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ค าน า 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกลส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และสามารถสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ มีสมรรถนะ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด โรงเรียนพณิชย
การหัวหินได้น าผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีมาจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินตนเองโดยอาศัยหลักของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อ
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน อันจะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน 

 

 



ข 

ค าชีแ้จง 

รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนพณิชยการหัวหิน จัดท าขึ้นตาม พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 
ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยในปีการศึกษา 
2561 สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 โดยน าผลการด าเนินงานมาจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ 1) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 2) 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   3) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4) ผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ 6) แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเอง           

ของสถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้   
1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาท่ีจัดท ารายงานผลการประเมิน

ตนเอง ประกอบดวย   

1.1 ผลสัมฤทธิ์    
1.1.1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา   มีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.20  มีระดับ

คุณภาพ ยอดเย่ียม ซึ่งมีผลมาจากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาฐาน
สมรรถนะ ทักษะและการประยุกต์ใช้   ฝึกฝนคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  มีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ 92  มี
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ซึ่งมีผลมาจากสถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างมีระบบ มีการพัฒนา ปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม และก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่น่าพอใจ 

1.1.3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  มีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ  98  มีระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม  ซึ่งมีผลมาจากสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการช้ันเรียน  ตลอดจนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพโดยต่อเนื่อง  
ผู้บริหารใช้รูปแบบการบริหารแบบทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

1.1.4  ด้านการมีส่วนร่วม  มีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ 60  มีระดับคุณภาพ  ดี  ซึ่งมีผล
มาจากสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อให้สถานประกอบการ 
บุคคล ชุมชน องค์กรมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี    มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในด้านครูพิเศษ ครูผู้เช่ียวชาญ ครูภูมิปัญญา ด้านงบประมาณ
และทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และมีการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาโดยต่อเนื่อง  มี
การบริหารจัดการการบริการชุมชน บริการวิชาการและบริการวิชาชีพโดยต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้
เป็นผู้มีจิตอาสาใช้ความรู้ความสามารถในการฝึกฝนและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมท่ีตนอยู่อาศัย 

1.1.5   ด้านปัจจัยพื้นฐาน  มีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ 98  มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ซึ่งมีผลมาจาก  สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ พอเพียงต่อการ
ใช้งานและการให้บริการแก่ผู้เรียน  มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีสามารถ
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อ านวยประโยชน์แก่ผู้เรียน  ครู และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดท่ีมีความ
พร้อมและพอเพียงต่อการให้บริการค้นคว้าหาความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ 

1.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา มีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ 85 มีระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.2 จุดเดน   
จากการประเมินคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาพบจุดเด่นของสถานศึกษาดังนี้ 
1.2.1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นผู้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้รับการส่งเสริม

สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลายมีคุณธรรมและจริยธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความรัก
ชาติไทยและความเป็นไทย มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยมีจิตอาสา สามารถให้บริการวิชาการ 
วิชาชีพแก่ชุมชน และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม   

1.2.2  เป็นผู้มีความรู้และทักษะความช านาญ ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและสร้างสรรผลงาน ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม   มี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มี
ความสุข 

1.2.3  สถานศึกษามีการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สามารถพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1.2.4  สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ เป็นระบบ  มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ ท่ีบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางและกระบวนการ
การวัดและประเมินผลตามสมรรถนะและสภาพจริง สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง 

1.2.5  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณท์ ตรงตามสาขาวิชาท่ี
สอน  ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีคุณลักษณะท่ีดี  มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตราฐานอาชีพ 
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ เสียสละ ทุ่มเทและมีผลงาน และรางวัล 

1.2.6  สถานศึกษามีผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีให้ความส าคัญต่อการบริหารอย่างมีระบบ
และมีมาตรฐาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ใช้รูปแบบการบริหารแบบทุกคนมีส่วนร่วม ระหว่าง
ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียทุกฝุาย ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ การน านโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาโดยต่อเนื่อง    

1.2.7  สถานศึกษามีการด าเนินการเพื่อเตรียมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อย่าง
เป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการระดมทรัพยากรมีครูพิเศษและครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ   และ
ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการพัฒนาการอาชีวศึกษาโดยต่อเนื่อง  และมี
การให้บริการชุมชน บริการวิชาการวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา โดยต่อเนื่อง 

1.2.8 สถานศึกษามีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐาน มีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อม ระบบความปลอดภัยสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีมีความ
พร้อมและพอเพียงต่อการให้บริการ เอื้อต่อการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา 
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 1.3 จุดที่ควรพัฒนา  
1.3.1   สถานศึกษาควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือและ

แนะแนวผู้เรียน ให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาและลดการออกกลางคัน โดยเร่งด่วน 
1.3.2  สถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์

และงานวิจัยของผู้เรียนและครู  ให้ได้รับรางวัลและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับชาติ 

1.3.3  สถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันให้มีการเข้าร่วมการประกวดและ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และมีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

1.3.4  สถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันให้ผู้เรียนมีความพร้อมและมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาชาติ ด้านอาชีวศึกษา ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป เพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 70 เป็นอย่างน้อย 

1.3.5  สถานศึกษาต้องเร่งด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ในปีการศึกษาต่อไปให้
ครบถ้วนทุกขั้นตอนและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 

1.3.6  สถานศึกษาต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือ
ห้องสมุดให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อครูและผู้เรียน   เอื้อต่อการเรียนรู้ มีครูและบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางเพื่อการดูแลและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. สถานศึกษาควรมีวิธีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง และพัฒนา

วิชาชีพให้ครบทุกคน 
2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง

ต่อป ี
3. สถานศึกษาควรเพิ่มเวทีประสบการณ์ส่งผลงานของผู้เรียนเข้าประกวดให้มากขึ้น  

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสถานประกอบการ  
2.1   สถานศึกษาต้องด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยต่อเนื่อง 
2.2  สถานศึกษาใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการบริหารคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.3  สถานศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
2.4  สถานศึกษาต้องพัฒนาและขยายความร่วมมือ การระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ ชุมชนตลอดจนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

2.5   สถานศึกษาต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
และความส าเร็จของสถานศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
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2.6   สถานศึกษาต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายและ
และเปูาหมายของต้นสังกัด 

2.7   สถานศึกษาต้องวางแผนการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อม ทันสมัยและพอเพียง 
สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผูมีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด  
3.1 สถานศึกษา จัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานเป็นไปตามมาตราฐานการอาชีวศึกษา  มีผล

การประเมินในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม  
3.2  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้และทักษะความช านาญเป็นไปมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษา  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3.2  สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอน และการน านโยบายสู่การปฏิบัติซึ่งสามารถสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สถานประกอบการเพื่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียน   ตลอดจน มีผลงาน นวัตกรรมและ
ผลงานวิจัยท่ีปรากฎชัด  

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (BEST PRACTICE) ไดแก   

4.1 ความเปนมาและความส าคัญ  
ตามท่ีกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ก าหนดให้สถานศึกษาแต่

ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตราบานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2561   ประกอบด้วย  3 มาตราฐาน  9  
ประเด็นการประเมินนั้น  และด้วยเหตุท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือมั่นของสาธารณชนว่า การประกันคุณภาพจะ
เป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีดี  สถานศึกษาจึงได้ยึดมั่นในการด าเนินการตาม
ระบบการประกันคุณภาพมาโดยตลอดและต่อเนื่อง   จนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารคุณภาพของ
สถานศึกษาซึ่งผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากร นักเรียน นักศึกษาคุ้นเคยและด าเนินการได้โดยต่อเนื่อง
และเป็นระบบ และสามารถพัฒนาได้โดยต่อเนื่องจนก่อให้เกิด แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 

4.2 วัตถุประสงค  
4.2.1  เป็นแนวทางการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับ 
4.2.2  เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แก่ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องและสาธาณชน 
4.2.3 เพื่อบรรลุเปูาประสงค์ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและต้นสังกัด 

4.3 กรอบแนวคิด (ถามี)  
 - 
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4.4 วิธีการด าเนินงาน  
4.4.1  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เจตนารมณ์และหลักการจัดการศึกษาของชาติ ของ

กระทราวงศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนการศึกษาชาติ นโยบายการจัดการศึกษา
ของต้นสังกัด มาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต 

4.4.2 ศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์ของสถานศึกษา เจตนารมณ์และเปูาหมายของการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และจากรายงานการประเมินตนเอง เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการจัด
การศึกษา ก าหนดมาตราฐานสถานศึกษา และการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

4.4.3 เสนอแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา 

4.4.4 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาและมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 

4.4.5 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4.4.6 ด าเนินการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงงาน ตามแผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
4.4.7 ด าเนินการสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
4.4.8 รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
4.4.9 ประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผล 
4.4.10  ประเมินผลและรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ

มาตรฐานของสถานศึกษา 
4.4.11  น าผลการประเมินจาการรายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องให้ความ

เห็นชอบและข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
4.4.12 พิจารณาปรับปรุง พัฒนา เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในปีต่อไป  

4.5 ผลการด าเนินงาน  
4.5.1   สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการและมีระบบการประกันคุณภาพเป็น

เครื่องมือในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.5.2   ผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากร นักเรียน/นักศึกษา  รู้และเข้าใจระบบ สามารถ

วางแผน พัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4.5.3   ผู้บริหารมีข้อมูลจากผลการด าเนินงานในการบริหารและการตัดสินใจและใช้ใน
การบริหารจัดการคุณภาพได้อย่างเหมาะสม 

4.5.4 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 

 
 
 



6 

4.6 ประโยชนที่ไดรับ 
4.6.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
4.6.2 สถานศึกษามีการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน 

เหมาะสม ต่อเนื่อง 
4.6.3 สถานศึกษาได้รับการยอมรับและเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาจากสาธารณชน 
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สวนที่ ๒  
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 

2.1  ข้อมลูเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่  
2.1.1  ท่ีต้ัง 

30/1  ถนนเพชรเกษม  ต. หัวหิน  อ. หัวหิน  จ. ประจวบคีรีขันธ์    77110 
โทรศัพท์  032 – 522102 - 103     โทรสาร.  032 – 520774  
website :  http://www.hcc.ac.th       e–mail  : hccmaster@gmail.com 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.1.2  ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2520 บนเนื้อท่ี 7 ไร่ 3 งาน 12  

ตารางวา เดิมใช้ช่ือว่า โรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์หัวหินโดยมี นายสุชัย ออสุวรรณ  เป็นผู้รับใบอนุญาต  
และนายเพทาย  อมาตยกุล เป็นผู้จัดการ   

ต่อมาจึงได้เปล่ียนช่ือเป็น  “โรงเรียนพณิชยการหัวหิน”  เมื่อ วันท่ี  1  สิงหาคม 2521 
ท่านผู้อ านวยการ นายสุชัย  ออสุวรรณ ได้มีเจตนารมณ์ในการด าเนินกิจการโรงเรียน โดย

มุ่งหวังให้โรงเรียนของท่านเป็นสถานศึกษาของท้องถิ่น เพื่อให้การศึกษาในด้านบริหารธุรกิจ  พาณิชยการ 
แก่เยาวชนในอ าเภอหัวหินและในอ าเภอใกล้เคียง ท่านมุ่งหวังให้เป็นสถานศึกษาท่ีจะเป็นศูนย์รวมแห่งการ
เรียนรู้  การศึกษา  การอบรมส่ังสมประสบการณ์ชีวิตและสังคม  โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเป็นคนดีท่ีมีคุณค่า  
มีคุณลักษณะท่ีดี  มีความสามารถและมีจิตส านึกท่ีดี ท่ีจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น   
ประเทศชาติและสังคม  สืบสานศิลปวัฒธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต 

ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ  นายสุชัย  ออสุวรรณ ได้โอนกิจการให้ นายชนะการณ์  ออสุวรรณ  
(บุตรชาย)  เป็นผู้บริหารกิจการและสืบทอดเจตนารมณ์ต่อจากท่าน ต้ังแต่ พ.ศ. 2534  มาจนถึงปัจจุบัน    

โดยปัจจุบันได้ขยายเนื้อท่ีท่ีดินซึ่งติดต่อกันอีก  9  ไร่  811/10  ตารางวา  รวมเนื้อท่ีดิน
ท้ังส้ิน 16 ไร่ 3 งาน 811/10 ตารางวา มีการปลูกสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ช้ัน จ านวน 15 ห้องเรียน 5  
ห้องปฏิบัติการ  ขึ้นในป ี 2538 

2.1.3  การจัดการศึกษา 
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ  เปิดสอนในระดับ ปวช.  และ ปวส.  มีอาคารเรียน  3  หลัง  อาคาร

อ านวยการ 1 หลัง  รวมเป็นห้องเรียนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังส้ิน 22 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
๙ ห้องเรียน ห้องสมุดขนาด 2 ห้องเรียนจ านวน 1 ห้อง มีนักเรียนหอพักประจ ารับได้ 40 คน   

 

http://www.hcc.ac.th/
mailto:hccmaster@gmail.com
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2.1.4  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 

สภาพข้อมูลพื้นฐานเมืองหัวหิน 

เทศบาลเมืองหัวหิน ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดกับ
ทะเลอ่าวไทย พื้นท่ีมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ทิศตะวันตกเป็นภูเขา พื้นท่ีลาดเอียงลงสู่ทะเลอ่าว
ไทย  มีพื้นท่ีรวม 86.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 53,975 ไร่ มีถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ตัด
ผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใต้ยาวประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 230 กิโลเมตร 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นชุมชนเมืองหนาแน่นและการพาณิชยกรรมประมาณร้อยละ 3 และมีชุมชนท่ีกระจัด
กระจายไม่หนาแน่นห่างไกลออกไป พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีว่างและพื้นท่ีเขตทหาร การ
ขยายตัวของเมืองมีลักษณะเป็นแนวยาวไปตามถนนเพชรเกษม มีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง มีโรงแรม 
บ้านพัก ร้านอาหารและสถานประกอบการท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวจ านวนมาก ในปีหนึ่ง ๆ จึงมี
นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวจ านวนประมาณเกือบ 2 ล้านคน ก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในท้องถิ่น ปีละกว่า 6 
พันล้านบาท 

เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นท่ีต้ังของเขตพระราชฐาน คือ วังไกลกังวล  ทรงต้ังขึ้นเป็นท่ีประทับ
ส่วนพระองค์ ห้ามมิให้ผู้ไม่มีกิจธุระเกี่ยวข้องเข้าชมและกระท าการใด ๆ เนื่องจากมีการขึ้นประกาศเป็น
รโหฐานแต่ยังคงให้ผู้ท่ีต้องการออกก าลังกายเข้าไปใช้พื้นท่ีทะเลน้อยได้ และพระราชทานพื้นท่ีในการปลูก
ผักปลอดสารพิษของโรงเรียนวังไกลกังวลได้   

อาณาเขตรับผิดชอบ   เขตปกครองของเทศบาลเมืองหัวหินครอบคลุมพื้นท่ี 2 ต าบล คือ 
1. ต าบลหัวหิน 
2. ต าบลหนองแก 

ทิศเหนือ จรดเขตเทศบาลเมืองชะอ า  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  
ทิศใต้    จรดอ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ทิศตะวันตก  จรดทะเลอ่าวไทย  
ทิศตะวันตก   จรดต าบลทับใต้และต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน 
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แผนที่แสดงอาณาเขตของเทศบาลเมืองหัวหิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ข้อมูลประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 

ประชากรโดยรวมทั้งสิ้น  62,339  คน แยกเปน็  
ชาย  29,679  คน   
หญิง 32,660  คน 

ต าบลหัวหิน        ประชากรรวม      39,543   คน     
ต าบลหนองแก     ประชากรรวม      13,376   คน 

บ้านเรือน จ านวน 33,792 หลังตาเรือน  แยกเป็น  
ต าบลหัวหิน        23,973   หลังคาเรือน                
ต าบลหนองแก       9,819   หลังคาเรือน 

ความหนาแน่นของจ านวนประชากร 612.77  คน/ตารางกิโลเมตร มีอัตราการเพิ่มของประชากร
ในช่วง 4 ปี ท่ีผ่านมา เฉล่ียร้อยละ 2 ต่อปี  มีการประมาณการว่าประชากรแฝงในเขตเทศบาลมีสัดส่วนท่ี
ใกล้เคียงกับประชากรตามทะเบียนราษฎร  การเพิ่มของประชากรมาจากการย้ายถิ่นเป็นหลักเนื่องจากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีแหล่งสถานศึกษาทุกระดับ 

 



10 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการท่องเท่ียวและการพาณิชยกรรม มีร้านค้า โรงแรม บ้านพัก
ตากอากาศต่าง ๆ จ านวนมาก เป็นแหล่งงานให้แก่คนในท้องถิ่น รายได้ของท้องถิ่นมาจากการท่องเท่ียวเป็น
ส าคัญ 

เกษตรกรรม 

ประชาชนท่ีอยู่ด้านทิศตะวันตกของเขตเทศบาล ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม ชนิดพื้นท่ีปลูก ได้แก่ สับปะรด มะม่วง ขนุน มะพร้าว พืชผักและไม้ดอกไม้
ประดับ จ านวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมท่ีอยู่ในเขตเทศบาล จ านวน 85 ครัวเรือน          
พื้นท่ีท าสวน 305 ไร่   

การท่องเที่ยว   แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ในเขตเทศบาล  เช่น 
-ชายหาดหัวหิน ชายหาดหัวหินเป็นชายหาดท่ีสวยงาม  มีหาดทรายท่ีขาวละเอียด น้ าทะเลใส

สะอาด โดยมีจุดลงทะเลจุดใหญ่ท่ีถนนด าเนินเกษม  
-สวนหลวงราชินี เทศบาลได้พัฒนาปรับปรุงท่ีดิน 19 ไร่ บริเวณถนนเลียบวังเหนือ ให้เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียว และพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง และสามารถลงชายหาดได้ โดยมีส่ิงอ านวยความสะดวก
นักท่องเท่ียวอย่างครบครัน เช่น ลานจอดรถ ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ห้องอาบน้ า 

-เขาหินเหล็กไฟ เป็นภูเขาท่ีต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตเทศบาลติดกับสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน 
ซึ่งเทศบาลได้พัฒนาปรับปรุงจนเป็นจุดชมทัศนียภาพเมืองหัวหินท่ีสวยงาม มีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาล
ท่ี 7 กรงนกขนาดใหญ่ พร้อมศูนย์จ าหน่ายสินค้าและลานจอดรถท่ีสะดวกสบาย 

-หาดเขาเต่า ชายหาดเล็ก ๆ เชิงเขาเต่า เงียบสงบ มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่หันพระพักตร์ออกสู่
ทะเล ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศใต้ ประมาณ 13 กิโลเมตร  

-อ่างเก็บน้ าเขาเต่า ต้ังอยู่ท่ีชุมชนเขาเต่า อ่างเก็บน้ าเขาเต่าถือเป็นโครงการพระราชด าริด้าน
ชลประทานแห่งแรกในประเทศไทย ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศใต้ ประมาณ 13 กิโลเมตร  

-ศูนย์ท่อผ้าเขาเต่า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดต้ังศูนย์ทอผ้า
เขาเต่า เพื่อส่งเสริมอาชีพการทอผ้าของประชาชนในชุมชนเขาเต่า ซึ่งถือเป็นปฐมบทของการส่งเสริม
หัตถกรรมและการต้ังศูนย์ศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ในเวลาต่อมา ศูนย์ทอผ้า
ต้ังอยู่ท่ีชุมชนเขาเต่าใกล้กับอ่างเก็บน้ า  

-หาดทรายน้อย เป็นชายหาดท่ีอยู่ทางใต้สุดของเขตเทศบาล ติดกับโครงการพระราชด าริสวนปุา
หาดทรายใหญ่เป็นชายหาดท่ีเงียบสงบ น้ าทะเลใสสะอาดอยู่ในเขตชุมชนบ้านเขาเต่าห่างจากตัวเมืองหัวหิน
ไปทางทิศใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร 

-สวนสนประดิพัทธ์   มีชายหาดท่ีสวยงามเงียบสงบ  มีแนวต้นสนเป็นเอกลักษณ์ของ
หาด บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายซึ่งอยู่ในความดูแลของกองสวัสดิการทหารบกห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทาง
ทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร 
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-พลับพลาที่ประทับ สถานีรถไฟหัวหิน สถานีรถไฟหัวหินเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่เก่าแก่ท่ีสุด ส่ิงท่ี
เป็นเอกลักษณ์ คือพลับพลาท่ีประทับ และตัวสถานีท่ีมีสถาปัตยกรรมไทยท่ีสะดุดตาแตกต่างจากสถานีรถไฟ
ท่ัวไปในประเทศ พลับพลาท่ีประทับได้ย้ายมาจากพระราชวังสนามจันทน์ในสมัยรัชกาลท่ี 6 

-ตลาดโต้รุ่งหัวหิน นับเป็นสีสันยามราตรีของหัวหิน เพราะมีแผงจ าหน่ายอาหารนานาชนิด ท้ัง
อาหารไทย  อาหารทะเล  ขนม  และสินค้าพื้นเมือง เช่น ของท่ีระลึกท่ีผลิตจากเปลือก  

-เกาะสิงโต ต้ังต้ังอยู่ห่างจากฝ่ังสวนสนประมาณ 800 เมตร เป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีมีผู้นิยมไปตกปลา
และด าน้ า ติดต่อเช่าเรือได้ท่ีหมู่บ้านเขาตะเกียบ  

-จุดชมวิวเขาตะเกียบ วัดท่ีต้ังอยู่บนภูเขาช่ือวัดเขาตะเกียบ ซึ่งยื่นออกไปในทะเล  ต้ังอยู่ห่างตัว
เมืองหัวหินไปทางทิศใต้ 6 กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดร่มรื่น เย็นสบายมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐาน
อยู่  เป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพอ่าวหัวหินท่ีงดงามมากจุดหนึ่งรอบเขาตะเกียบ  มีท่ีพักและ
ร้านอาหารให้บริการหลายแห่ง 

-อุทยานราชภักด์ิ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระ
บรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” พร้อม
จัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ โดยพระราชทานช่ือให้ว่า “อุทยานราชภักด์ิ” ซึ่งเป็นอุทยานท่ีสร้างขึ้นด้วย
ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการ
เทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์
แห่งสยาม 7 พระองค์ 

กองทัพบก ได้ด าเนินการจัดสร้างอุทยานราช
ภักดิ์ ภายในพื้นท่ีของกองทัพบก อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้พื้นท่ีก่อสร้างรวมท้ังส้ิน 222 ไร่
เศษ ซึ่งองค์ประกอบภาพรวมของอุทยานราชภักด์ิ จะมีโครงสร้างหลักท่ีส าคัญ จ านวน 3 ส่วนหลัก 
ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ แห่งสยาม จ านวน 7 พระองค์ 
ส่วนท่ี 2 : ลานอเนกประสงค์ มีเนื้อท่ีประมาณ 71 ไร่ ใช้ส าหรับกระท าพิธีท่ีส าคัญของกองทัพ 

และรับรองบุคคลส าคัญจากต่างประเทศ 
ส่วนท่ี 3 : อาคารพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ โดยการค้นคว้า รวบรวม 

และจัดท าพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจท่ีส าคัญของบูรพกษัตริย์ไทย ต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยจะด าเนินการจัดสร้างบริเวณด้านล่างของฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พื้นท่ีส่วนท่ีเหลือจ านวน 126 ไร่ จะเป็นสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ และการจัดสร้างระบบ
สาธารณูปโภคเพื่ออ านวยความสะดวก 
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ข้อมูลด้านสังคม 
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินมีท้ังหมด จ านวน  35  ชุมชน  โดยแยกเป็น 2 ต าบล  ดังนี ้
1. ต าบลหัวหิน  28  ชุมชน 

ชุมชนบ่อฝูาย ชุมชนตะวันสีทอง 
ชุมชนวัดไกลกังวล ชุมชนสมอโพรง 
ชุมชนประชาร่วมจิตต์ ชุมชนเขาน้อย 
ชุมชนฟูาสีคราม ชุมชนนาปูุกล่ า 
ชุมชนรวมสุข ชุมชนประชาสามัคคี 
ชุมชนพร้อมมิตรพัฒนา ชุมชนทางรถไฟ 
ชุมชนทุ่งยายอึ่ง ชุมชนศาลาร่วมใจ 
ชุมชนตาลเด่ียว ชุมชนสวนลิง 
ชุมชนเทพนิมิตร ชุมชนบ้านอ่างน้ า 
ชุมชนแนบเคหาสน์ ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ 
ชุมชนสมอเรียง ชุมชนชายทะเล 
ชุมชนพูลสุข ชุมชนเพชรสระสรง 
ชุมชนไร่นุ่น ชุมชนเขาพิทักษ์ 
ชุมชนกอล์ฟวิว ชุมชนสนามกอล์ฟ 

2. ต าบลหนองแก 
ชุมชนหนองแก 
ชุมชนตะเกียบ 
ชุมชนหัวดอน 
ชุมชนบ้านใหม่ – หัวนา 
ชุมชนเขาเต่า 
ชุมชนหัวถนน 
ชุมชนสุริโยทัย 

การศึกษา  สถานศึกษาในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 19  แห่ง  
แยกเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  7  โรงเรียน 
1. โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน                    
2. โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝูาย 
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง              
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 
5. โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์                       
6. โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก 
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 
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โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน 7 โรงเรียน 
1. โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา                       
2. โรงเรียนดรุณศึกษา 
3. โรงเรียนสมถวิลหัวหิน 
4. โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 
5. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย             
6. โรงเรียนวงัไกลกงัวล 
7. โรงเรียนแย้มสะอาด 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จ านวน 2 โรงเรียน 
1. โรงเรียนหัวหิน 
2. โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ( สอก.1) จ านวน 2 แห่ง  
1. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
2. โรงเรียนพณิชยการหัวหิน 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 2 แห่ง คือ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์หัวหิน) 

การศาสนา  
ประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นนับถือศาสนาพุทธ และมีประชาชนท่ีนับถือศาสนาอื่นบ้าง ได้แก่ 

คริสต์ อิสลาม ซิกส์ เรียงตามล าดับศาสนสถาน  มีดังนี้ 
วัด                        21     แห่ง                                
ส านักสงฆ์                  5    แห่ง 
คริสตจักร                  3     แห่ง                
สุเหร่า/มัสยิด            ไม่ม ี
ศาลเจ้า                    5     แห่ง       

การวัฒนธรรม   

ประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่เดิม เช่น ประเพณีเกี่ยวกับตรุษ สาร์ท ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ประเพณี
ท าบุญทุ่ง ประเพณีส่งเคราะห์ทางน้ า การละเล่นท้องถิ่นที่มีมาแต่เดิม เช่น การเล่นลูกช่วง ขี่หลังโยนลูกช่วง 
ชักเย่อ สะบ้า มอญร า มวยทะเล เข้าแม่ศรี หรือเข้าผีต่าง ๆ และท่ีส าคัญการเล่นผีพุ่งใต้ ซึ่งยังไม่เคยปรากฏ
ว่ามีการละเล่นชนิดนี้ในท้องถิ่นอื่น นอกจากท่ีหัวหินเท่านั้น  
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การกีฬาและนันทนาการ  
1)  อาคารเอนกประสงค์ของเทศบาล   จ านวน  1  แห่ง  
2)  สวนสาธารณะ จ านวน 7 แห่ง (สวนหลวงราชินี  ,เขาหินเหล็กไฟ  ,หน้าสถานีรถไฟ สวนโผน, 

ถนนแนบเคหาสน์ , หาดตะเกียบ , วังไกลกังวล รวมพื้นท่ี 355 ไร่ครึ่ง)  
3)  สนามฟุตบอล จ านวน 4 แห่ง ท่ีชุมชนสมอโพรง , ชุมชนตะเกียบ  
4)  สนามเด็กเล่น เทศบาลสนับสนุนอุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้แก่ชุมชน 
5)  ห้องสมุดประชาชน  จ านวน  1  แห่งท่ีถนนแนบเคหาสน์และหอสมุดรัชมังคลาภิเษก อีก

จ านวน  1 แห่ง ติดกับวังไกลกังวล 

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิอากาศ    
        ลักษณะภูมิอากาศท่ัวไป อ าเภอหัวหินเป็นพื้นท่ีท่ีต้ังอยู่ในเขตร้อน ลักษณะภูมิอากาศจะถูกควบคุม
โดยการหมุนเวียนของกระแสอากาศประจ าฤดูกาล โดยฤดูกาลแบ่งได้ ดังนี้ 

ฤดูร้อน    (กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม)       ลมตะวันออกเฉียงใต้ 
ฤดูฝน     (กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม)           ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ฤดูหนาว  (กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์)           ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

แหล่งน้ า     
ล าห้วย จ านวน 2 แห่ง 

1. ล าห้วย (เขาน้อย) บริเวณบ้านพักต ารวจพลร่ม (หลังค่ายต ารวจพลร่ม) 
2. ล าห้วย (เขาน้อย) บริเวณถนนบุญกราย (ตรงข้ามธนวิท) 

สระน้ า จ านวน 7 แห่ง 
- ติดถนนหมู่บ้านบ่อฝูายทางไปสนามยิงปืน                      
- ติดกับวัดบ่อฝูายด้านทิศใต้ 
- ติดโครงการสุขสบาย 2 ด้านทิศตะวันออก 
- ตรงข้ามบ่อนชนไก ่
- ทางไปวัดเขาใหญ่ 
- บริเวณวัดเขาสันโดษ 
- บริเวณส่ีแยกถนนหมู่บ้านหนองแก – หัวนา 

ล าคลอง  จ านวน 5 แห่ง 
1 คลองโคกเกลือ  2. คลองบางเกวียนหัก 
3 คลองนิล   4. คลองตะเกียบ 
5. คลองเขาเต่า 
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อ่างเก็บน้ า  จ านวน 2 แห่ง 
1. อ่างเก็บน้ าห้วยอีออก 
2. อ่างเก็บน้ าเขาเต่า 

น้ าเสีย  

วิธีบ าบัดน้ าเสียโดยวิธีด าเนินการเอง ปริมาณน้ าเสีย 24,000 – 30,000 ลบ.ม./1 วัน ปริมาณท่ี
บ าบัดได้ 17,000 ลบ.ม./1 วัน ทางระบายน้ าหลักในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (ระบุช่ือ ท่ีต้ัง 
ความยาว) 

1. คลองสนามบิน 
2. คลองโคกเกลือ 
3. คลองบางเกวียนหัก 
4. คลองนิล 
5. คลองมะพร้าว 
6. คลองเทียน 

ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช ้ (ถ้ามีให้ระบุ) แบบ RBC และคลองวนเวียน จ านวน 2 แห่ง 
น้ าเสียท่ีบ าบัดได้ จ านวน 17,000 ลบ.ม./1วัน  
ค่าซ่อมเครื่องจักร/เครื่องมือ  ในการก าจัดน้ าเสีย         300,000   บาท/เดือน 
พนักงานปฏิบัติหน้าท่ีบ าบัดน้ าเสีย                                   13   คน/1วัน 
ค่าจ้างพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีบ าบัดน้ าเสียทุกคน(รวม)    103,920   บาท/เดือน  
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บในการบ าบัดน้ าเสียอยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากกรมควบคุมมลพิษเข้า ครม. 

ข้อมูลด้านการเมืองการบริหาร 
เทศบาลเมืองหัวหิน มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 18 คน นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน  มา

จากการเลือกตั้งโดยตรง   มีรองนายกเทศมนตรี 3 คน ท่ีปรึกษา 2 คน และเลขานุการ 1 คน  



  

2.2  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
  

 
 
 
 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นางจันทรจ์ ารัส  เกิดพันธ์ 

หัวหน้าแผนงานหลักสูตรและการสอน 
นางสาวปัทมา  ทิมด ี

หัวหน้าแผนงานวัดผลและประเมินผลและบรรณารักษ์ 
นางศุภฐานัทธ์  บุญแจ่ม 

หัวหน้างานแผนงานวิชาการ 
นางสาวนาทนารี  ทองค า 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
นางสาวนาทนารี  ทองค า 

เจ้าหน้าท่ีธุรการฝ่ายวิชาการ 
นางสาวธัญพร  เชาวนนท์ 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานวัดผลและประเมินผล 
นางสาวปภัสสร  ปลีฟัก 

รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
และแผนงานประชาสัมพันธ์ภายนอก 

นางสาวผาสุข  ทิพย์เท่ียงแท้ 

หัวหน้าแผนงานการเงิน 
นางปทุม  มณตี้น 

นายทะเบียน 
นางจรรยา  จงเจรญิ 

หัวหน้าแผนงานบัญชี , งบประมาณและพัสด ุ
นางรัตติยา  จันทายนะ 

หัวหน้าแผนงานบุคคลและงานสารบรรณ 
นางสาววาสนา  หล าร่ าไป 

ผู้ช่วยหัวหน้าหัวหน้าแผนงานบัญชี , งบประมาณและพัสดุ 
นางมาลี  ช่วยแก้ว 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานบุคคล-งานสารบรรณและ
งานผลิตเอกสาร 

นายสหนิตย์  กุญชรทรัพย์ 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานการเงิน 
นางสาศิริกาญจน์  กล้าแข็ง 

รองอ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน / นักศึกษา 
และหัวหน้าแผนงานปกครองนักเรียน/นักศึกษา 

นางทัศนีย์  ศิริมงคล 

หัวหน้าแผนงานสัมพันธ์ชุมชน 
นายจตุพร  ค้ าประเสริฐ 

หัวหน้าแผนงานกิจการนักเรียน/นักศึกษา 
นายบัณฑิต  มีแก้ว 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานกิจการนักเรียน/นักศึกษา 
นางสาวจินตนา  ใจเร็ว 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานปกครองนักเรียน/นักศึกษา 
นางสาวปัญญารตัน์  อาจสัญจร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการและอาคารสถานท่ี 
และหัวหน้าแผนงานอาคารสถานท่ี 

นางพเยาว์    พราหมณ์คล้ า 

หัวหน้าแผนงานพฒนาโภชนาการและสุขาภิบาล 
นางสาวฝุ่น  คชพนัธ์ 

 

หัวหน้าแผนงานพัฒนาสุขภาพและอนามัย 
นางสาวฝุ่น  คชพนัธ์ 

งานรักษาความสะอาด เขต 1  (ส่วนหน้า) 
KHINSANWIN  MYANMAR 

KYAWMYINTTHEIN  CHATSO 
 

งานรักษาความสะอาด เขต 2 (ส่วนหลัง) 
นายจ ารอง  กล่ินสว่าง 

MA KHAING  @MAKHAI 

หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 
นายประยงค์  ฝารม ี

พนักงานรักษาความปลอดภัย 
นายวิชัย  โพธ์ิสุวรรณ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา / หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

นายวุฒิศักดิ์  ลีพรหมมา 

หัวหน้าแผนงานนโยบายและการวางแผน 
นางสาวพจนาพร    แสงเงิน 

หัวหน้าแผนงานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
นายบัณฑิต  มีแก้ว 

 

หัวหน้าแผนงานบริหารจดัการระบบสารสนเทศ 
นางสาวชลธิชา  เตชะเจริญกิจ 

 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานพัฒนางานวิจัย 
และนวัตกรรม 

นางสาวจินตนา  ใจเร็ว 
 

คณะกรรมการ 
บริหารสถานศึกษา 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพณิชยการหัวหิน 
ปีการศึกษา  2561 

ผู้รับใบอนุญาต 
นายชนะการณ ์ ออสุวรรณ 

รองผู้อ านวยการ 
นางจันทรจ์ ารัส    เกิดพันธ์ 

ผู้จัดการ 
นางสาวอิสรียา  ออสุวรรณ 

ผู้อ านวยการ 
นางอัจฉรียา  ออสุวรรณ 
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
   

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายชนะการณ์ ออสุวรรณ ผู้รับใบอนุญาต ประธานคณะกรรมการ 
2. นายชนาธิป ออสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นางจันทร์จ ารัส เกิดพันธ์ ผู้แทนครู กรรมการ 
5. นายอ านาจ ปุานแก้ว ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
6. นางสาวอิสรียา ออสุวรรณ ผู้จัดการ กรรมการ 
7. นางอัจฉรียา ออสุวรรณ ผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
8. นายวุฒิศักดิ์ ลีพรหมมา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ 

2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป ี
ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 

 

ระดับ/สาขางาน 

ช้ันป ี

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขางาน การบัญชี 
- สาขางาน การตลาด 
- สาขางาน ภาษาต่างประเทศ 
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางาน การท่องเท่ียว 

รวม 

 
12 
9 
7 

29 
37 
93 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
11 
- 
4 

25 
23 
63 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
4 
1 
2 

22 
29 
58 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
27 
10 
13 
76 
89 

215 
ระดับ ปวส. 

- สาขางาน การบัญชี 
- สาขางาน การตลาด 
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ 

รวม 

 
2 
6 
8 
16 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
2 
9 

15 
26 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
4 

15 
33 
42 

รวมทั้งหมด 109 - - 89 - - 58 - - 257 
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จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป ี(ทวิศึกษา) 
 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นป ี

รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช. 
ระดับ ปวส. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวมทั้งหมด - - - - 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
(1)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางาน การบัญชี 
- สาขางาน การตลาด 
- สาขางาน ภาษาต่างประเทศ 
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางาน การท่องเท่ียว 

รวม 

 
2 
1 
1 

21 
18 
43 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
2 
1 
1 

21 
18 
43 

ระดับ ปวส. 
- สาขางาน การบัญชี 
- สาขางาน การตลาด 
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
2 
7 

12 
21 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
2 
7 

12 
21 

รวมทั้งหมด 64  - - 64 
 

(2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิภาคี) 
...-.....คน 
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2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 

จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา 
สาขางาน 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโท
 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

ร ี

การบัญชี 3 3 - 3 - - - 3 - 
การตลาด 2 2 - 1 1 - - 2 - 
ภาษาต่างประเทศ 3 3 - 2 1 - - 3 - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 - 4 - - 3 1 - 
การท่องเท่ียว 3 2 1 2 1 1 - 2 - 
พื้นฐาน 6 6 - 6 - - 1 5 - 

รวม 21 20 1 18 3 1 4 16 - 
 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝุาย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน 

(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งชั่
วค

รา
ว 

ฝุายวิชาการ 
รวม 

1 
1 

  1 
1 

 

ฝุายกิจการนักเรียน/นักศึกษา 
รวม 

- 
- 

  - 
- 

 

ฝุายอ านวยการ 
     งานการเงิน 
     งานบัญชี – พัสดุ 
     งานสารบรรณ – งานบุคคล 
     งานทะเบียน 

รวม 

 
1 
2 
2 
- 
5 

   
1 
2 
2 
- 
5 

 

ฝุายบริการอาคารและสถานท่ี 
รวม 

- 
- 

  - 
- 

 

ฝุายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
รวม 

- 
- 

  - 
- 

 

รวมทั้งสิ้น 6   6  
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2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน  เป็นสถานศึกษาเอกชน  ประเภทอาชีวศึกษา สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ดังนี้ 

ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช. ) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม และประเภท

วิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหลักสูตร  3 ปี   ปีการศึกษา
หนึ่งแบ่งออกเป็น  2  ภาคเรียน เปิดสอนรอบเช้า  ใน 5 สาขางาน  ดังนี้ 

  -  การบัญชี , การตลาด ,  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,  ภาษาต่างประเทศ  และการท่องเท่ียว 

ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประเภทวิชา  บริหารธุรกิจ และ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เป็นหลักสูตร ๒ ปี 

แบ่งเป็น 2 หลักสูตร  คือ 
1.  หลักสูตรรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ   ปี

การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น   2 ภาคเรียน  ในสาขาวิชา การบัญชี  , การตลาด  ,  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ,  
ภาษาต่างประเทศ   และการท่องเท่ียว 

2.  หลักสูตรรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือระดับ ปวช. (ประเภทวิชาอื่น ๆ) 
หรือเทียบเท่า  ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติและ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน  ในสาขาวิชา       การ
บัญช ี, การตลาด , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , ภาษาต่างประเทศ  และการท่องเท่ียว 

2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ 
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน มีอาคารเรียน 3  หลัง  อาคารอ านวยการ 1 หลัง  รวมเป็นห้องเรียน

ท้ังส้ิน 22 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 9 ห้องเรียน ห้องสมุดขนาด 2 ห้องเรียนจ านวน 1 ห้อง มีนักเรียนหอพัก
ประจ ารับได้ 40 คน   

ห้องปฏิบัติการ  9 ห้อง  ประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  2  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการบัญชี     1  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการทางการตลาด    1  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์    2  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา (SOUND  LAB)   1  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการสาขาการท่องเท่ียว    1  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการส านักงาน     1  ห้องเรียน 
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2.3.5 ด้านงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ 

 

 

จ านวนเงิน (บาท) 

 งบบุคลากร 6,571963.00 
งบด าเนินการ 4,550,609.96 
งบลงทุน 0.00 
งบเงินอุดหนุน 887,020.00 
งบรายจ่ายอื่น 927,394.49 

รวมทั้งสิ้น 12,936,987 
 

2.3.6 ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 
   - 

2.4 ปรัชญา  อัตลักษณ ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

ปรัชญาการจัดการศึกษา 

ความรู้เยี่ยม เปี่ยมด้วยคุณธรรม สรรสร้างคุณความดี 
 
 ความรู้เยี่ยม  หมายถึง การส่งเสริมพัฒนานักเรียน/นักศึกษา ให้มีความรู้ท่ีดีเยี่ยมในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความช านาญ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ และศึกษาต่อได้อย่างดีเย่ียม 
 
 เปี่ยมด้วยคุณธรรม    หมายถึง   การปลูกฝัง  ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษา เป็นผู้มี
คุณธรรม  มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย  อ่อนน้อมถ่อมตน  มีวินัย   มีจิตส านึกท่ีดี
ต่อตนเองและผู้อื่น    ตลอดจนเป็นผู้มีความเมตตาต่อบุคคลท่ัวไป และห่างไกลยาเสพติด 
 
 สรรสร้างคุณความดี  หมายถึง    การน าความรู้  และความมีคุณธรรมท่ีดี ไปใช้ในการด ารงชีวิต มี
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  และสังคมได้อย่างมีความสุข 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน 

“ ทักษะดี  วินัยเด่น  มีจิตอาสา ” 
 

คุณธรรม  อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา 

“ ประหยัด  สุภาพ   รับผิดชอบ ” 
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สีประจ าโรงเรียน 
ม่วง - ขาว 

  สีม่วง เป็นสีท่ีมีความโดดเด่นอยู่ในตนเอง และเป็นสีท่ีเข้าได้กับทุกสี 
  หมายถึง นักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหินจะต้องเป็นผู้มีลักษณะ
เป็นผู้น า มีจิตใจกว้างขวาง  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  สุภาพเรียบร้อย  และมีมนุษยสัมพันธ์ 
 
  สีขาว เป็นสีแห่งความดี  ความงาม  ความสะอาด  บริสุทธิ์ 
  หมายถึงง นักเรียน/นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน  จะด ารงตน
เป็นคนดี  มีคุณธรรมเป็นหลักในการด ารงชีวิต  มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณความดี  เพื่อความเจริญงอกงาม
แก่ตนเอง   ครอบครัว  สังคมชุมชน และประเทศชาติ 
 
2.5  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
“ ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีทักษะของพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 สู่ยุค

ไทยแลนด์ 4.0 ” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ยุค

ไทยแลนด์ 4.0 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
4. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ

ระดับการศึกษา  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  ทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี 

2. สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  
สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน 

3. สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  และได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
4. สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
5. สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
6. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและการ

บริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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7. สถานศึกษามีนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัยของผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและ
ผู้เรียนท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชม 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้  คุณธรรม  สอดคล้องกับทักษะของ

พลเมืองในศตวรรรษท่ี 21  ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาพัฒนาผู้เรียน 
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของสถานศึกษา 
6. ส่งเสริมการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
8. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  และงานวิจัย 

 
๒.๖  เกียรติประวัติของสถานศึกษา ไดแก รางวัลและผลงานของสถานศึกษาปการศึกษาท่ีจัดท ารายงาน

ผลการประเมินตนเอง          
2.6.1  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา         

1.) ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) รางวัล“สถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด”ตามโครงการยุวชน
ประกันภัย ประจ าป ี2561   

2.) ได้รับโล่เกียรติคุณ สถานศึกษาท่ีมีผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  ใน
ปีงบประมาณ 2560-2561 ในระดับก้าวหน้า ต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียน
น าเอาความรู้ ทักษะวิชาชีพมาใช้ในการด าเนินงานตามแผนธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคกลาง 

2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา       
1. ผู้บริหาร 

1.1 นางอัจฉรียา  ออสุวรรณ  
1.1.1 ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ มอบ

หนังสือค าส่ังการแต่งต้ัง ให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ระดับผู้น า (W.B.) และมีสิทธิ
ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 

1.1.2 ได้รับเกียรติบัตรจากอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จากการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการอ านวยการ จากการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งท่ี 16 ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.1.3 ได้รับเกียรติบัตรจากอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จากการร่วมเป็น

คณะกรรมการอ านวยการ จากการประกวดและแสดงนิทรรศการโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจ าปีการศึกษา 

2561 เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 
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1.2 นางจันทร์จ ารัส  เกิดพันธ์  ได้รับรางวัลรองผู้อ านวยการดีเด่น  เนื่องในวันครู 16 

มกราคม 2562 
1.3 นางทัศนีย์  ศิริมงคล  ได้รับการประกาศเกียรติคุณผู้บริหารดีเด่น และรับเกียรติบัตร

การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้ง ท่ี  33 ประจ าปีการศึกษา  2561 ณ ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยธนบุรี เมื่อวันท่ี 11  กุมภาพันธ์ 2562 

1.4 นายวุฒิศักด์ิ   ลีพรหมมา  ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) ได้รับเกรียรติบัตรจากการเข้าร่วมอบรม  “กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สาย
อาชีวศึกษา” ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 20 - 22 สิงหาคม 2561 ณ 

โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
2. ครูและบุคลากร 

2.1 เกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ตามโครงการยุวชนประกันภัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

-  นางสาวผาสุข ทิพย์เท่ียงแท้ 
-  นางพเยาว์  พราหมคล้ า 
-  นายทินกร  นามภูงา 
-  นางศุภฐานัทธ์  บุญแจ่ม 
-  นางสาววาสนา  หล าร่ าไป 

2.2 ครูและบุคลากรได้รับรางวัลเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2562 ดังนี้ 
2.2.1 นางปทุม มณีตัน ได้รับรางวัล ครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น 
2.2.2 นางสาวปัทมา  ทิมดี ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ดีเด่น 
2.2.3 นางสาวสีฝุุน  คชพันธ์  ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทักษะวิชาชีพ ทักษะ

พื้นฐานดีเด่น 
2.2.4 นางสาววาสนา  หล าร่ าไป ได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาสายสนับสนุนดีเด่น 
2.2.5 นางจรรยา  จงเจริญ  ได้รับรางวัลหัวหน้าแผนก หัวหน้างานดีเด่น 
2.2.6 นางศุภฐานัทธ์  ได้รับรางวัล ครูที่ปรึกษาดีเด่น 

2.3 การประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น และรับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งท่ี 33 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยธนบุรี เมื่อวันท่ี 11  กุมภาพันธ์ 
2562  
2.3.1 นายจตุพร  ค้ าประเสริฐ   

 
 
 

2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน 
1.1 การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งท่ี 33  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 

(อีเทค) ระหว่างวันท่ี 27 , 29 – 30 มกราคม 2562 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ท่ีเข้า
ร่วมท้ังหมด 67 คน ได้รับรางวัล ดังนี้ 

1.1.1 เหรียญทอง  จ านวน  16  เหรียญ 



25 

1.)  ทักษะการติดต้ังโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
-  นายวันเฉลิม  พราหมมณี คะแนน  100  คะแนน  

2.)  ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Adobe Photoshop CS6 
-  นายสหชาติ  ผุดผ่อง   คะแนน  91  คะแนน 
-  นายอวิรุทธ์  จันทร์ตา   คะแนน  90  คะแนน 
-  นางสาวภารดี  มีใหม ่   คะแนน  90  คะแนน 
-  นายจิระเดช  ธนานุพันธ์  คะแนน  80  คะแนน 
-  นางสาวกัณฑ์กณัฐ  ภัคมุกนพรัตน์  คะแนน 80 คะแนน 

3.)  ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Access 2013 
-  นายเจษฎากร  วันเต็ม   คะแนน  88  คะแนน 

4.)  ทักษะ Marketing Challenge 
-  นางสาวพิจิตรา  ศิริสวัสดี  คะแนน  87  คะแนน 
-  นางสาววาสิฐี  สุกสี   คะแนน  87  คะแนน 
-  นางสาวสุธินี  มลิทอง   คะแนน  87  คะแนน 

5.)  การประกวดส่ือการเรียนรู้ 
-  นายณัฐวุฒิ  มีคง   คะแนน  84  คะแนน 
-  นายจิระเดช  ธนานุพันธ์  คะแนน  84  คะแนน 
-  นายภาณุพงษ์  สุขศรี   คะแนน  80  คะแนน 
-  นายสรายุทธิ  หิรัญศุภโชติ  คะแนน  80  คะแนน 
-  นายฐานันดร  คะนองดี  คะแนน  80  คะแนน 

6.)  การประกวดร้องเพลงสากล 
-  นางสาวณัฐนรี  มนตรี   คะแนน  80  คะแนน 

1.1.2 เหรียญเงิน จ านวน  16  เหรียญ 
1.) ทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน (Ms-Office 2013) 

-  นายถิรายุ  ศรีจันทร์   คะแนน  79  คะแนน 
2.) การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 

- นางสาวบุษกร  ทองหล่อ  คะแนน  77  คะแนน 
3.) ทักษะเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ 

- นางสาวเพ็ญนภา  ศรีศิลป ์  คะแนน  76  คะแนน 
- นางสาวธนาภา  รุ่งสว่าง  คะแนน  76  คะแนน 
- นางสาวชนนิกา  ชลภาพ  คะแนน  76  คะแนน 
- นางสาววรรณพร  นิลทอง  คะแนน  76  คะแนน 
- นางสาววาสนา  แก้วใหญ่  คะแนน  76  คะแนน 
- นางสาวอนุรักษ์  บัวศิริ  คะแนน  76  คะแนน 

4.) การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
- นายสิทธิพงษ์  นิวงษา  คะแนน  76  คะแนน 

5.) ทักษะการติดต้ังโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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- นางสาวไหมพร  โอสถ  คะแนน  75  คะแนน 
6.) ทักษะการติดต้ังโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

- นายสรายุทธ  หิรัญศุภโชติ  คะแนน  73  คะแนน 
7.) การประกวดมารยาทไทย 

- นางสาวณัฏฐณิชา   ไทยสงฆ์  คะแนน  73  คะแนน 
- นางสาวพรธิรา  ตาละลักษณ์  คะแนน  73  คะแนน 
- นางสาวหัทยา  เพชรย้อย  คะแนน  73  คะแนน 
- นางสาวศศิพิมพ์  ชูศรี  คะแนน  73  คะแนน 
- นางสาวอรณิชา  คงสุวรรณ์  คะแนน  73  คะแนน 

1.1.3 เหรียญทองแดง จ านวน  9  เหรียญ 
1.) ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Access 2013) 

- นางสาวสลิลทิพย์  พิรักษา  คะแนน  69  คะแนน 
- นายสุดยอด  พึ่งแพง   คะแนน  62  คะแนน 

2.) ทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน (Ms-Office 2013) 
- นายสรศักด์ิ  จตุราเพศ  คะแนน  68  คะแนน 
- นางสาวกุลณัฐ  พรหมวิภา  คะแนน  67  คะแนน 
- นายจิรภาส  เครื่องแต่งอยู่  คะแนน  64  คะแนน 

3.) ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างโฮมเพจ Home Page 
- นางสาวณัตฐา  เรือนจันทร์  คะแนน  67  คะแนน 
- นางสาวพิชชภา  สาลี  คะแนน  60  คะแนน 

4.) การประกวดการกล่าวสุททรพจน์ภาษาอังกฤษ 
- นางสาววิภาดา  จันทะคร  คะแนน  66  คะแนน 

5.) ทักษะการใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคล่ือนไหวด้วยโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 
- นางสาวพลอยพรรณ  บุญเทศ  คะแนน  69  คะแนน 

1.2 การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
1.2.1 เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ   

1. ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเท่ียว จ านวน  2  รางวัล 
1).  นายวสันต์  ดิษฐบ ารุง 
2).  นางสาวณัฎฐา  ล่าบ้านหลวง 

1.2.2 เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศรองอันดับ  2  
2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย จ านวน  1  รางวัล  

1).  นายสุทธิพงษ์  นิวงษา 
3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย  จ านวน 1  รางวัล 

1).  นายวสัน  ดิษฐบ ารุง 
4. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย จ านวน 1 รางวัล 

1).  นางสาววิภาดา  จันทะคร 
1.2.3 เกียรติบัตร รางวัลชมเชย   



27 

1. ทักษะ “The Marketing Challenge” จ านวน  1  รางวัล 
1.) นางสาวสุกัญญาภา  ปิ่นแก้ว 

2. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  จ านวน  5  รางวัล 
1.) นางสาวชนนิภา  ชลภาพ 
2.) นางสาวธนาภา  รุ่งสว่าง 
3.) นางสาวกุลณัฐ  พรหมวิภา 
4.) นางสาวอนุรักษ์  บัวศิริ 
5.) นางสาววาสนา  แก้วใหญ่ 

3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) หญิง จ านวน  1  รางวัล 
1.) นางสาววริษฐา  เพลิศแก้ว 

4. การประกวดร้องเพลงสากลหญิง จ านวน 1 รางวัล 
1.) นางสาวณัฐนรี  มนตรี 

5. การประกวดมารยาทไทย จ านวน 1 รางวัล 
1.) นางสาวศิริลักษณ์  บุญรอด 
2.) นายสหชาติ  ผุดผ่อง 

1.3 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งท่ี 16 ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2561 
1.3.1 เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวอลเลย์บอลหญิง 

1.) นางสาววริษฐา  เพลิศแก้ว  
1.4 การเข้าร่วมโครงการยุวชนประกันภัย จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
1.4.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัดประเภทละครส้ันทีม Hcc Insurance  

 -  นางสาวฒัศณ์พร  สุสมุทร 
 -  นางสาวปิยธิดา  ม่วงแก้ว 
 -  นางสาวกัลญณัฎฐ์  ชูบัว 
 -  นางสาวมณีรัตน์  เทียนอิ่ม 

1.4..2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ระดับจังหวัดประเภทเพลง ทีมวัยใสใส่ใจประกัน 
 -  นางสาวศศินา  ใบเนียม 
 -  นางสาวกุสุมา  บุญตาทิพย์ 
 -  นายชัชวาล  ศิลปี 
 -  นางสาวธนาภรณ์  ช่อเหมือ 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมิน เพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา   

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพณิชยการหัวหิน ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 
ดังนี้ 
 
 
 

การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผ ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความร ู มี
ทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้                  

1.1 ดานความรู  
ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู เกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว

ปฏิบัติตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริงเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา           

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
ผ ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป

นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยูรวมกับ ผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี            

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค            
ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 

ภูมิใจ และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาท่ีของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตส านึกรักษส่ิงแวดลอม   
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
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สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑท่ีก าหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน วยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้   

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา           
สถานศึกษาใช หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล องกับความตองการของผ  ูเรียน ชุมชน                       

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือกล ุมวิชาเพิ่มเติมให
ทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ          

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา          
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑท่ีก าหนด ไดรับการพัฒนาอย่างเป

นระบบ ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเนน ผ ูเรียนเปนส าคัญ ตอบสนองความตองการของผ ูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ   

2.3 ดานการบริหารจัดการ          
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หอง

ปฏิบัติการ  โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ส่ือ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   

2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ          
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ึหน

วยงาน ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
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สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนร ู มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้          

3.1  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตาง

ประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนร ู การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  

3.2  ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย    
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย

ผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถน าไปใชประโย
ชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน          

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 4 
ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้    

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  
๔.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์      

1) ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส าเร็จ
การศึกษา อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้        

๑.๑) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
๑.๑.๑) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๕๗ คน จ าแนกเป็นระดับ 

ปวช. ๓๘ คน ระดับ ปวส. ๑๙ คน  
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ๔๖.๓๔ 
๑.๑.๓) ผลสะท้อน   : สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้

มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพท่ี
เรียน ท าให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด ซึ่งสถานศึกษามีโครงการ/งาน/
กิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้าน
ความรู้ ดังนี้ 

๑. งานสรุปผลผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า 
๒. งานติดตามแก้ไขปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน 
๓. กิจกรรมสอนซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน 
๔. การเปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อนเพื่อให้ผู้เรียน ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน 
๕. กิจกรรมติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมอบวุฒิบัตร 
๖. โครงการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๗. โครงการปูองกันและแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน 
๘. โครงการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
๙. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ 
๑๐. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และมอบเกียรติบัตรเรียนดี 
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ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้เกิดผลสะท้อน ดังนี้ 
๑. ผู้บริหารรู้ศักยภาพของครูในการขับเคล่ือนให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ 
๒. สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน เพื่อใช้ในการก าหนดแนวทางในการ

พัฒนาผู้เรียน หลักสูตร และคุณภาพการศึกษา 
๓. ผู้ปกครองไว้วางใจสถานศึกษา และมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการดูแล

ผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษา 
๔. ครูผู้สอนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านความรู้อย่างท่ัวถึง 
๖. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ 
๗. ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 
๘. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ในแต่ละช่วงระดับช้ัน 
๙. สถานประกอบการ และสถานศึกษาท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานหรือศึกษา

ต่อ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ    
๑.๒.๑) เชิงปริมาณ  : ๑. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ๖๓ คน 
      ๒.  จ านวน ผู้ เ รี ยนประสบความส า เ ร็ จ สู่การ เป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ๖๓ คน 
๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ๑๐๐ 
๑.๒.๓) ผลสะท้อน   : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระด้านความรู้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการที่ผู้เรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจได้ มีความมั่นใจและ
กล้าท่ีจะประกอบอาชีพอิสระ ครูได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษาจนสามารถถ่ายทอดไปยังผู้เรียนได้ และการได้รับโล่เกียรติคุณแสดงถึงผลการด าเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ในระดับก้าวหน้า ต่อเนื่อง และ
มีการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนน าเอาความรู้ ทักษะวิชาชีพมาใช้ในการด าเนินงานตามแผนธุรกิจของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาคกลาง โดยส านักบริหารการ
อาชีวศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย                                     
๑.๓.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย ๒๘ ช้ิน จ าแนกเป็น ระดับ ปวช. ๑๘ ช้ิน และระดับ ปวส. ๑๐ ช้ิน 
๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ๒ ช้ิน (ระดับภาค) และการได้รับเกียรติบัตร การน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
และงานวิจัยผู้เรียนไปใช้ประโยชน์ในระดับจังหวัด ในกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
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๑.๓.๓)  ผลสะท้อน  : ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การประกวดส่ิงประดิษฐ์ การเข้าร่วมอบรมและน าเสนอ
ผลงานตามโครงการบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ การได้รับเชิญจากบ้านพักเด็กและครองครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ออกบูธนิทรรศการ
แสดงผลงานนวัตกรรม เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนท่ีจะพัฒนาตนเอง 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน
วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารโดม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ                                      
๑.๔.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวลัจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

๔๖ คน 
๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ  

ระดับจังหวัด 
- รางวัลชนะเลิศ ๒ คน 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จ านวน ๓ คน 
ระดับภาค 
- รางวัลชนะเลิศ ๑๖ คน 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จ านวน ๑๕ คน 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จ านวน ๙ คน 

๑.๔.๓)  ผลสะท้อน  : ผลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพท าให้ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีความมั่นใจในความรู้และมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพของตน ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่น
ในคุณภาพด้านความรู้ของผู้เรียน สังคม ชุมชนท่ีทราบข่าวการได้รับรางวัลมีความเช่ือมั่นในคุณภาพของ
ผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
๑.๕.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

๕๔ คน จ าแนกเป็นระดับ ปวช. ๓๕ คน ปวส. ๑๙ คน 
๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบ

แรก ๗๓.๙๗ 
๑.๕.๓)  ผลสะท้อน  : ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองท่ีสามารถสอบผ่านการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นในความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน หน่วยงาน
ภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามกระบวนการท่ีมีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการจากภายนอกมาร่วมประเมิน 

1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)                                       
๑.๖.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ๔๐ คน จ าแนกเป็นระดับ ปวช. ๒๕ คน ปวส. ๑๕ คน 
๑.๖.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ๕๔.๗๙ 
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๑.๖.๓)  ผลสะท้อน  : ผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) มีความภาคภูมิใจ เช่ือมั่นในความรู้ของตน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการให้
ความส าคัญกับผลการสอบ V-NET ซึ่งเป็นการสอบระดับชาติท่ีสามารถสะท้อนความรู้ของผู้เรียนเทียบ
กับนักศึกษาอาชีวศึกษาท่ัวประเทศได้ 

1.7) การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา              
๑.๗.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา

ท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
๙๖ คน จ าแนกเป็นระดับ ปวช. ๗๘ คน ปวส. ๑๘ คน 

๑.๗.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ ๙๗.๙๕ 

๑.๗.๓)  ผลสะท้อน  : ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ครบถ้วนตามหลักสูตร 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงาน
ท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ด้านความรู้ 
อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

2) ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของ ผ ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใชตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้         

2.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน   
๒.๑.๑) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๕๗ คน จ าแนกเป็นระดับ 

ปวช. ๓๘ คน ระดับ ปวส. ๑๙ คน 
๒.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ๔๖.๓๔ 
๒.๑.๓) ผลสะท้อน   : ผลสะท้อน   : สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและ

แนะแนวผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ท าให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าแนะน า
ซึ่งสถานศึกษามีโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ดังนี้ 

๑. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด และระดับภาค 
๒. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
๓. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
4. โครงการฝึกงาน 
5. โครงการส่งเสริมการวิจัย โครงงาน ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมของ

ผู้เรียน 
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ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้เกิดผลสะท้อน ดังนี้ 
๑. ผู้บริหารรู้ศักยภาพของครูในการขับเคล่ือนให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ 
๒. สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน เพื่อใช้ในการก าหนดแนวทางในการ

พัฒนาผู้เรียน หลักสูตร และคุณภาพการศึกษา 
๓. ผู้ปกครองไว้วางใจสถานศึกษา และมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการ

ดูแลผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษา 
๔. ครูผู้สอนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้านทักษะและการประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 
๖. ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 
๗. สถานประกอบการ และสถานศึกษาท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานหรือ

ศึกษาต่อ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

2.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ     
๒.๒.๑) เชิงปริมาณ  : ๑. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ๖๓ คน 
    ๒.  จ านวน ผู้ เ รี ยนประสบความส า เ ร็ จ สู่การ เป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ๖๓ คน 
๒.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จ สู่การเป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 100 
๒.๒.๓) ผลสะท้อน   : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการท่ีผู้เรียนสามารถน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียน "การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ" โครงการศูนย์บ่มเพาะ "กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน" 
และผู้ปกครองไว้วางใจ สนับสนุนใหผู้้เรียนได้ประกอบอาชีพอิสระตามความต้องการ และการได้รับโล่
เกียรติคุณแสดงถึงผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐-
๒๕๖๑ ในระดับก้าวหน้า ต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนน าเอาความรู้ ทักษะวิชาชีพมาใช้
ในการด าเนินงานตามแผนธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ภาคกลาง โดย ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  
๒.๓.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย  ๒๘ ช้ิน จ าแนกเป็น ระดับ ปวช. ๑๘ ช้ิน และระดับ ปวส. ๑๐ ช้ิน 
๒.๓.๒) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ๒ ช้ิน (ระดับภาค) และการได้รับเกียรติบัตร การน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
และงานวิจัยผู้เรียนไปใช้ประโยชน์ในระดับจังหวัด ในกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
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๒.๓.๓)  ผลสะท้อน  : ผู้เรียนมีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ดังปรากฎในการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ท้ังในและนอกสถานศึกษา การเข้าร่วมอบรมและน าเสนอผลงานตามโครงการบ่มเพาะนัก
ประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ การได้รับเชิญจากบ้านพักเด็ก
และครองครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม เพื่อเป็นกิจกรรม
สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนท่ีจะพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ
ชุมชนในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคาร
โดม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

2.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ                                      
๒.๔.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวลัจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

๔๖ คน 
๒.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ  

ระดับจังหวัด 
- รางวัลชนะเลิศ ๒ คน 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จ านวน ๓ คน 
ระดับภาค 
- รางวัลชนะเลิศ ๑๖ คน 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จ านวน ๑๖ คน 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จ านวน ๙ คน 

๒.๔.๓)  ผลสะท้อน  : ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีความมั่นใจในความรู้และมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพของ
ตน ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นในสมรรถนะของผู้เรียน สังคม ชุมชนท่ีทราบข่าวการได้รับรางวัลมีความ
เช่ือมั่นในคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ             
๒.๕.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบ

แรก ๕๔ คน จ าแนกเป็นระดับ ปวช. ๓๕ คน ปวส. ๑๙ คน 
๒.๕.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบ

แรก ๗๓.๙๗ 
๒.๕.๓)  ผลสะท้อน  : ผู้เรียนมีทักษะและการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพของ

ตนตามสมรรถนะท่ีก าหนดของแต่ละระดับช้ัน ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นในความรู้ ทักษะของผู้เรียน 
หน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามกระบวนการท่ีมีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการจากภายนอกมาร่วมประเมิน 

2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   
๒.๖.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ๔๐ คน จ าแนกเป็นระดับ ปวช. ๒๕ คน ปวส. 
๑๕ คน 
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๒.๖.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ๕๔.๗๙ 

๒.๖.๓)  ผลสะท้อน  : ผู้ปกครอง และสถานประกอบการให้ความส าคัญและ
ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการสอบ V-NET ซึ่งเป็นการสอบระดับชาติท่ีสามารถสะท้อน
ความรู้ ทักษะและการประยุกต์ใช้ของผู้เรียนเทียบกับนักศึกษาอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ 

2.7) การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา              
๒.๗.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา

ท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
๙๖ คน จ าแนกเป็นระดับ ปวช. ๗๘ คน ปวส. ๑๘ คน 

๒.๗.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ ๙๗.๙๕ 

๒.๗.๓)  ผลสะท้อน  : สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธ์ ในการพัฒนาคุณลักษณะของผ ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้    

3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน        
๓.๑.๑) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๕๗ คน จ าแนกเป็นระดับ 

ปวช. ๓๘ คน ระดับ ปวส. ๑๙ คน 
๓.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ๔๖.๓๔ 
๓.๑.๓) ผลสะท้อน   : สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้

มีคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ท าให้สามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด ซึ่งสถานศึกษามีโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 

๑. โครงการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๒. โครงการปูองกันและแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน 
๓. โครงการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
๔. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ 
๕. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และมอบเกียรติบัตรเรียนดี 
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ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้เกิดผลสะท้อน ดังนี้ 
๑. ผู้บริหารรู้ศักยภาพของครูในการขับเคล่ือนให้เกิดการปฏิรูปการ

เรียนรู้ 
๒. สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน เพื่อใช้ในการก าหนด

แนวทางในการพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร และคุณภาพการศึกษา 
๓. ผู้ปกครองไว้วางใจสถานศึกษา และมีความตระหนักในการมีส่วน

ร่วมในการดูแลผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษา 
๔. ครูผู้สอนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน 
๕. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อย่างท่ัวถึง 
๖. ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 
๗. สถานประกอบการ และสถานศึกษาท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้า

ท างานหรือศึกษาต่อ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

3.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
๓.๒.๑) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ ๒๔๑ คน 
๓.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท. ๑๐๐ 
๓.๒.๓) ผลสะท้อนฺ  ฺ  : ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อ

ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า ภูมิใจใน
ความเป็นไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สถานศึกษามีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
อย่างหลากหลาย อาทิเช่น โครงการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมเลือกต้ังนายก อวท. กิจกรรมเพื่อน
เตือนเพื่อน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมอบรมคุณธรรม-จริยธรรม กิจกรรมยิ่งออมยิ่งได้
ยิ่งสบายยิ่งมั่นคง งานปรับปรุงภูมิทัศน์สู่อาเซียน กิจกรรมด้านการด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง องค์กร หน่วยงานภายนอกยอมรับยกย่อง เชิญสถานศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ
หน่วยงาน ชุมชน อย่างต่อเนื่อง 

3.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                       
๓.๓.๑) เชิงปริมาณ  : ๑. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ๖๓ คน 
  ๒ .  จ านวน ผู้ เรี ยนประสบความส า เ ร็ จ สู่การเป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ๖๓ คน 
๓.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ๑๐๐ 
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๓.๓.๓) ผลสะท้อน   : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการท่ีผู้เรียน
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพของตน มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบสัมมาชีพท าให้มีรายได้ระหว่างเรียน ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก 

3.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย                                       
๓.๔.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย ๒๘ ช้ิน จ าแนกเป็น ระดับ ปวช. ๑๘ ช้ิน และระดับ ปวส. ๑๐ ช้ิน 
๓.๔.๒) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ๒ ช้ิน (ระดับภาค) และการได้รับเกียรติบัตร การน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
และงานวิจัยผู้เรียนไปใช้ประโยชน์ในระดับจังหวัด ในกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 3 ช้ิน 

๓.๔.๓)  ผลสะท้อน  : ผู้เรียนมีความเพียร พยายาม มานะอดทน และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จนได้รับ
รางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์(ประเภทส่ือการเรียนรู้) ในระดับภาค จ านวน ๒ ช้ิน และ การเข้า
ร่วมอบรมและน าเสนอผลงานตามโครงการบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา โดยส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ การได้รับเชิญจากบ้านพักเด็กและครองครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้
ออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนท่ี
จะพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารโดม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

3.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ                                      
๓.๕.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวลัจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

๔๖ คน  
๓.๕.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ  

ระดับจังหวัด 
- รางวัลชนะเลิศ ๒ คน 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จ านวน ๓ คน 
ระดับภาค 
- รางวัลชนะเลิศ ๑๖ คน 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จ านวน ๑๕ คน 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จ านวน ๙ คน 

๓.๕.๓)  ผลสะท้อน  : ผู้เรียนมีความเพียร พยายาม มีความมุ่งมั่น มีวินัยใน
ตนเอง และมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นในคุณภาพของผู้เรียน สังคม ชุมชนท่ีทราบ
ข่าวการได้รับรางวัลมีความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน 
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3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ              
๓.๖.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบ

แรก ๕๔ คน จ าแนกเป็นระดับ ปวช. ๓๕ คน ปวส. ๑๙ คน 
๓.๖๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

รอบแรก ๗๓.๙๗ 
๓.๖.๓)  ผลสะท้อน  : ผู้เรียนท่ีสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก

ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 90.41 ท าให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นในสมรรถนะของผู้เรียนตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน หน่วยงาน
ภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามกระบวนการท่ีมีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการจากภายนอกมาร่วมประเมิน 

3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
๓.๗.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ๔๐ คน จ าแนกเป็นระดับ ปวช. ๒๕ คน ปวส. ๑๕ คน 
๓.๗.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ๕๔.๗๙ 
๓.๗.๓)  ผลสะท้อน  : ผู้ปกครอง และสถานประกอบการให้ความส าคัญและ

ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการสอบ V-NET ซึ่งเป็นการสอบระดับชาติท่ีสามารถสะท้อน
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนเทียบกับนักศึกษา
อาชีวศึกษาท่ัวประเทศ 

3.8) การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา              
๓.๘.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี

การศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ ๙๖ คน จ าแนกเป็นระดับ ปวช. ๗๘ คน ปวส. ๑๘ คน 

๓.๘.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ ๙๗.๙๕ 

๓.๘.๓)  ผลสะท้อน  : สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับ มากท่ีสุด 

3.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา                                      
๓.๙.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ๑๖ 

กิจกรรม 
๓.๙.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอา

สามีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาครบทุก
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สาขาวิชา ซึ่งสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน และสถานศึกษา 

๓.๙.๓)  ผลสะท้อน  : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา สะท้อนได้จากการได้รับเชิญให้เข้าร่วม
กิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา และการได้รับเกียรติบัตรการบริการชุมชนและจิตอาสาจาก
หน่วยงานต่างๆ ท้ังในเขตอ าเภอหัวหินและอ าเภอใกล้เคียง 

 
๔.๑.2 จุดเดน        

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนท่ีหลากหลาย รอบด้าน 

๒. ผู้เรียนมีทักษะด้านการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจนได้รับรางวัลระดับภาค 
๓. ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะในวิชาชีพท าให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ

วิชาชีพ ระดับภาค เป็นจ านวนมาก 
๔. สถานศึกษามีผู้เรียนท่ีผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพในรอบแรกอยู่ในเกณฑ์สูง 
๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในระดับ ปวส. มี

ค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติ 
๖. ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อร้อยละ 97.95  
๗. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่

ในระดับ มากท่ีสุด 
๘. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสาอย่างท่ัวถึง    

๔.๑.3 จุดที่ควรพัฒนา       
๑. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
๒. สถานศึกษายังไม่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในระดับ ปวช. มี

ค่าเฉล่ียต่ ากว่าระดับชาติ 

๔.๑.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
๑. สถานศึกษาควรหาแนวทางการเพิ่มจ านวนผู้เรียน และลดปัญหาการออกกลางคัน

ด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
๒. สถานศึกษาควรเร่งด าเนินการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และ

ด าเนินการตามแนวทางการจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
๓. สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติในปีการศึกษาต่อไป 
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๔.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา        
๔.2.๑ ผลสัมฤทธิ์      

1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา ดานหลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้                       

1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ        
๑.๑.๑) เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการ

พัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ๑๐๐ 
๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง

เป็นระบบอยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 
๑.๑.๓) ผลสะท้อน  : สถานศึกษามีข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ

ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา และมีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2557 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอน สถานประกอบการให้
ความส าคัญกับสมรรถนะของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือ ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม                                

๑.๒.๑) เชิงปริมาณ   :  จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ๘ 
สาขาวิชา 

๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ๑๐๐ 

๑.๒.๓) ผลสะท้อน   : ครูมีความตระหนักในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ สถานศึกษามีข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ
ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ        
๑.๓.๑) เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 

๑๐๐ 
๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้มี

คุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
๑.๓.๓) ผลสะท้อน   : ครูผู้สอนสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ได้  
1.4) การจัดท าแผนการจัดการเรียนร ูส ูการปฏิบัติที่เนนผ ูเรียนเปนส าคัญและน าไปใช

ใน        การจัดการเรียนการสอน                                
๑.๔.๑) เชิงปริมาณ  :  จ านวนครูผู้ท่ีจัดแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ

ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ๙๐.๔๗ 
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๑.๔.๓) ผลสะท้อน   : ครูผู้สอนมีแผนจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ
และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ใน
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้        

2.๑) การจัดการเรียนการสอน        
๒.๑.๑) เชิงปริมาณ     : ๑. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม

สาขาวิชาท่ีสอน ๒๐ คน  
   ๒. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา

ท่ีสอน ๑๙ คน 
๓. จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ๑๙ คน  
๔. จ านวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ๒๑ คน  
๕. จ านวนครูท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ๑๙ คน 
๒.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการ

สอน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๘    
๒.๑.๓) ผลสะท้อน   : ครูผู้สอนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วย

เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย สามารถใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการวิจัยในช้ันเรียน ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะด้วยเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย ท าให้มีทัศนคติท่ีดีต่อครูผู้สอน และวิชาชีพของ
ตนเอง  

2.๒) การบริหารจัดการช้ันเรียน       
๒.๒.๑) เชิงปริมาณ : ๑. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๒๑ 

คน  
๒. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ า

ช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ๒๑ คน 
๓. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ัน

เรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ๒๑ คน 
๔. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ

มุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน ๒๑ คน   
๕. จ านวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้าน

การเรียนและด้านอื่นๆ ๒๑ คน 
๒.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ัน

เรียนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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๒.๒.๓) ผลสะท้อน   : จากคุณภาพของการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อครูผู้สอนและวิชาท่ีเรียน ครูผู้สอนมีข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนท่ีเป็นปัจจุบัน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการเรียนการ
สอน และแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน         
๒.๓.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ๒๒ ห้อง 
๒.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒.๓.๓) ผลสะท้อน : จากคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อ

ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท าให้ผู้เรียน และครูผู้สอนแต่ละคนสามารถใช้
งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างท่ัวถึง ท้ังในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณต่างๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

3) ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา ดานการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้       

3.๑) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
๓.๑.๑) เชิงปริมาณ : ๑. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม

การพัฒนาวิชาชีพ ๑2 คน 
 ๒. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒  

ช่ัวโมงต่อปี ๑3 คน 
 ๓. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพใช้ในการจัดการเรียนการสอน 19 คน  
๔. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพ 16 คน  
๕. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ

การพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 19 คน 
๓.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพ 57.14   
๓.๑.๓) ผลสะท้อน   : ครูผู้สอนท่ีพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในการจัดการ

เรียนการสอนเป็นผู้มีความรู้ และสมรรถนะในวิชาชีพ ส่งผลให้ได้รับการยอมรับในสมรรถนะของ
ครูผู้สอนจากหน่วยงานภายนอก เช่น นายวุฒิศักดิ์ ลีพรหมมา ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล เป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑  

3.๒) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
๓.๒.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา ๑๐๐  
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๓.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีผล
การประเมินอยู๋ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
บริบทของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น การใช้ Application Line ในการติดต่อส่ือสาร ส่ัง
การ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา การใช้โปรแกรมระบบ Mis-School 

๓.๒.๓) ผลสะท้อน   : ผู้บริหารเป็นท่ีรักและเคารพของครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา  

3.3) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  

๓.๓.๑) เชิงปริมาณ : ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบเครือข่าย
ภายใน (LAN) ส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝุายท่ีมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งระบบ
เครือข่ายออกเป็น 2 โซน คือ โซนอาคารหน้าโรงเรียน(อาคารอ านวยการ อาคาร 1, 2 หอพัก โรง
อาหาร) และโซนอาคารหลังโรงเรียน (อาคาร 3) 

๓.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม ซึ่งสถานศึกษาใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงของบริษัท กสท. โทรคมนาคม (จ ากัด) ในความเร็ว ๑๐๐ Mbps โดยมีการเช่ือมโยงระบบ
เครือข่ายภายใน (LAN) ระหว่างอาคารด้วยสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) และมีสัญญาณ 
WiFi ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวท้ังสถานศึกษา เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน ได้แก่ โปรแกรม Mis-
School เป็นระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาท่ีมีโปรแกรม
ย่อยให้เลือกใช้งาน เช่น โปรแกรมวิชาการ โปรแกรมทะเบียนและรับสมัครผู้เรียน โปรแกรมครูผู้สอน
และตัดเกรด โปรแกรมงานบุคคล เป็นต้น  

๓.๓.๓) ผลสะท้อน   : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 

3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
๓.๔.๑) เชิงปริมาณ  : ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิ

ภาคี ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี  
๓.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ

สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง โดยสถานศึกษามีการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน ๒ ขั้นตอน คือได้เตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี และวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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๓.๔.๓) ผลสะท้อน   :  สถานศึกษามีความตระหนัก และพยายามท่ีจะจัดการ
เรียนการสอนในระบบทวิภาคี โดยมีการด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี มีสถานประกอบการให้ความเช่ือมั่นและไว้วางใจท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับร่วมกับสถานศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรม จ านวน ๒ 
แห่ง ได้แก่ โรงแรมวรรณารา หัวหิน และโรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า 

3.5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
๓.๕.๑) เชิงปริมาณ  : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากร

เพื่อการจัดการเรียนการสอน ๑๐๐ 
๓.๕.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอนของสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และโดยมีแผนงาน โครงการเพื่อระดม
ทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ มีการจัดให้มีครู
พิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการมาร่วมพัฒนาผู้เรียน 
มีทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ 

๓.๕.๓) ผลสะท้อน   : มีการมอบทุนการศึกษาจากโรงเรียนพณิชยการหัวหิน 
มูลนิธิออสุวรรณ มูลนิธิศาลหลักเมือง แก่ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนดี และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มี
บุคคลภายนอกให้ความร่วมมือในการเป็นครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ และครู
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขาวิชา 

3.6) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
๓.๖.๑) เชิงปริมาณ  : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานท่ี

ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ 
๓.๖.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนา ดูแลอาคารสถานท่ีห้องเรียน 

ห้องปฏิบติัการหรือโรงฝึกงานท่ีได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอด
เย่ียม และสถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขาวิชาชีพที่มีสภาพพร้อมใช้งาน เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

๓.๖.๓) ผลสะท้อน   : กศน.หัวหิน เข้ามาใช้บริการห้องเรียน ในการจัดสอบ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ในการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นท่ี เพื่อบริหารจัดการน้ า
อย่างยั่งยืน 

3.7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
๓.๗.๑) เชิงปริมาณ  : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟูา 3 เฟส 

หม้อแปลงขนาด 250 kva. 1 ลูก แรงส่ง 22 kv.  
ระบบประปาใช้น้ าจากการประปาส่วนท้องถิ่น และมีถังพักน้ า 2 จุด 

ได้แก่  บริเวณหน้าองค์พระหน้าโรงเรียน และข้างอาคาร 3  
การคมนาคมภายในสถานศึกษามีประตูทางเข้าด้านหน้า และทางออก

ด้านหลัง มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณหน้าโรงเรียนจนถึงหลังโรงเรียนรวมระยะทาง 800 
เมตร  
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ระบบการส่ือสารภายในใช้ระบบโทรศัพท์ท่ีเป็นตู้สาขาสามารถเช่ือมโยง
ไปยังห้องส านักงานต่างๆ ภายในโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว ใช้ระบบไลน์กลุ่มของโรงเรียนเพื่อส่ังการ
และติดต่อส่ือสาร   

ระบบรักษาความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิดทุกจุดของสถานศึกษา มี
พนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 

๓.๗.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานมี
คุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งระบบไฟฟูา 3 เฟส หม้อแปลงขนาด 250 kva. แรงส่ง 22 kv. 
และมีตู้ควบคุมกระแสไฟฟูาในทุกอาคารซึ่งได้รับการตรวจสอบ และซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ 

ระบบประปาใช้น้ าจากการประปาส่วนท้องถิ่น และมีถังพักน้ า 2 จุด 
ได้แก่บริเวณหน้าองค์พระหน้าโรงเรียน และข้างอาคาร 3 ซึ่งมีปั๊มน้ าช่วยเพิ่มแรงดังการจ่ายน้ าได้
อย่างสม่ าเสมอ  

การคมนาคมภายในสถานศึกษามีประตูทางเข้าด้านหน้า และทางออก
ด้านหลัง มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณหน้าโรงเรียนจนถึงหลังโรงเรียนรวมระยะทาง 800 
เมตร มีครูเวรคอยก ากับดูแลการใช้ถนนอย่างเข้มงวด ปลอดภัย 

ระบบการส่ือสารภายในใช้ระบบโทรศัพท์ท่ีเป็นตู้สาขาสามารถเช่ือมโยง
ไปยังห้องส านักงานต่างๆ ภายในโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว ใช้ระบบไลน์กลุ่มของโรงเรียนเพื่อส่ังการ
และติดต่อส่ือสาร   

ระบบรักษาความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิดทุกจุดของสถานศึกษา มี
พนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง มีการดูแลและซ่อมบ ารุงกล้อง
วงจรปิดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียงเพื่อ
ความปลอดภัยของทุกคนในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

๓.๗.๓) ผลสะท้อน   : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการเป็นความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

3.8) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
๓.๘.๑) เชิงปริมาณ  : ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย

บริการ 65  
๓.๘.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการมีคุณภาพ

อยู่ในระดับ ดี มีแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขาวิชา ต้นไม้พูดได้(Scan 
QR-Code) แหล่งเรียนรู้ตามบอร์ดในห้องเรียน หน้าอาคารต่างๆ ภายในสถานศึกษา การเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ Youtube และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงของสถานศึกษา 

๓.๘.๓) ผลสะท้อน   : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการเป็นความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

3.9) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา  

๓.๙.๑) เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใช้
งานของสถานศึกษา ๑๐๐ Mbps 
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๓.๙.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่ง
สถานศึกษาใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท กสท. โทรคมนาคม (จ ากัด) ใน
ความเร็ว ๑๐๐ Mbps โดยมีการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ระหว่างอาคารด้วยสายเคเบิ้ล
ใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) และมีสัญญาณ WiFi ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวท้ังสถานศึกษา เพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายใน และเช่ือมโยงระบบสารสนเทศภายนอกสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

๓.๙.๓) ผลสะท้อน   : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา เป็นความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
วิทยาลัยมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวท้ัง
องค์กร โดยแบ่งระบบเครือข่ายออกเป็น 2 โซนหลักๆ ได้แก่ โซนหน้า ประกอบด้วยห้องอ านวยการ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2 หอพักเรียนหญิง และโซนท่ี 2 
ประกอบด้วยอาคารเรียน 3 ซึ่งมีการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายด้วยสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Fiber 
Optic) ระหว่างอาคาร 1 กับ อาคาร 3 เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว โดย
ผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศในสถานศึกษา ได้แก่  

๑. ผู้บริหารสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการเข้าดูกล้อง
วงจรปิดผ่านโทรศัพท์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ได้ ใช้ในการเข้าถึงโปรแกรมระบบ
สารสนเทศต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิทยาลัยได้ตลอดเวลา เช่น ระบบ E-Office, ระบบ Mis-
School  

๒. ครูและบุคลากร สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบ Mis-School ได้ 
เช่น งานทะเบียน งานบุคลากร งานวิชาการ งานการสอน(ตัดเกรด) เป็นต้น และวิทยาลัยฯ มี Server 
ให้บริการผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภาระหน้าท่ีเพื่อความ
สะดวก และประสิทธิภาพของการท างานและการจัดการเรียนการสอน  

๓. ผู้เรียนท่ีกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ใช้เข้าระบบ E-
Studentloan เพื่อยื่นค าขอและบันทีกข้อมูลลงในระบบได้อย่างรวดเร็ว และทันตามก าหนดเวลา 

3.10) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน 

๓.๑๐.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ๒๒ 

๓.๑๐.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ๑๐๐ 

๓.๑๐.๓) ผลสะท้อน  : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนเป็นความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

4) ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัด 
การอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
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4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
๔.๑.๑) เชิงปริมาณ  : ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิ

ภาคี ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี 
๔.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ

สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง โดยสถานศึกษามีการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน ๒ ขั้นตอน คือได้เตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

๔.๑.๓) ผลสะท้อน   : สถานศึกษามีความตระหนัก และพยายามท่ีจะจัดการ
เรียนการสอนในระบบทวิภาคี โดยมีการด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี มีสถานประกอบการให้ความเช่ือมั่นและไว้วางใจท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับร่วมกับสถานศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรม จ านวน ๒ 
แห่ง ได้แก่ โรงแรมวรรณารา หัวหิน และโรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า 

4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
๔.๒.๑) เชิงปริมาณ  : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดม

ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ๑๐๐  
๔.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอนของสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมีแผนงาน โครงการเพื่อระดม
ทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ มีการจัดให้มีครู
พิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการมาร่วมพัฒนาผู้เรียน 
มีทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ 

๔.๒.๓) ผลสะท้อน   : มีการมอบทุนการศึกษาจากโรงเรียนพณิชยการหัวหิน 
มูลนิธิออสุวรรณ มูลนิธิศาลหลักเมือง แก่ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนดี และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มี
บุคคลภายนอกให้ความร่วมมือในการเป็นครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ และครู
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขาวิชา 

4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  
๔.๓.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 16 

กิจกรรม 
๔.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสามี

ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาครบทุก
สาขาวิชา ซึ่งสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน และสถานศึกษา 

๔.๓.๓)  ผลสะท้อน   : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา สะท้อนได้จากการได้รับเชิญให้เข้าร่วม
กิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา และการได้รับเกียรติบัตรการบริการชุมชนและจิตอาสาจาก
หน่วยงานต่างๆ ท้ังในเขตอ าเภอหัวหินและอ าเภอใกล้เคียง 
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4.4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา  

๔.๔.๑) เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใช้
งานของสถานศึกษา ๑๐๐ Mbps 

๔.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่ง
สถานศึกษาใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท กสท. โทรคมนาคม (จ ากัด) ใน
ความเร็ว ๑๐๐ Mbps โดยมีการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ระหว่างอาคารด้วยสายเคเบิ้ล
ใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) และมีสัญญาณ WiFi ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวท้ังสถานศึกษา เพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายใน และเช่ือมโยงระบบสารสนเทศภายนอกสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๔.๔.๓) ผลสะท้อน   : สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ
เครือข่ายท่ีเช่ือมโยงข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวท้ังองค์กร โดยแบ่งระบบเครือข่ายออกเป็น 2 โซน
หลักๆ ได้แก่ โซนหน้า ประกอบด้วยห้องอ านวยการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียน 1 
อาคารเรียน 2 หอพักเรียนหญิง และโซนท่ี 2 ประกอบด้วยอาคารเรียน 3 ซึ่งมีการเช่ือมโยงระบบ
เครือข่ายด้วยสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) ระหว่างอาคาร 1 กับ อาคาร 3 เพื่อเช่ือมโยง
ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศในสถานศึกษา ได้แก่  

๑. ผู้บริหารสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการเข้าดูกล้อง
วงจรปิดผ่านโทรศัพท์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ได้ ใช้ในการเข้าถึงโปรแกรมระบบ
สารสนเทศต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิทยาลัยได้ตลอดเวลา เช่น ระบบ E-Office, ระบบ Mis-
School  

๒. ครูและบุคลากร สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบ Mis-School ได้ เช่น 
งานทะเบียน งานบุคลากร งานวิชาการ งานการสอน(ตัดเกรด) เป็นต้น และวิทยาลัยฯ มี Server 
ให้บริการผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภาระหน้าท่ีเพื่อความ
สะดวก และประสิทธิภาพของการท างานและการจัดการเรียนการสอน  

๓. ผู้เรียนท่ีกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ใช้เข้าระบบ E-
Studentloan เพื่อยื่นค าขอและบันทีกข้อมูลลงในระบบได้อย่างรวดเร็ว และทันตามก าหนดเวลา 

4.5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน  

๔.๕.๑) เชิงปริมาณ  : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ ๒๒ ห้อง 

๔.๕.๒) เชิง คุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบั ติการท่ีมีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๔.๕.๓) ผลสะท้อน   : สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้
ผู้บริหาร ครูผู้สอนได้เข้าถึงเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และภาระงานท่ี
รับผิดชอบ และผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ตามต้องการ โดยมีระบบการบริหารจัดการ
ผู้ใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ใช้งานทุกคนต้องสมัครขอใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อขอช่ือผู้ใช้ และ
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รหัสผ่านส าหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกครั้ง โดยผู้ดูแลระบบได้จัดสรรความเร็วในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และในปีการศึกษา
นี้ ทางส านักงานสถิติจังหวัด ขอใช้สถานท่ีเพื่อท าการอบรมเจ้าหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล และ
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการเก็บข้อมูล ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนฯ ของส านักงานถิ
ติแห่งชาติ ซึ่งต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการเข้าถึงข้อมูลตลอดการอบรม จึงเห็นได้ว่า
หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับและเช่ือมั่นในความเร็วและประสิทธิภาพของระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 

๔.2.2 จุดเด่น  
1. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
2. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
3. ครูผู้สอนสามารถใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนแหล่งเรียนรู้

ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
4. ครูผู้สอนสามารถบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียน

การสอนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
5. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทุกห้องมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครูและผู้เรียน

สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
6. ครูผู้สอนส่วนใหญ่น าผลการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
8. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบเครือข่ายภายใน

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกฝุายสามารถใช้งานข้อมูลสารสนเทศ
ร่วมกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

9. สถานศึกษามีการน าระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษามาใช้ (Mis-School) ท าให้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน 

10. มีสถานประกอบการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 

11. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาสะอาด ไม่เป็นมลพิษ ปลอดภัย บรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

12. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู บุคลากร และผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับ
หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

๔.2.3 จุดทีค่วรพัฒนา  
1. นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองของครูยังไม่หลากหลาย  
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะยังไม่ครอบคลุมท้ังหลักสูตร 
3. สถานศึกษายังไม่มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
4. จ านวนหน่วยงานท่ีมอบทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนไม่มากเท่าท่ีควร 
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๔.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. ครูควรพัฒนานวัตกรรมให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
2. ควรจัดโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการอย่างเต็ม

รูปแบบ 
3. ควรจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปีการศึกษาต่อไป 
4. ควรจัดหาหน่วยงานท่ีสามารถมอบทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนให้มากขึ้น 

๔.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
๔.3.๑ ผลสัมฤทธิ์  

1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ใน การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1.๑) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
๑.๑.๑) เชิงปริมาณ :  

๑. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ 12 คน 

๒. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒  ช่ัวโมงต่อ
ปี ๑3 คน 

๓. จ านวนครู ผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพใช้ในการจัดการเรียนการสอน 19 คน  

๔. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
16 คน  

๕. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่  19 คน 

๑.๑.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 57.14 

๑.๑.๓) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนท่ีพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นผู้มีความรู้ และสมรรถนะในวิชาชีพ ส่งผลให้ได้รับการยอมรับในสมรรถนะของ
ครูผู้สอนจากหน่วยงานภายนอก เช่น นายวุฒิศักดิ์ ลีพรหมมา ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล เป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ และการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33 กลุ่มภาคกลาง  

1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
๑.๒.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา ๑๐๐  
๑.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มี

ผลการประเมินอยู๋ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่ี
กว้างไกล บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามบริบทของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ Application Line ในการ
ติดต่อส่ือสาร ส่ังการ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา การใช้โปรแกรมระบบ Mis-School  

๑.๒.๓) ผลสะท้อน : ผู้บริหารเป็นท่ีรักและเคารพของครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศพื้นท่ีในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของ
สถานศึกษา 

1.3) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
๑.๓.๑) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบ

เครือข่ายภายใน (LAN) ส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝุายท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
แบ่งระบบเครือข่ายออกเป็น 2 โซน คือ โซนอาคารหน้าโรงเรียน(อาคารอ านวยการ อาคาร 1, 2 
หอพัก โรงอาหาร) และโซนอาคารหลังโรงเรียน(อาคาร 3) 

๑.๓.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  ซึ่งสถานศึกษาใช้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท กสท. โทรคมนาคม (จ ากัด) ในความเร็ว ๑๐๐ Mbps โดยมีการ
เช่ือมโยงระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ระหว่างอาคารด้วยสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) 
และมีสัญญาณ WiFi ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวท้ังสถานศึกษา เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน ได้แก่ 
โปรแกรม Mis-School เป็นระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน ประเภท
อาชีวศึกษาท่ีมีโปรแกรมย่อยให้เลือกใช้งาน เช่น โปรแกรมวิชาการ โปรแกรมทะเบียนและรับสมัคร
ผู้เรียน โปรแกรมครูผู้สอนและตัดเกรด โปรแกรมงานบุคคล โปรแกรมงานบัญชีโรงเรียนเอกชน เป็น
ต้น 

๑.๓.๓) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 

1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
๑.๔.๑) เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดม

ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ๑๐๐ 
๑.๔.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอนของสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และโดยมีแผนงาน โครงการเพื่อระดม
ทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ มีการจัดให้มีครู
พิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการมาร่วมพัฒนาผู้เรียน 
มีทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ 

๑.๔.๓) ผลสะท้อน : มีการมอบทุนการศึกษาจากโรงเรียนพณิชยการหัวหิน 
มูลนิธิออสุวรรณ มูลนิธิศาลหลักเมือง แก่ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนดี และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มี
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บุคคลภายนอกให้ความร่วมมือในการเป็นครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ และครู
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขาวิชา 

1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา  
๑.๕.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ๑๖ 

กิจกรรม 
๑.๕.๒) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอา

สามีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาครบทุก
สาขาวิชา ซึ่งสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน และสถานศึกษา 

๑.๕.๓)  ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา สะท้อนได้จากการได้รับเชิญให้เข้าร่วม
กิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา และการได้รับเกียรติบัตรการบริการชุมชนและจิตอาสาจาก
หน่วยงานต่างๆ ท้ังในเขตอ าเภอหัวหินและอ าเภอใกล้เคียง 

2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ใน การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

2.๑) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
๒.๑.๑) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย ๒๘ ช้ิน จ าแนกเป็น ระดับ ปวช. ๑๘ ช้ิน และระดับ ปวส. ๑๐ ช้ิน 
๒.๑.๒) เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ๒ ช้ิน (ระดับภาค) และการได้รับเกียรติบัตร การน านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยผู้เรียนไปใช้ประโยชน์ในระดับจังหวัด ในกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 3 ช้ิน 

๒.๑.๓)  ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความเพียร พยายาม มานะอดทน และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จน
ได้รับรางวัลจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์(ประเภทส่ือการเรียนรู้) ในระดับภาค จ านวน ๒ ช้ิน และ 
การเข้าร่วมอบรมและน าเสนอผลงานตามโครงการบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา โดยส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ การได้รับเชิญจากบ้านพักเด็กและครองครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ให้ออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและ
เยาวชนที่จะพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารโดม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

2.2) การจัดการเรียนการสอน  
๒.๒.๑) เชิงปริมาณ :  

๑. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
๒๐ คน  

๒. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน ๑๙ คน 
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๓. จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ๑๙ คน  

๔. จ านวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ๒๑ คน  

๕. จ านวนครู ท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ๑๙ คน 

๒.๒.๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๘             

๒.๒.๓) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย สามารถใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการวิจัยในช้ันเรียน ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะด้วยเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย ท าให้มีทัศนคติท่ีดีต่อครูผู้สอน และวิชาชีพของ
ตนเอง  

๔.3.2 จุดเด่น  
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้สร้างและเข้าประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
๔.3.3 จุดที่ควรพัฒนา  

1. ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพไม่ครบทุกคน 
2. จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปีมีน้อย 
3. จ านวนรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

น้อย 
๔.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. สถานศึกษาควรมีวิธีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าแผนพัฒนตนเอง และพัฒนา
วิชาชีพให้ครบทุกคน 

2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู ผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 
ช่ัวโมงต่อปี 

3. สถานศึกษาควรเพิ่มเวทีประสบการณ์ส่งผลงานของผู้เรียนเข้าประกวดให้มากขึ้น  
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ตารางที่ 4.1  สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 

คะแนนท่ีได้ 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 80.66 
     ประเด็นท่ี 1.1  ด้านความรู้ 80.42 
     ประเด็นท่ี 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 80.42 
     ประเด็นท่ี 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 81.15 
มาตรฐานที่ 2  การจัดการศึกษา 87.19 
     ประเด็นท่ี 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 92.00 
     ประเด็นท่ี 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 
     ประเด็นท่ี 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 85.33 
     ประเด็นท่ี 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 71.43 
มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90.00 
     ประเด็นท่ี 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95.00 
     ประเด็นท่ี 3.2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 85.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 85.95 
สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา 
  ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)               ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
  ดี  (ร้อยละ  60.00 – 69.99)             ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)     
  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 5  
ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี้  
5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม  

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้  

5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนา

คุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปรากฏผลดัง
ตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนัก × ค่าคะแนน) 

คะแนน 
ระดบั

คณุภาพ 
1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  1 ก าลังพัฒนา 2 2 
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 5 ยอดเย่ียม 2 10 
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ  
5 ยอดเย่ียม 3 15 

4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวิจัย  

3 ดี 3 9 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  3 ดี 2 6 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  4 ดีเลิศ 20 80 
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
2 ปรับปรุง 3 6 

8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  5 ยอดเย่ียม 15 75 
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 203 

ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 1 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                       250 

203 x 100  
     250  
=  81.20  

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มี

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ
ประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนัก × ค่าคะแนน) 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น

ระบบ 
3 ดี 2 6 

 1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

5 ยอดเย่ียม 3 15 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

  5  

 2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่ การ
ปฏิบัติ  

5 ยอดเย่ียม 2 10 

 2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่ การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  

5 ยอดเย่ียม 3 15 

 ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 46 

ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 2 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                       50 

46 x 100  
     50  
=  92  

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัด
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนัก × ค่าคะแนน) 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ครูผู้สอน   10  
 1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเย่ียม 5 25 
 1.2  การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเย่ียม 3 15 
 1.3  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ดีเลิศ 2 8 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา    10  
 2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ยอดเย่ียม 5 25 
 2.2  การบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  
5 ยอดเย่ียม 5 25 

 ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน  

ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 3 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                     100 

98 x 100  
    100  
= 98  

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม  
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 4  
ตารางที ่4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนัก × ค่าคะแนน) 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
1 การจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี 2 ปรับปรุง 6 12 
2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 5 ยอดเย่ียม 2 10 
3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 4 ดีเลิศ 2 8 
 ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน  

ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 4 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                       50 

30 x 100  
    50  
= 60  

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได้ 
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนัก × ค่าคะแนน) 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง

ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
5 ยอดเย่ียม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเย่ียม 2 10 
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 4 ดี 2 8 
4 ระบบอินเตอร์ความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้าน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5 ยอดเย่ียม 2 10 

5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

5 ยอดเย่ียม 2 10 

 ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 48 
ร้อยละของคะแนน ด้านท่ี 5 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 

                                       100 
48 x 100  
    100  
=  98 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางท่ี 6  

ตารางที่ 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 

ท่ี ด้านการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
(100) 

คะแนนท่ีได้
จากการ
ประเมิน 

แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนนท่ีได้จาก
การประเมิน 

1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 203   203 x 50   =   81.2 

      250  
2 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 46    46 x 10   =    92 
      50  

3 
ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 98    98  x 20   =    98 

      100  
4 

การมีส่วนร่วม 10 30    30 x 10   =    60 
      50  

5 
ปัจจัยพื้นฐาน 10 48    48 x 10   =    96 

       50  
ร้อยละคะแนนท่ีได้จากการประเมินภาพรวม   85 
สรุป  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
         ยอดเย่ียม     (ร้อยละ  80 ขึ้นไป) 
         ดีเลิศ          (ร้อยละ  70.00 – 79.99) 
         ดี               (ร้อยละ  60.00 – 69.99) 
         ปานกลาง     (ร้อยละ 50.00 - 59.99) 
         ก าลังพัฒนา  (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เปูาหมายใน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” รายละเอียดดังนี้ 

ประเดน็การพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพการจดั
การศึกษา ของสถานศกึษา 

 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพการจดัการศกึษา 
ของสถานศกึษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรก
เข้าของรุ่น อยู่ในเกณฑ์ต่ า 

1.1  โครงการเยี่ยมบ้านสานฝันสู่อาชีพ 
1.2  โครงการเพื่อนจบเราจบ 

2. สถานศึกษายังไม่มีผลการประเมินศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

2.1  โครงการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาหน้าใหม่ 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีว ศึกษา (V-NET) ในระดับ ปวช .  มี
ค่าเฉล่ียต่ ากว่าระดับชาติ 

3.1  โครงการสอบ V-NET เมื่อไรได้คะแนนสูง  

4. นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองของครูยังไม่
หลากหลาย 

4.1  โครงการ 1 ครูผู้สอน 1 นวัตกรรม 

5. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะยังไม่
ครอบคลุมท้ังหลักสูตร 

5.1  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ 

6. สถานศึกษายังไม่มีการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ในสถานศึกษาอย่ าง เป็น
รูปธรรม 

6.1  โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

7. จ านวนหน่วยงานท่ีมอบทุนการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนไม่มากเท่าท่ีควร 

7.1  โครงการสรรหาและมอบทุนการศึกษา
ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนดีเด่น 

8. ครู จัดท าแผนพัฒนาตนเอง และพัฒนา
วิชาชีพไม่ครบทุกคน 

8.1  โครงการจัดท าและประเมินแผนพัฒนา
ต น เ อ ง แ ล ะ พั ฒ น วิ ข า ชี พ  ร ะ ดั บ
สถานศึกษา 

9. จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 
12 ช่ัวโมงต่อปี มีน้อย 

9.1  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน 
9.2  โครงการพัฒนาครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 

21 
10. จ านวนรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย น้อย 

10.1 โครงการบ่มเพาะผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อ
พัฒนา ส่ิ งประ ดิษ ฐ์  ง านวิ จั ย  และ
นวัตกรรม 

10.2 1 โครงการ 1 นวัตกรรม 1 รางวัล 
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ภาคผนวก 

ก. แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ข. รางวัลท่ีสถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้เรียนได้รับ 
ค. เอกสาร หลักฐาน ท่ีใช้อ้างอิง 
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ภาคผนวก ก 
แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 
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แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 
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บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ปกีารศกึษา 2561 

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน 
อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
ของโรงเรียนพณิชยการหัวหิน 

1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน 
ต้ังอยู่เลขท่ี  30/1  ถนนเพชรเกษม  ต. หัวหิน  อ. หัวหิน  จ. ประจวบคีรีขันธ์    77110 
โทรศัพท์  032 – 522102 - 103     โทรสาร.  032 – 520774  
website :  http://www.hcc.ac.th       e–mail  : hccmaster@gmail.com 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2520 บนเนื้อท่ี 7 ไร่ 3 งาน 12  

ตารางวา เดิมใช้ช่ือว่า โรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์หัวหินโดยมี นายสุชัย ออสุวรรณ  เป็นผู้รับใบอนุญาต  
และนายเพทาย  อมาตยกุล เป็นผู้จัดการ   

ต่อมาจึงได้เปล่ียนช่ือเป็น  “โรงเรียนพณิชยการหัวหิน”  เมื่อ วันท่ี  1  สิงหาคม 2521 
ท่านผู้อ านวยการ นายสุชัย  ออสุวรรณ ได้มีเจตนารมณ์ในการด าเนินกิจการโรงเรียน โดยมุ่งหวัง

ให้โรงเรียนของท่านเป็นสถานศึกษาของท้องถิ่น เพื่อให้การศึกษาในด้านบริหารธุรกิจ พาณิชยการ แก่เยาวชน
ในอ าเภอหัวหินและในอ าเภอใกล้เคียง  ท่านมุ่งหวังให้เป็นสถานศึกษาท่ีจะเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้  
การศึกษา  การอบรมส่ังสมประสบการณ์ชีวิตและสังคม  โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเป็นคนดีท่ีมีคุณค่า  มี
คุณลักษณะท่ีดี  มีความสามารถและมีจิตส านึกท่ีดี ท่ีจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น   
ประเทศชาติและสังคม  สืบสานศิลปวัฒธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต 

ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ  นายสุชัย  ออสุวรรณ ได้โอนกิจการให้ นายชนะการณ์  ออสุวรรณ  
(บุตรชาย)  เป็นผู้บริหารกิจการและสืบทอดเจตนารมณ์ต่อจากท่าน ต้ังแต่ พ.ศ. 2534  มาจนถึงปัจจุบัน    

โดยปัจจุบันได้ขยายเนื้อท่ีท่ีดินซึ่งติดต่อกันอีก  9  ไร่  811/10  ตารางวา  รวมเนื้อท่ีดินท้ังส้ิน 
16 ไร่ 3 งาน 811/10 ตารางวา มีการปลูกสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ช้ัน จ านวน 15 ห้องเรียน 5  
ห้องปฏิบัติการ  ขึ้นในป ี 2538 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hcc.ac.th/
mailto:hccmaster@gmail.com


75 

2.  ผลการประเมินตนเอง 
2.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 

 
สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 

คะแนนท่ีได้ 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 80.66 
     ประเด็นท่ี 1.1  ด้านความรู้ 80.42 
     ประเด็นท่ี 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 80.42 
     ประเด็นท่ี 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 81.15 
มาตรฐานที่ 2  การจัดการศึกษา 87.19 
     ประเด็นท่ี 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 92.00 
     ประเด็นท่ี 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 
     ประเด็นท่ี 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 85.33 
     ประเด็นท่ี 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 71.43 
มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90.00 
     ประเด็นท่ี 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95.00 
     ประเด็นท่ี 3.2  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 85.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 85.95 
สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา 
  ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)               ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
  ดี  (ร้อยละ  60.00 – 69.99)             ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)     
  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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2.2 หลักฐานสนับสนุน 
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ตาราง  แสดงผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

การค านวณ  

 

         =   63   x   100   =   100 % 
       63 
 
เคร่ืองมือการประเมิน 

จ านวนผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
การพัฒนาการเป็น

ผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวนผู้เรียนที่ประสบ
ความส าเร็จสู่การเป็น
ผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

ผูเ้รียนที่ประสบ
ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมินศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา 
(ระดับ) 

63  คน 63  คน 100 ยอดเย่ียม   

 
 
 
ตาราง แสดงผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
เครื่องมือการประเมิน 

แผนกวิชา 
จ านวนผลงาน ระดับรางวันที่

ได้รับ 
มีการน าไปใช้

จริง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์ งานวิจัย 
คอมพิวเตอร์ 2    ชนะเลิศ  
คอมพิวเตอร์ 3     3 

รวม 5    2 3 
 
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด 

1. โครงการส่งเสริมการวิจัย โครงงาน ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน 
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง 
3. การน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยผู้เรียนไปใช้ประโยชน์ในระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

กิจกรรมงานวนัเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันท่ี 3 กันยายน 2561 ณ อาคาร
โดมวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
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ตาราง แสดงผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 
เคร่ืองมือการประเมิน 

ชื่อทักษะ 
ระดับรางวัล 

สถานศึกษา อศจ. ภาค ชาติ นานาชาต ิ
ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว      
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย      
การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย      
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย      
ทักษะการติดต้ังโปรแกรมระบบควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์      
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6      
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Access 2013      
ทักษะ Marketing Challenge      
การประกวดสื่อการเรียนรู้      
การประกวดร้องเพลงสากล      
ทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน (Ms-Office 2013)      
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย      
ทักษะเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ      
ทักษะการติดต้ังโปรแกรมระบบควบคุมเคร่ือง      
การประกวดมารยาทไทย      
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Access 2013      
ทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน (Ms-Office 2013)      
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างโฮมเพจ Home Page      
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ      
ทักษะการใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรม Adobe Flash CS6      
ทักษะการแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี      

หลักฐานประกอบตัวชี้วัด 
1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ระดับสถานศึกษา 
2. ก าหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ระดับสถานศึกษา 
3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ระดับสถานศึกษา 
4. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
5. ก าหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
6. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
7. วุฒิบัตรจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
8. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง  ครัง้ที่  33  
9. ก าหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง  ครั้งที่  33  
10. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง  ครั้งที่  33 
11. วุฒิบัตรจากโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง  ครั้งที่  33  
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ตาราง แสดงจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 

สาขาวิชา ระดับช้ัน/กลุ่ม 
จ านวน 

ผู้มีสิทธิ์สอบ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละผ่านเกณฑ์ 

เทียบกับมีสิทธิ์สอบ 
๑. การบัญชี ปวช.  ๓/๑ ๓ ๓ ๐ ๑๐๐ 
๒. การตลาด ปวช.  ๓/๒ ๑ ๑ ๐ ๑๐๐ 
๓. ภาษาต่างประเทศ ปวช.  ๓/๓ ๑ ๑ ๐ ๑๐๐ 
๔. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.  ๓/๔ ๒๒ ๒๒ ๐ ๑๐๐ 
๕. การท่องเท่ียว ปวช.  ๓/๕ ๒๒ ๒๑ ๑ ๙๕.๔๕ 

รวม  ๔๙ ๔๘ ๑ ๙๗.๙๖ 
๑. การบัญชี ปวส.  ๒/๑ ๒ ๒ ๐ ๑๐๐ 
๒. การตลาด ปวส.  ๒/๑ ๖ ๖ ๐ ๑๐๐ 

๓. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.  ๒/๑ ๑๓ ๑๓ ๐ ๑๐๐ 
รวม  ๒๑ ๒๑ ๐ ๑๐๐ 
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ตาราง แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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2.3 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  ผลการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษา
ท้ังภายในและภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” 

2.  พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
4. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

3. เป้าหมาย 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ

ระดับการศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี 

2. สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน 

3. สถานศึกษามีครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
4. สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
5. สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
6. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ในการจัดการศึกษา และการ

บริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
7. สถานศึกษามีนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้บริหาร ครู บุคลากร และ

ผู้เรียนท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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4. กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้ คุณธรรม สอดคล้องกับทักษะของพลเมือง

ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของสถานศึกษา 
6. ส่งเสริมการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
8. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย 
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5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้ คุณธรรม สอดคล้องกับทักษะของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1.1 ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 
2. งานวัดผลประเมินผล ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 
3. งานสรุปผลผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานทะเบียน 
4. งานติดตามแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานทะเบียน 

1.2 ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

5. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 

1.3 ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

6. โครงการทดสอบ V-NET ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 

1.4 ระดับคุณภาพในการประยุกต์ใช้
ความรู้ และทักษะวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 

7. โครงการสร้างประสบการณ์และรายได้ระหว่างเรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 
8. โครงการศูนย์บ่มเพาะ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 
9. โครงการประเมินมาตรฐานผู้เรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 
10. โครงการประเมินมาตรฐานอาชีพ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 

1.5 ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ศึกษาต่อ การได้งานท าและ/หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

11. งานติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานทะเบียน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1.6 ความพึงพอใจของหน่วยงาน สถาน
ประกอบการและผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ 

12. งานส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานทะเบียน 

1.7 ระ ดับ คุณภาพของการประกวด 
แข่งขันทักษะพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษา 

13. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
14. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด 

ดีมาก ดีเย่ียม ดีเยี่ยม งานหลักสูตร 

 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

2.1 ระดับคุณภาพของการด าเนินกิจกรรม
ด้านรั กชาติ  เ ทิด ทูนพระมหากษัตริ ย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 

15. โครงการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานกิจกรรมฯ 
16. โครงการปลูกฝังส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานกิจกรรมฯ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา  
ภิบาลแก่ผู้เรียน 

17. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม    งานกิจกรรมฯ 
18. โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม    งานกิจกรรมฯ 

2.3 ระดับคุณภาพในการด าเนินกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

19. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม และสัมพันธ์ชุมชน    งานกิจกรรมฯ 
20. โครงการอนุรักษ์พลังงาน    งานอาคารฯ 
21. โครงการธนาคารขยะ    งานอาคารฯ 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
เป้าประสงค์ท่ี 2 สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

3.1 ระดับคุณภาพในการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ เ รี ย น  ชุ ม ช น  ห น่ ว ย ง า น  ส ถ า น
ประกอบการ 
3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชา กลุ่มวิชาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของ ผู้เรียน ชุมชน หน่วยงาน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
3.3 ระดับคุณภาพของการน าหลักสูตรท่ี
ได้รับการพัฒนาไปทดลองใช้ 

22. โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
23. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
เป้าประสงค์ท่ี 3 สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการครู
และบุคลากร 

24. งานเพิ่มอัตราครู/อาจารย์/บุคลากรสนับสนุน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเยี่ยม งานบุคลากร 
25. งานสถิติครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบุคลากร 
26. งานสวัสดิการครู และบุคลากร ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบุคลากร 

4.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
พัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

27. งานประชุม อบรม และรางวัลเกียรติบัตร ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบุคลากร 
28. โครงการอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบุคลากร 
29. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากร ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบุคลากร 
30. งานประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ และครูดีเด่น 

ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบุคลากร 

4.3 ระดับคุณภาพในการในการจัดการ
เรียนรู้ 

31. โครงการพัฒนาทักษะการสอนของครู ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
32. งานกิจกรรมการเรียนการสอน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
33. โครงการสารสนเทศสู่อนาคต ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
34. โครงการทัศนศึกษาดูงาน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
35. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาสากล ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
36. โครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
37. โครงการส่งเสริมการปูองกันการทุจริตในสถานศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
38. โครงการวันวิชาการ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

4.4 ระดับคุณภาพในการจัดระบบการ
นิเทศภายใน ด้านการจัดการเรียนการสอน 

39. โครงการนิเทศการสอน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 
40. โครงการประเมินคุณภาพการสอนโดยผู้เรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 
41. โครงการประเมนิประสิทธิภาพครูผู้สอน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวัดผล 

4.5 ระดับคุณภาพในการจัดการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

42. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบุคลากร 
43. โครงการปูองกันและแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานปกครอง 
44. โครงการปูองกันและปูองปรามสารเสพติดในสถานศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานปกครอง 
45. โครงการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานปกครอง 

4.6 ระดับคุณภาพของการจัดการฝึกงาน 
ฝึกประสบการณ ์

46. โครงการฝึกงาน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 
47. โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานหลักสูตร 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ท่ี 4 สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาท่ีมีอยู่ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 

48. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและครุภัณฑ์ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานอาคารสถานที ่

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษา 
 

49. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานอาคารสถานที ่

50. งานวิทยบริการ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวิชาการ 
51. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวิชาการ 
52. โครงการ 5 ส ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานอาคารสถานที ่
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

5.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการ
บริหารสถานศึกษา 

53. งานบริการสารสนเทศพื้นฐาน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานสารสนเทศ 
54. งานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานสารสนเทศ 

5.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและงบประมาณ 

55. งานงบประมาณ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบัญชี-พัสดุ 
56. งานบัญชี ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบัญชี-พัสดุ 
57. งานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานบัญชี-พัสดุ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ท่ี 5 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

6.1 ระดับคุณภาพในการน านโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ 
6.2 ระดับคุณภาพในการมีส่วนร่วมในการ
น านโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การ
ปฏิบัติของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา 
6.3 ระดับคุณภาพในการมีส่วนร่วมในการ
น านโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน สถานประกอบการ 
กลุ่มองค์กร ในชุมชน 

58. งานเบิกเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานการเงิน 
59. งานเบิกเงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานการเงิน 
60. งานเบิกเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ประจ าตัวผู้เรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานการเงิน 
61. โครงการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานประกนัฯ 
62. โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานนโยบายฯ 
63. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานนโยบายฯ 
64. โครงการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเยี่ยม งานประกนัฯ 
65. งานประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานประกนัฯ 



90 

พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ท่ี 6 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ในการจัดการศึกษา และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

7.1 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน กลุ่มองค์กร ชุมชน ใน
การจัดการศึกษา 

66. โครงการเครือข่ายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวิชาการ 

7.2ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ 
การให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพ 

67. โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวิชาการ 

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เป้าประสงค์ท่ี 7 สถานศึกษามีนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียนท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน 

68. โครงการส่งเสริมการจัดท าและประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และงานวิจัยของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวิจัยฯ 

8.2 ระดับคุณภาพในการน านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือให้บริการแก่
หน่วยงาน สถานประกอบการ กลุ่มองค์กร  

69. โครงการส่งเสริมการจัดท าและประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และงานวิจัยของผู้เรียน 

ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวิจัยฯ 

70. โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับภาค และระดับชาติ 

ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม งานวิจัยฯ 

 



  

 


