
  

 
 

         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 
ที ่ ฝผ.๔๓.๓/                                วันที่   ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑                                 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
        ระดับชาติ ๕ ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
         

 

เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก 
สิ่งที่แนบมาด้วย   รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ  จ านวน   ๑   ชุด 
   
 

ด้วย ข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์  หลักหนองบัว ได้รับมอบหมายจากฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ            
ให้ด าเนินการรายงานสรุปผลการเข้ารับประเมินโครงการติดตาม ประเมินผล และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการ
ด าเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560  ระดับชาติ                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชมพูพาน วิทยาลัยสารพัดช่าง
สกลนคร รายละเอียดทราบแล้วนั้น 

 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและ 
ความร่วมมือ จึงใคร่ขอรายงานสรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ๕ ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามขั้นตอนของ PDCA ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมหนังสือฉบับนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                             (นางสาวพัชรินทร์  หลักหนองบัว) 
                                                                                    เจ้าหน้าทีง่านส่งเสริมผลิตผลฯ 
 

 

 
เรียน   ผู้อ านวยการ 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
               
             (นายปัณณทัต เพียรการ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 



  

 
 

 
 
 

    ค าน า 

รายงานสรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ 5 ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 
2561 ณ หอประชุมชมภูพาน วิทยาลัยพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพ่ือการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ ของสถานศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ือการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการด าเนินงานของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ ให้สามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างยังยืน ซึ่งมที่านรองผู้อ านวยการฯ ครูที่ปรึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาที่ได้เป็น
ตัวแทนในการเข้าร่วมการประเมินฯ ระดับชาติ 5 ดาว จ านวน 9 ท่าน และจากการแจกแบบสอบถามความพึง
พอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.36 

 
 
  

               
 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
         ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

            วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

รายงานสรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ 5 ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ระหว่างวันที่ 19 – 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 ณ หอประชุมชมภูพาน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

********************************** 
ชื่อโครงการ  :   ประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับชาติ  

   5 ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2560 
เจ้าของโครงการ :   งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายปัณณทัต    เพียรการ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายสิทธิศักดิ์    ทันใจ  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
นางสาวแวววิมล   ไสย์แสง ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 

   นางสาวพัชรินทร์  หลักหนองบัว เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ    
หลักการและเหตุผล  : ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพด าเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา        
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานท า มาตรการสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีโอกาสท างานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน  คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

จากผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึกได้การคัดเลือก 
เป็นตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ วันที่ 16 สิงหาคม 2560  โดยวิทยาลัยฯ ได้ผ่านการประเมิน 
ในระดับ 4 ดาว บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งก าหนดการประเมินโครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ประจ าปีการศึกษา 2560  โดยก าหนดให้สถานศึกษา
ที่มีผลการประเมินฯ ระดับ 4 ดาว เตรียมความพร้อมน าเสนอผลงานจัดนิทรรศการเพ่ือการประเมินฯ ระดับชาติ 
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมชมภูพาน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนคร                      
งานส่งเสริมผลิตผลฯ วิทยาลัยการอาชีพสตึก จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย      
และบรรลุวัตถุประสงค์ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  
จุดมุ่งหมาย 

1.  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับชาติ 
2.  เพื่อจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่าง ตลอดจนสถานที่ บรรยากาศให้มีความเหมาะสมกับการ

ด าเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับชาติ 
3. สถานศึกษาได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาแบบครบวงจร อย่างเหมาะสม 
 
วิธีด าเนินกิจกรรม  (ใช้ระบบ PDCA)  
P :  การเตรียมการ 

 1.  เสนอโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินฯ เพ่ือขออนุมัติ 
2.  ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินฯ 



  

 
 

3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.  เตรียมตอบค าถามตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณาและจัดเตรียมเอกสารที่จะน าเสนอ 
    พร้อมรับการตรวจความสมบูรณ์ 
6.  จัดเตรียมการน าเสนอผลงานของสถานศึกษา 
7.  บันทึกข้อความ ขออนุญาตแจ้งผู้ปกครองฯ 
8.  บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ งานอาคารสถานที่ 
9.  บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
7.  จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ ในการจัดสถานที่เพ่ือการเข้าร่วมการประเมินฯ 
8.  ขออนุญาตเดินทางไปราชการ และท าค าสั่งฯ 

 

D :  การด าเนินกิจกรรม 
การเข้ารับการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว 

ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมชมภูพาน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร        
จังหวัดสกลนคร 

วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา กิจกรรม 

08.00 – 08.30 น. - คณะครู นักศึกษาเดินทางออกจากส านักงาน วิทยาลัยการอาชีพสตึก  
08.31  - 12.30 น. - เดินทางถึง วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จงัหวัดอุดรธานี  

- ลงทะเบียนรายงานตัว ผู้เข้ารว่มโครงการประเมิน 
- น าวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดเตรียมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ หอประชุมชมภู
พาน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

12.31 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.31 – 18.00 น. - ด าเนินการจัดสถานที่ เพื่อจัดเตรียมนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษา 

ณ ห้องโสตฯ อาคารอ านวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
18.01 – 18.30 น. - คณะครู นักศึกษาเดินทางกลบัที่พัก 

 

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
เวลา กิจกรรม 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ 
08.30  - 12.00 น. คณะกรรมการฯ เดินเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการของสถานศึกษา 
12.00 – 13. 00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกาสรประเมินฯ 

- คณะกรรมการฯ ตรวจแฟ้มการประเมินฯ ตามประเด็นการพิจารณา 
16.31 น. 17.30 น. เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และแฟ้มเอกสาร เพื่อเดินทางกลบัส านักงาน วก.สตึก 
17.31 น. 22.30 น. เดินทางกลบัวิทยาลัยการอาชีพสตึก  



  

 
 

C : ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ และจากการสังเกตการณ์ 
1. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
2. ประเมินจากการสังเกตการณ์ การสอบถามด้วยวาจา และจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการร่วมพิธีฯ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดโครงการฯ 

A : การรายงานผล 
สรุปรายงานผลประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

5 ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ เพ่ือการน าผล/ปัญหา/
อุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

 

1. งบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 11,502 บาท  
ประเภทเงินงบประมาณโครงการ 
     เงินงบประมาณ           เงินอุดหนุน      เงินรายได้สถานศึกษา     อ่ืนๆ 
1.1 ค่าเดินทางไปราชการเข้ารับการประเมินฯ ระดับชาติ ในวันที ่19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

ประเภทรายจ่าย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 
1. ผู้บริหาร (1 คน x 2 วัน x 240 บาท) 

 
240 บาท 

 
480 บาท 

2. ข้าราชการครู (1 คน x 2 วนั x 240 บาท) 240 บาท 480 บาท 
3. พนักงานราชการ (1 คน x 2 วัน x 240 บาท) 240 บาท 480 บาท 
4. ครูพิเศษสอน (1 คน x 2 วนั x 240 บาท) 240 บาท 480 บาท 
5. เจ้าหน้าที่ฯ  (1 คน x 2 วัน x 240 บาท) 240 บาท 480 บาท 
6. นักเรียน นักศึกษา ( 4 คน x 2 วัน x 180 บาท) 180 บาท 1,440 บาท 
ค่าท่ีพัก 
1. ผู้บริหาร (1 คน x 1 คืน x 800 บาท) 

 
800 บาท 

 
800 บาท 

2. ข้าราชการครู  (1 คน x 1 คืน x 600 บาท) 700 บาท 700 บาท 
3. พนักงานราชการ (1 คน x 1 คืน x 600 บาท) 600 บาท 600 บาท 
4. ครูพิเศษสอน  (1 คน x 1 คืน x 550 บาท) 550 บาท 550 บาท 
5. เจ้าหน้าที่ฯ (1 คน x 1 คืน x 550 บาท) 550 บาท 550 บาท 
6. นักเรียน นักศึกษา (4 คน x 1 คืน x 300 บาท) 300 บาท 1,200 บาท 

รวม 8,240 บาท 

1.2 ค่าจัดนิทรรศการน าเสนอ 
ประเภทรายจ่าย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1. ค่าตกแต่งสถานที่ 950 950 
รวม 950 บาท 

1.3 ค่ายานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ 
 1.3.1 รถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน กข. 6004 บุรีรัมย์ (289 กม. X 4 บาท x 2 ไป – กลับ) 

จ านวน 2,312 บาท 
                          รวมทั้งหมด  จ านวน 11,502 บาท 



  

 
 

 
2. ผู้ด าเนินกิจกรรมการเข้าร่วมการประเมินฯ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ  5 ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นคณะผู้บริหาร คร ู– อาจารย์ และ
นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งหมด จ านวน 9 คน ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ 
1. นายปัณณทัต  เพียรการ รองผู้อ านวยการฯ ตอบค าถาม ดูและความเรียบร้อยของการ 

รับการประเมินฯ  
2. นางจิตรา จิตตวิวัฒนา ครู คศ.1 ตอบค าถาม ตอนที่ 3 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
3. นายสิทธิศักดิ์  ทันใจ ครูพิเศษสอน ตอบค าถาม ตอนที่ 1 จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
4. นางสาวแวววิมล ไสย์แสง ครูพิเศษสอน ตอบค าถาม ตอนที่ 2 จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ 

5. นางสาวพัชรินทร์ หลักหนองบัว เจ้าหน้าที่ฯ ตอบค าถาม ตอนที่ 1 จ านวน 2 ตัวบ่งชี้      
6. นายน าโชค   จงรัมย์ นักเรียน นักศึกษา น าเสนอแผนธุรกิจ พร้อมสาธิต 
7. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีสุข นักเรียน นักศึกษา น าเสนอแผนธุรกิจ พร้อมสาธิต 
8. นายระพีพัฒน์   ทะนารัมย์ นักเรียน นักศึกษา น าเสนอแผนธุรกิจ พร้อมสาธิต 
9. นายจิรวัฒน์     แสนสุข นักเรียน นักศึกษา น าเสนอแผนธุรกิจ พร้อมสาธิต 

 
3. ผลการประเมินการด าเนนิกิจกรรมฯ (ความพึงพอใจ) 
 ผลจากการด าเนินการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 
ดาว ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมชมภูพาน วิทยาลัยสารพัดช่าง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยการประเมินผลความพึงพอใจของคณะครู – อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา จ านวน 11 
คน โดยแจกแบบสอบถามโครงการจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 11 คน ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 

1.   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

2 
9 

18.2 
81.8 

รวม 11 100                                                        

  จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละได้ 18.2      
และเพศหญิง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละได้ 81.8 
 
 



  

 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

ผู้บริหาร - - 

ครู – อาจารย์ 11 100 

นักเรียน นักศึกษา - - 

อ่ืนๆ................................. - - 

รวม 11 100 

 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพ ครู – อาจารย์ จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 1 ปี - - 

1 – 10 ปี 11 100 

มากกว่า 10 ปี - - 

รวม 11 100                                                    

 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบมีประสบการณ์การท างาน 1 – 10 ปี จ านวน 10 คน    
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ตารางท่ี 4 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมชมพูพาน 
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับ คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1 – 5 ซ่ึง
หมายถึงน้อยท่ีสุด ถึงมากที่สุดและก าหนดเกณฑ์เพื่อวัดระดับดังนี้ 
  คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

การแปลความหมายคะแนน แปลค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม โดยใช้หลักของ เบสท์ (Best, 1977:14) ดังนี้ 
คะแนน 4.21 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คะแนน 3.41 – 4.20  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนน 2.61 – 3.40  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนน 1.81 – 2.60  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนน 1.00 – 1.80  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 



  

 
 

 
หัวข้อ ค่าเฉลี่ย     S.D.                ระดับความพึงพอใจ 

1. การอ านวยความสะดวกในการเข้ารับการประเมินฯ 4.82 .603 มากที่สุด 
2. สถานที่ในการจัดการประเมินฯ มีความเหมาะสม 4.27 .647 มากที่สุด 
3. การประชาสัมพันธ์ในการจัดการประเมินฯ 4.00 .894 มาก 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินฯ มีความเหมาะสม 4.00 .894 มากที่สุด 
5. ล าดับขั้นตอน/เนื้อหา/และรูปแบบการประเมินฯ 4.55 .522 มากที่สุด 
6. ความสวยงามในการจัดนิทรรศการแสดงผลงงานของสถานศึกษา 4.18 .982 มาก 
7. คณะกรรมการมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 4.09 1.044 มาก 
8. ค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 4.27 1.009 มากที่สุด 
9. ความพร้อมในการจัดท าเอกสารรองรับการประเมิน 4.36 .674 มาก 
10. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการประเมินได้ซักถามและแสดง
ความคิดเห็น 

4.55 .688 มากสุด 

ภาพรวม 4.36 .836 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม
การประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้ เรียนอาชีวศึกษา  ระดับชาติ  5 ดาว ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นในวันที่ 19 –  20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมชมภูพาน วิทยาลัย
สารพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนครมีความพึงพอใจต่อการจัดการประเมินโครงการฯ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ               
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 

 
ข้อที่ 1. การอ านวยความสะดวกในการเข้ารับการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ย 4.82 
ข้อที่ 10. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการประเมินได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 4.55 
ข้อที่ 9. ความพร้อมในการจัดท าเอกสารรองรับการประเมิน มีค่าเฉลี่ย 4.36 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ        
- ไม่มี 

สรุป/อภิปรายงานผล 
จากการจัดการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมชมภูพาน 
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัด โดยมีผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่เข้าร่วมรับการประเมินโครงการฯ ดังกล่าว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ               
มากที่สุด และในการจัดการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ในครั้งนี้ท าให้
การด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ ได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาในทุกๆ เช่น ด้านโครงการ
สร้างการบริหารงาน การมอบหมายหน้าที่ การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
รายใหม่เพ่ือการศึกษา การศึกษาดูงาน โดยการตรวจประเมินผลการประปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านเอกสารข้อมูลต่างๆ และจะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาใช้ในการ
จัดโครงการฯ ในครั้งต่อไป  



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

     ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

รายงานสรุปผล 
การประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ระดับชาติ 5 ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก 

 



  

 
 

บทสรุปรายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ 5 ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 

1. แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละได้ 18.2 และเพศหญิง  
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละได้ 81.8 

2.  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพ ครู – อาจารย์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
3.  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบมีประสบการณ์การท างาน 1 – 10 ปี จ านวน 10 คน    

คิดเป็นร้อยละ 100 
4. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการประเมิน

โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นในวันที่ 19– 
20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมชมภูพาน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการประเมินโครงการฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 

 

ข้อที่ 1. การอ านวยความสะดวกในการเข้ารับการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ย 4.82 
ข้อที่ 10. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการประเมินได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 4.55 
ข้อที่ 9. ความพร้อมในการจัดท าเอกสารรองรับการประเมิน มีค่าเฉลี่ย 4.36 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ        
- ไม่มี 

 

สรุป/อภิปรายงานผล 
จากการจัดการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมชมภูพาน 
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัด โดยมีผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่เข้าร่วมรับการประเมินโครงการฯ ดังกล่าว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ               
มากที่สุด และในการจัดการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ในครั้งนี้ท าให้
การด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ ได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาในทุกๆ เช่น ด้านโครงการ
สร้างการบริหารงาน การมอบหมายหน้าที่ การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
รายใหม่เพ่ือการศึกษา การศึกษาดูงาน โดยการตรวจประเมินผลการประปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านเอกสารข้อมูลต่างๆ และจะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาใช้ในการ
จัดโครงการฯ ในครั้งต่อไป  

 
 
 



  

 
 

ภาพกิจกรรมการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา   
ระดับชาติ 5 ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน พ.ศ. 2561 
ณ หอประชุมชมภูพาน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

........................................................... 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ภาพกิจกรรมการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา   
ระดับชาติ 5 ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน พ.ศ. 2561 
ณ หอประชุมชมภูพาน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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ภาพกิจกรรมการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา   
ระดับชาติ 5 ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน พ.ศ. 2561 
ณ หอประชุมชมภูพาน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ภาพกิจกรรมการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา   
ระดับชาติ 5 ดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน พ.ศ. 2561 
ณ หอประชุมชมภูพาน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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รายงานผลการเข้าร่วมการประเมิน 
ประเมินโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  

ระดับชาติ  5 ดาว ประจ าปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 18 – 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

ณ หอประชุมชมภูพาน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 

วิทยาลัยการอาชีพสตึก อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
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