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รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ค าน า 

 
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

พระนครศรีอยุธยา  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแก่หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบถึงสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา เป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเอง 
สร้างความตระหนัก และความพยายามของบุคลากรในการมีส่วนร่วมด าเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่
น่าพอใจขององค์กร 
 มาตรฐานในการประเมินครั้งนี้  ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส่วนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ๗ มาตรฐาน ๓๔ ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดไว้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาภายใน และเป็นกลไกส าคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่ต้องการโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ บุคลิกภาพทั้งทางกายและใจ รวมถึง คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เอกสารฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นเอกสารส าคัญที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ   
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดเป็นรายงานประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

มิถุนายน ๒๕๕๘ 
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สารบัญ 
 
ค าน า         
สารบัญ         
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  

๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา     
๑.๒ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา     
๑.๓ ระบบโครงสร้างการบริหาร     
๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
๑.๕ ความส าเร็จตามเปูาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๑.๖ ความส าเร็จตามเปูาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 

ตอนที่ ๒ การด าเนินงานของสถานศึกษา 
๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ของสถานศึกษา 
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๒.๓ มาตรการปูองกันและควบคุมความเสี่ยง  
๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

ตอนที่ ๓ การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที ่๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที ่๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มาตรฐานที ่๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
มาตรฐานที ่๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
มาตรฐานที ่๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตอนที่ ๔ สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
๔.๓ ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗  ในนามโรงเรียนประถม
วิสามัญแผนกการช่าง  มี พ้ืนที่   ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๖๔.๕ ตารางวา  ได้รับการปรับปรุงพัฒนา                      
และยกฐานะเป็นวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ปรัชญา     
 คิดเป็น  ท าเป็น  เด่นการศึกษา  พัฒนาคุณธรรม  มุ่งน าอาชีพ 
ค าขวัญ 
 กิจกรรมเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้ าใจสะอาด มารยาทงาม 
อัตลักษณ์ 
 ทักษะดี มีจิตบริการ 
วิสัยทัศน์   

เป็นวิทยาลัยที่เพียบพร้อมด้วยทรัพยากรทางการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ เป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือ ในการคิดและให้บริการทางวิชาชีพ และเป็นสถานศึกษาต้นแบบในระบบสากล ทั้งด้านอาคาร
สถานที่ คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพผู้ส าเร็จทางการศึกษา ภายในระยะเวลา ๔ ปี 
พันธกิจ        ๑. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

๒. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษา 
๓. ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และความร่วมมือ 
๔. บริการชุมชนและฝึกอาชีพ 
๕. หารายได้และพ่ึงตนเอง 

เป้าหมาย 
 มุ่งผลิต เยาวชนและประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพตามเจตจ านงของสถา น
ประกอบการและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งในระบบ
และนอกระบบ โดยมุ่งมั่นบริการทางการศึกษาในสิ่งที่ประชาชน  คาดหวังให้เป็นความจริง 

๒. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการเรียนการสอน  ๓ ระดับ คือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี 
(ทล.บ.) โดยเปิดสอน ๒ ระบบ คือ ระบบปกติ และระบบทวิภาคี 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ประเภทวิชาคหกรรม 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาศิลปกรรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ประเภทวิชาคหกรรม 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาศิลปกรรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก  
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  ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)  หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง) 

๓. สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เกณฑ์
ประเมิน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้คือ 

มาตรฐานที ่๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
 ตัวบ่งชี้ระดับ ดีมาก มี ๕ ตัว ดี มี ๒ ตัว พอใช้ มี ๑ ตัว  

 มาตรฐานที ่๒  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ระดับ ดีมาก มี ๓ ตัว ดี มี ๒ ตัว  

มาตรฐานที ่๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ระดับ ดีมาก มี ๑๐ ตัว ดี มี ๒ ตัว     
มาตรฐานที ่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก มี ๑ ตัว 
มาตรฐานที ่๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก มี ๒ ตัว  
มาตรฐานที ่๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ตัวบ่งชี้ระดับ ดีมาก มี ๔ ตัว  

มาตรฐานที ่๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ระดับ ดีมาก มี ๑ ตัว ดี มี ๑ ตัว 

๔. จุดเด่น - จุดที่ต้องพัฒนา  
๑. จุดเด่น  คือ ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับดีมาก จ านวน ๒๕ ตัวบ่งชี้   
๒. จุดที่ควรพัฒนา คือ ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับพอใช้ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ ได้แก่               

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ 

๕. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๕.๑ จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) โดยบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถแต่ละสาขาวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๕.๒ จัดหาบุคลากรทางด้านภาษาที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทางด้าน

ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๕.๓ จัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทางด้านผลการเรียน เพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามเกณฑ์ก าหนด 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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ตอนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา                  
 ๑.๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เริ่มเปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ โดยได้อาศัยอยู่              
ในบริ เวณกองพันทหารช่าง ต าบลหัวแหลม อ า เภอกรุง เก่ า จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา                            
ซึ่งกระทรวงกลาโหมให้ชื่อว่า "โรงเรียนประถมวิสามัญหญิงแผนกการช่าง" รับนักเรียนที่ส าเร็จจากชั้น
ประถมปีที่ ๔ จากอ าเภอต่างๆ ทั้งในบ ารุงและ นอกบ ารุง สอนตามหลักสูตรวิสามัญหญิงแผนกช่าง 
ในปีแรกมีนักเรียน ๔๕ คน ครู ๒ คน โดยมี นางสะอาด พานิชย์วิทย์ เป็นครูใหญ่คนแรก  ในปี พ.ศ. 
๒๔๘๒ นางมุกดา ศรีสถิตย์ ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้รั้งครูใหญ่ และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้
เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา" โดยเปิดสอนหลักสูตรใหม่ และขึ้นอยู่กับ 
กรมอาชีวศึกษา 

ในปีการศึกษา ๒๔๘๓ โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้ง ถนนปุาโทน ต าบลหอรัตนไชย                                   
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน) เพราะที่เดิมกรมสรรพสามิต
ต้องการจัดตั้งโรงต้มกลั่นสุรา กระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในขณะนั้นคือ               
คุณหลวงประดิษฐ์  มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) ได้อนุมัติเงินรายได้ของกรมสรรพสามิต จัดสร้าง
อาคารเรียน ๒ หลัง บ้านพักครู ๓ หลัง บ้านพักภารโรง ๒ หลัง โรงฝึกครัว ๑ หลัง ในเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน 
๖๔.๕ ตารางวา พร้อมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธ์ ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดทุกอย่างจึงอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง 

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๙๑ เปิดสอนตามหลักสูตรการช่างขั้นต้น ปี ๒๔๙๓ ได้เปิด
หลักสูตรการช่างข้ันสูง ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากโครงการยูนิเซฟ ซึ่งมีหลักสูตร
สอนวิชาชีพส าหรับสตรีและเป็นที่นิยมของประชาชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาอบรมวิชาการ
บ้านการเรือน เพ่ือเป็นกุลสตรีต่อไป 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกว่า 
“โรงเรียนอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา” โดยได้รับการเปิดสอนหลายแผนกวิชา และเมื่อวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๑๙ กรมอาชีวศึกษาได้มีค าสั่งให้รวมโรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียน
ช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยายกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขต ๑,วิทยา
เขต ๒,วิทยาเขต ๓ ตามล าดับ ต่อมาในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ กรมอาชีวศึกษาได้มีค าสั่งแยก
วิทยาเขต ๑ เป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขต ๒ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา (คงเดิม) วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๓ แยกวิทยาเขต ๓ เป็นวิทยาลัยการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา 

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา อยู่ในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา  ในเขต
ภาคกลาง ๓ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ระบบการศึกษา มาตรา ๒๐ การ
จัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถาน



~ ๘ ~ 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

ประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

สถาบันการอาชีวศึกษา คือ สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่รวมกลุ่มกันในเขตพ้ืนที่
บริการอาชีวศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับปริญญาหรือเทียบเท่าเป็นนิติบุคคลและ
สถานศึกษาท่ีสอนต่ ากว่าปริญญาและสอนควบ 

ทิศเหนือ  ติดโรงเรียนสุนทรวิทยา 
ทิศใต ้  ติดถนนปุาโทน 
ทิศตะวันออก  ติดถนนอู่ทอง 
ทิศตะวันตก  ติดกับบ้านพักอาศัยชุมชน 

 ๑.๑.๒ ขนาดและท่ีตั้ง 
    ขนาด มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๖๔.๕ ตารางวา   

ที่ตั้ ง  ค.๒ หมู่  ๓  ถนนปุาโทน  ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา                             
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๑-๒๑๑                  
โทรสาร ๐๓๕-๒๔๒-๒๑๑  
ระบบเครือข่าย Internet www.avc.ac.th    

  ๑.๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หรือเรียกสั้นๆ  ว่า    " อยุธยา  "ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นเมือง
หลวงเก่าของไทย สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ.๑๘๙๓ โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง  หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑                
ในเวลา  ๔๑๗ ปี ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีกษัตริย์ปกครอง  ๓๔ พระองค์จาก  ๕ ราชวงศ์  คือ 
ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย  ราชวงศ์ปราสาททอง  และราชวงศ์บ้านพลูหลวง 
นับเป็นราชธานีของไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่อยู่ในดินแดนแหลมทองแห่งนี้
อาณาเขตพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม มีแม่น้ าสายใหญ่ คือ แม่น้ าปุาสัก แม่น้ าลพบุรี และ
แม่น้ าเจ้าพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ของตัวเมืองไว้ ตัวจังหวัด
จึงเป็นเกาะที่มีบ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่น้ า  อาณาเขตและการปกครอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  ๗๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่  ๒,๕๕๖.๖ ตาราง
กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ       จดจังหวัดลพบุรี อ่างทอง และ สระบุรี 
ทิศใต้           จดจังหวัดปทุมธานี และ นนทบุรี 
ทิศตะวันออก  จดจังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก    จดจังหวัดสุพรรณบุรี  
แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอนครหลวง      

อ าเภอภาชี  อ าเภอบ้านแพรก  อ าเภอบางซ้าย  อ าเภอบางไทร อ าเภอลาดบัวหลวง  อ าเภอบางบาล         
อ าเภอมหาราช  อ าเภอบางปะหัน  อ าเภอเสนา  อ าเภออุทัย  อ าเภอบางปะอิน  อ าเภอผักไห่ อ าเภอ
ท่าเรือ และอ าเภอวังน้อย  



~ ๙ ~ 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  
ด้านหน้าของวิทยาลัยติดถนนอู่ทอง มีตลาด สถานประกอบการ ธุรกิจการค้าบริเวณใกล้เคียงตลอด
แนวถนน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การศึกษา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๓ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง                 
อโยธยาและระดับอาชีวศึกษา ๘ แห่ง แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น ๓ เขตพ้ืนที่การศึกษาคือ 

๑. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
ครอบคลุม ๙ อ าเภอ ได้แก่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอท่าเรือ อ าเภอนครหลวง อ าเภอ

บางปะหัน อ าเภอบ้านแพรก อ าเภอภาชี อ าเภอมหาราช อ าเภอวังน้อย และ อ าเภออุทัย ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ มีสถานศึกษารวม  ๒๑๑ แห่ง   โดยมีนักเรียนรวม ๕๖,๗๑๙ คน จ าแนกเป็นโรงเรียนรัฐบาล 
๓๖,๘๑๕ คน โรงเรียนเอกชน ๑๙,๙๐๔ คน มี ๒๕๗๓ ห้องเรียน ข้าราชการครูผู้บริหารใน
สถานศึกษารัฐบาล ๒,๐๓๒ คน ข้าราชการครูผู้บริหารในสถานศึกษาเอกชน ๘๓๕ คน  
ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ณ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๒. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
รับผิดชอบการจัดการศึกษาครอบคลุม ๗ อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอบางซ้าย  อ าเภอบาง

ไทร  อ าเภอบางบาล  อ าเภอบางปะอิน  อ าเภอผักไห่  อ าเภอลาดบัวหลวง  และอ าเภอเสนา  ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสถานศึกษารวม  ๑๘๑ แห่ง โรงเรียนรัฐบาล ๑๖๔ โรงเรียน โรงเรียนเอกชน ๑๗ 

http://www.aya1.go.th/index1257.php
http://www.ayutthaya2.go.th/


~ ๑๐ ~ 
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โรงเรียน  จ าแนกเป็นโรงเรียนรัฐบาล ๒๕,๖๖๔ คน โรงเรียนเอกชน ๑๒,๘๙๗ คน ข้าราชการครู
ผู้บริหารในสถานศึกษารัฐบาล ๑,๖๙๔ คน ข้าราชการครูผู้บริหารในสถานศึกษาเอกชน ๕๓๐ คน 
ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๓. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียน

ในสังกัดทั้งหมด ๔๗ แห่ง จ าแนกเป็นโรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๙ แห่ง มีห้องเรียน
จ านวน ๗๒๕ ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน ๒๖,๓๖๒ คน แยกเป็น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน ๑๔,๕๘๘ คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน ๑๑,๗๗๔ คน ข้าราชการครู
จ านวน ๑,๒๘๕ คน ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
(ข้อมูล ณ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘) 
ศาสนา 

ประชากรของนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๒.๑๒ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๗.๕๓ และศาสนา
คริสต์ ร้อยละ ๐.๓๔ ศาสนาสถานในจังหวัดมีทั้งสิ้น ๕๗๖ แห่ง แยกเป็น วัด ๕๐๕ วัด มัสยิด ๖๐ 
แห่ง และโบสถ์คริสต์  ๑๑ แห่ง นอกจากนั้นยังมีวัดร้าง ๔๓๖ วัด ส านักสงฆ์ ๙ แห่ง โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและสามัญรวม ๓ แห่ง ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๘๕ 
แห่ง พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร ๓ แห่ง ชั้นโทชนิดราชวรวิหาร ๑ แห่ง ชั้นโทชนิด
วรวิหาร ๓ แห่ง ชั้นตรีชนิดสามัญ ๗ แห่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระเทพรัตนากร นพปฎล 
(แวว) กตสาโรเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ข้อมูล ณ ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๕๘) 
เศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบ (Top Down approach) ปี ๒๕๕๕ 
รายได้ต่อหัว จ านวนเงิน ๓๗๗,๒๔๓ บาท/ปี/คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามี ๓๒๘,๒๕๘ ล้านบาท เป็นอันดับ ๕ ของประเทศรองจาก ระยอง ฉะเชิงเทรา 
กรุงเทพ และชลบุรี และเป็นอันดับที่ ๒ ของภาคกลาง ต่อจากกรุงเทพมหานคร รายได้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓ อันดับแรก ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
(ข้อมูล ณ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘) 
อุตสาหกรรม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรม ๓ แห่งได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ๒ แห่ง ได้แก่เขตประกอบการอุตสาหกรรม แฟคเตอรี่แลนด์วังน้อย และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบทั้งหมด จ านวน ๒,๔๐๐ โรงงาน เงินทุนรวม ๕๕๒,๓๖๕.๐๔ 
ล้านบาท คนงาน  ๒๗๐,๗๒๒ คน มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ารับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๓๙ โรงงาน ขอขยาย ๘ โรงงาน (ข้อมูล ณ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘)  

 

http://www.secondary3.go.th/main/


~ ๑๑ ~ 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

พาณิชยกรรม 
เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ท าให้การเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางเรือ                

มีผู้ประกอบการจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร คลังสินค้าขนาดใหญ่ ห้องเย็น และกิจการโรงสี ใน
จังหวัดจ านวนมาก เพ่ือจัดเก็บสินค้าและแปรรูปสินค้าเพ่ือส่งไปยังกรุงเทพมหานคร และส่งออกไป
ต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขต อ าเภอพระนครศรีอยุธยา บางปะอิน     
วังน้อย และอุทัย อีกทั้งมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง กระจายตัวอยู่ในชุมชน อาทิ อยุธยา
ซิตี้พาร์ค ห้างสรรพสินค้าเทสโกโลตัส ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร 
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ และตลาดกลางเพ่ือเกษตรกรรวมทั้งยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของประเทศ (ข้อมูล ณ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘) 

๑.๑.๔ งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น ๖๖,๘๓๙,๖๔๐.๕๔ บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๑.๑ 
ตารางที่ ๑.๑ งบด าเนินการ งบประมาณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 

๑. งบบุคลากร   
     (เงินเดือน, เงินประจ าต าแหน่ง, เงนิวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจ า) 

 
๓๑,๕๖๙,๙๓๐.๘๗ 

๒. งบด าเนินงาน  
     ๒.๑ งบด าเนินงาน(ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) ๖,๖๑๗,๒๗๓.๔๘ 
     ๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค ๑,๙๘๓,๔๘๗.๙๗ 
๓. ค่าเสื่อมราคา  
๔. งบเรียนฟรี ๑๕ ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน(งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)  

๔.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน ๑๖,๖๖๘,๙๑๓.๕๑ 
๔.๒ ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘,๙๖๔,๓๖๔.๒๑ 

๕. งบรายจ่ายอ่ืนๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)  
๕.๑ โครงการ Fix  it  Center ๕๓๙,๙๑๕.๕๐ 
๕.๒ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ๑๕๐,๐๐๐ 
๕.๓ โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ๓๘,๕๐๐ 
๕.๔ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ๗๕,๐๕๕ 
๕.๕ โครงการสร้างอาชีพเพ่ือชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น ๒๓๒,๒๐๐ 

ฯลฯ  
รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น ๖๖,๘๓๙,๖๔๐.๕๔ 

ที่มา  :  งานวางแผนและงบประมาณฯ 

๑.๒ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา มีดังนี้  



~ ๑๒ ~ 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑.๒.๑ จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังแสดงใน
ตารางที่ ๑.๒ ถึงตารางที่ ๑.๔ 

ตารางที่ ๑.๒ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 

ระดับชั้น 
หลักสูตร รวม 

ปกติ + ทวิภาคี 
ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช. ๑ ๑๑๖ ๕๐๖ ๖๒๒ 
ปวช. ๒ ๑๑๑ ๔๘๗ ๕๙๘ 
ปวช. ๓ ๙๘ ๖๐๕ ๗๐๓ 

รวมระดับ ปวช. ๓๒๕ ๑,๕๙๘ ๑,๙๒๓ 
ปวส. ๑ ๒๕ ๑๙๙ ๒๒๔ 
ปวส. ๒ ๓๒ ๒๓๐ ๒๖๒ 

รวมระดับ ปวส. ๕๗ ๔๒๙ ๔๘๖ 
รวมทั้งหมด ๓๘๒ ๒,๐๒๗ ๒,๔๐๙ 

ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

ตารางที่ ๑.๓ ผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
 
 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 

 
 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 
ป.

 โท
 

ป.
 ต

รี 
ต่ า

กว
่า 

คร
ูผู้ช

่วย
 

ค.
ศ.

 ๑
 

ช า
นา

ญก
าร

 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

ฝุายผู้บริหาร ๕ ๕ - - ๑ ๔ - ๕ - - - ๑ ๔ - 
แผนกวิชา การบัญชี ๙ ๘ - ๑ ๑ ๘ - ๔ ๕ - - ๕ ๓ - 
แผนกวิชา การตลาด ๕ ๓ - ๒ ๑ ๔ - ๔ ๑ - - ๓ - - 
แผนกวิชา ธุรกิจค้าปลีก ๑ ๑ - - ๑ - - - ๑ - - ๑ - - 
แผนกวิชา การเลขานุการ ๖ ๕ - ๑ ๒ ๔ - ๖ - - - ๒ ๓ - 
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๑ ๖ - ๕ ๔ ๗ - ๓ ๘ - ๑ ๓ ๒ - 
แผนกวิชา การท่องเที่ยว ๕ ๔ - ๑ ๑ ๔ - ๓ ๑ - ๑ ๒ ๑ - 
แผนกวิชา การโรงแรม ๓ ๑ ๑ ๑ - ๓ - ๑ ๒ - - ๑ - - 
แผนกวิชา ศิลปกรรม ๘ ๗ - ๑ ๖ ๒ - ๑ ๗ - - ๖ ๑ - 
แผนกวิชา คหกรรมศาสตร์ ๖ ๕ - ๑ ๒ ๔ - ๓ ๓ - - ๓ ๒ - 
แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ ๘ ๔ ๑ ๓ ๔ ๔ - ๒ ๖ - - ๔ - - 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ๓ ๓ - - - ๓ - - ๓ - - ๓ - - 
แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ ๑๘ ๑๓ - ๕ ๑๒ ๖ - ๖ ๑๑ - ๒ ๖ ๕ - 

รวมทั้งหมด ๘๘ ๖๗ ๒ ๒๑ ๓๕ ๕๓ - ๓๘ ๔๘ - ๔ ๔๐ ๒๑ - 

ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

 



~ ๑๓ ~ 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

ตารางที่ ๑.๔ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิ 

งานตามโครงสร้างบริหาร
สถานศึกษา 

 
 

จ านวน 
(คน) 

 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

หร
ือ 

ต่ า
 ก

ว่า
 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส./

อน
ุปร

ิญญ
า 

ปร
ิญญ

าต
รี 

สูง
กว

่า ป
.ต

รี 

งานบริหารงานทั่วไป ๔ - - ๔ - ๔ - ๑ - ๓ - 
งานบุคลากร ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานบัญชี ๒ ๑ ๑ - ๑ ๑ - - ๑ ๑ - 
งานการเงิน ๓ - - ๓ - ๓ - - ๑ ๒ - 
งานพัสดุ ๒ - - ๒ ๑ ๑ - - ๑ ๑ - 
งานอาคารสถานที่ ๒๔ - ๕ ๑๙ ๑๒ ๑๒ ๒๒ ๒ - - -- 
งานทะเบียน ๒ - - ๒ - ๒ - - - ๒ - 
งานประชาสัมพันธ์ ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานวางแผนและงบประมาณ ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานศูนย์ข้อมูล ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานความร่วมมือ ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานวิจัยพัฒนา ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานประกันคุณภาพ 
งานส่งเสริมผลิตผล ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานครูที่ปรึกษา ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานปกครอง ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานแนะแนว ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานสวัสดิการ ๑ - ๑ - - ๑ - - ๑ - - 
งานโครงการพิเศษ ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
งานหลักสูตรการเรียนการสอน ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานวัดผล ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานวิทยบริการและห้องสมุด ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานทวิภาคี ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานสื่อการเรียนการสอน ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 
งานตรวจสอบภายใน ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - 

รวมทั้งหมด ๕๖ ๑ ๗ ๔๘ ๑๔ ๔๒ ๒๒ ๓ ๕ ๒๖ - 
ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 



~ 14 ~ 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

โครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและ 
ความร่วมมือ 

ฝ่ายพัฒนากิจการ 
นักเรียน นักศกึษา         

งานบริหารทั่วไป 

งานบุคลากร  

งานการเงิน 

งานการบัญช ี

งานพัสด ุ

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

งานวัดผลและ

งานอาชีวศึกษาระบบ

งานสื่อการเรียนการ

งานวิทยบริการฯ งานความร่วมมือ 

งานศูนย์ข้อมูลฯ 

งานวางแผนฯ งานกิจกรรมฯ 

งานครูท่ีปรึกษา 

งานสวัสดิการนักเรียนฯ 

งานปกครอง 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

งานอาคารสถานที ่

งานทะเบียน 

งานประชาสัมพนัธ ์

งานประกันคุณภาพฯ 

งานส่งเสริมผลิตผลฯ 

งานแนะแนวฯ 

งานโครงการพิเศษ งานวิจัยพัฒนาฯ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการวิทยาลัย 

แผนกวิชาผ้าและ

แผนกวิชาอาหารและ

แผนกวิชาคหกรรม

แผนกวิชาการบัญช ี

แผนกวิชาการ

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

แผนกวิชาการขาย/

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาการโรงแรม 

แผนกวิชาการ

แผนกวิชาศิลปกรรม 

แผนกวิชาสามัญ

๑.๓ ระบบโครงสร้างการบริหาร 
   เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษา
ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ 15 ~ 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑.๔  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีระดับจังหวัด ภาค ชาติ และนานาชาติ 
ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีดังนี ้

๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ แผ่นกันชนผนัง ผลิตจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว ประจ าปี ๒๕๕๗ 

๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นตัวแทนระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ในระดับภาค(ภาคกลาง) 
เมื่อวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 

๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ผลิตภัณฑ์
อาหารเพือ่เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์  ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล          
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค “มหาชัยเกมส์”  และการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ 
ระดับชาติ “ยุทธหัตถีเกมส์” ประจ าปี ๒๕๕๗  

๕. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม การแข่งขัน
บาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค “มหาชัยเกมส์” และการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะ
เกมส์ ระดับชาติ “ยุทธหัตถีเกมส์” ประจ าปี ๒๕๕๗  

๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัล  นักกีฬาบาสเกตบอล(หญิง)ยอด
เยี่ยมการแข่งขันบาสเกตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค “มหาชัยเกมส์” และการแข่งขัน
บาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ “ยุทธหัตถีเกมส์” ประจ าปี ๒๕๕๗ 

๗. คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ                   
“หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา โดยส านักงานคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๘ ได้แก่ 

- นางสาวนิชา สุภู่อ่อน  ครู สาขาวิชาการบัญชี 
- นางสาวกอบกาญจน์  ปุานแก้ว ครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- นายจิตติ  พิทักษา  ครู สาขาวิชาการขาย 
- นางสาวกัลยาณี ใบกุหลาบ ครู สาขาวิชาการขาย 
- นายพิรักษ์ บุญศิริ      ครู สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- นางนิชานันท์ ธรรมพร  ครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- นางวรางคณา แสนยากุล ครู สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

๘. คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ                   
“ครูอาชีวะ ดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๘ ได้แก่ 

- นางสาวอัมพร ฟักจันทร ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
- นางสุภาณี แสงอินทร์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
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- นายธ ารงค์ สว่างเดือน  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
- นางมาริสา อนันตเสถ ครู สาขาวิชาการบัญชี 
- นางอกนิษฐ หิดาวรรณ ครู สาขาวิชาการเลขานุการ 
- นางสุนิตยา สุขีลักษณ์ ครู สาขาวิชาการขาย 
- นางศรินธร อ้นสวน  ครู สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 

๙. นายอรุณ พุ่มไสว  
- ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๕๖ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
- ได้รับรางวัลอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ           

งานช่างดอกไม้สด การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

- ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับตกแต่งบ้าน 
ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ ระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๑๐. นายอรุณ พุ่มไสว นางสาววรรณา มาลีหวล นายศรายุทธ ทองแก้ว และนักเรียน 
นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดตกแต่งสถานที่หมู่บ้านญี่ปุุน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดนิทรรศการยามาดะ            
นางามาซะ (ออกญาเสนาทุ่ม ข) และท้าวทองกีมม้า โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่             
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๑๑. นายอรุณ พุ่มไสว นางสาววรรณา มาลีหวล และนายศรายุทธ ทองแก้ว ร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสินการประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยส านักงานเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๑๒. นางศรินธร อ้นสวน นางขจีมาส มงคลถิ่น นางสาวอารมณ์ บุญเชิดฉาย นายพิรักษ์ 
บุญศิริ และนางสาววาสนา พรมทอง ครูที่ปรึกษาประกวดมารยาทไทย โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๑๓. นายศรายุทธ ทองแก้ว  
- ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลง

ภาชนะ ระดับ ปวช. รางวัลชมเชย ระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

- ครูที่ปรึกษาผลงาน รางวัลชมเชย ระดับภาค ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่                  
๑๑ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

๑๔. โครงการสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที จาก กสทธ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจได้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- นายปรัชญา สกุลแก้ว ได้รับประกาศนียบัตรใน ระดับเหรียญทอง 
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- นายสนธยา ด ารงวัฒนาปัญญา ได้รับประกาศนียบัตรใน ระดับเหรียญทอง 
- นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจ ได้รับประกาศนียบัตรใน ระดับเหรียญเงิน 
- นายเดชณรงค์ เจริญเนตร ได้รับประกาศนียบัตรใน ระดับเหรียญเงิน 
- นางสาวกัญญารัตน์ มีสมัย ได้รับประกาศนียบัตรใน ระดับเหรียญทองแดง 

๑๕. นางสาวอุทัยวรรณ จันทะมะละ ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานประเภทเพลงไทย
สากล(หญิง) ระดับภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
เหรียญทอง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๑๖. นางสาวปูเปู มีชูนึก นางสาวธัญมน สุวรรณรัตน์ นางสาววรรณิษา ซีตารักษ์ สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาค น้ ายาล้างจานสมุนไพรจากมะกรูด ประเภทที่ ๓ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

๑๗. นางสาวเพ็ชรรัตน์ แก้ววันดี นางสาววาสนา สุนทรประเสริฐ สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาค สบู่จากน้ ามันที่ใช้แล้ว ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

๑๘. นายสนธยา ร่วมเผ่าไทย นางสาวประภัสสร ใบบุญ นางสาวชุลีพร ยอมิ้น และนางสาว
ศิริพร ศรีพันธ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภาค และรางวัลชมเชย ระดับชาติ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประดิษฐ์
ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ ระดับ ปวช. โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๑๙. นายวรเชษฐ์ วิจารณ์ นายวีระชัย ศริวิชัย และนายณัฏฐกานต์ ภูสันต์ สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค และรางวัลชะเลิศ
อันดับที่ ๓ ระดับชาติ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับตกแต่งบ้าน 
ระดับ ปวส. โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๒๐. นางสาวสาวิตรี จ าปี นางสาวพรนภัส ควรเฉลย นางสาวอัญรินทร์ สุขแจ่ม และนาย
สุพัฒน์ ศรีอรุณ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัล
ชมเชย ระดับภาค ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

๒๑. นายอนุวัฒน์ คลังทอง นางสาวอรนุช พลีขันธ์ และนางสาวรตีพร อินต๊ะ  สาขาวิชาผ้า
และเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวด The Sky Yong Designer 
2014 โดยส านักงานเหล่ากาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๒๒. นางสาวกนกวรรณ เกษรมาส ระดับ ปวส. สาขาวิชาโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพการแข่งขันแผนธุรกิจ ระดับภาค และ ระดับชาติ จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
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๒๓. นายสุริยะ โพธิ์ศรี สาขาวิชาศิลปกรรม ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะสีน้ าหุ่นนิ่ง  
ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภาค และรางวัล ชมเชย ระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

๒๔. นายธนาธิศ ชื่นสว่าง สาขาวิชาศิลปกรรม ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวาดภาพคน
เหมือน  ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภาค และรางวัลชมเชย ระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

๒๕. นางสาววิไล สนามเชื้อ นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ จากการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

๒๖. นางสาวศิยรินทร์ พงษ์นุด นางสาวจุฑามาศ กันไชยา สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล 
ชมเชยอันดับ ๓ ระดับประเทศ  โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า จากชมรมพุธศาสตร์สากล
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

นายสืบพงศ์ วิทยา สาขาวิชาการขาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ ระดับภาค และรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับชาติ จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 
๑.๕ ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ความส าเร็จของเปูาหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๕.๑ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 

๑. ผู้ เรียนผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ และงานวิจัย ตาม
สาขาวิชาได้หลากหลาย 
๒. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่
พึงพอใจของสถานประกอบการ 
๓. ผู้ เ รี ยนหารายได้ระหว่ าง เรียน ตลอดจนมี
ผู้ประกอบการใหม่ทุกประเภทวิชา 

๑.๕.๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน และ สถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

๑.๕.๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา ๑. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านทักษะ
วิชาชีพและวิชาการ 
๒. ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา 
๓. หาแหล่งเงินทุนและความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ร่วมมือในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๕.๔ การบริการวิชาการและวิชาชีพ ๑. ก าหนดให้มีการบริการวิชาชีพแก่ชุมชนครบทุก

สาขาวิชา 
๒. ให้บริการทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ สอดคล้อง
กับสาขาอาชีพ 

๑.๕.๕ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

๑. แผนกวิชาสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
โครงงานได้หลากหลาย 
๒. เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
โครงงาน ในระดับชาติ จ านวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น 

๑.๕.๖ การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมในการ
ป ลู ก ฝั ง จิ ต ส า นึ ก ด้ า น ก า ร รั ก ช า ติ  ศ า ส น า 
พระมหากษัตริย์ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้าน
การกีฬาและนันทนาการ โดยการบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกสาขาวิชา 

๑.๕.๗ การประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบและกลไกลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
๑.๖ ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
   ความส าเร็จตามเปูาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗          
ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๖.๑ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

 

     มีความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ ๑๐ ๑.๖.๒ ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท 
๑.๖.๓ ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด 
๑.๖.๔ ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
๑.๖.๖ ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม 
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ตอนที่ ๒  
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
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ตอนที่ ๒ 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

ปรัชญา     
 คิดเป็น  ท าเป็น  เด่นการศึกษา  พัฒนาคุณธรรม  มุ่งน าอาชีพ 
วิสัยทัศน์   

เป็นวิทยาลัยที่เพียบพร้อมด้วยทรัพยากรทางการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ เป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือ ในการจัดให้บริการทางวิชาชีพ และเป็นสถานศึกษาต้นแบบในระบบสากล ทั้งด้านอาคาร
สถานที่ คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพผู้ส าเร็จทางการศึกษา ภายในระยะเวลา ๔ ปี 
พันธกิจ         

๑. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
๒. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษา 
๓. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และความร่วมมือ 
๔. บริการชุมชนและฝึกอาชีพ 
๕. หารายได้และพ่ึงตนเอง 

เป้าหมาย 
 มุ่งผลิต เยาวชนและประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพตามเจตจ านงของสถาน
ประกอบการและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งในระบบ
และนอกระบบ โดยมุ่งมั่นบริการทางการศึกษาในสิ่งที่ประชาชน  คาดหวังให้เป็นความจริง 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 

๑. ผู้เรียนผลิตนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงการวิชาชีพ และงานวิจัย 
ตามสาขาวิชาได้หลากหลาย 
๒. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นที่ พึงพอใจ
ของสถานประกอบการ 
๓. ผู้เรียนหารายได้ระหว่างเรียน  
ตลอดจนมีผู้ประกอบการใหม่ทุก
ประเภทวิชา 
 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน คิด 
ค้นคว้า สร้างวัตกรรม โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ
และงานวิจัยตามสาขาอาชีพ
อย่างหลากหลาย 
๒ .  ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม และบูรณา
การจัดการเรียนการสอน 
๓. ประกาศเกียรติคุณผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นเลิศ 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒. หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และ 
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห รื อ
ประชาคมอาเซียน 

๑. ท าความร่วมมือกับ       
สถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
๒. ขยายการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีหลากหลายสาขาวิชา 

๓. การบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา 

๑. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ ด้านทักษะวิชาชีพและ
วิชาการ 
๒. ใช้ระบบสารสนเทศในการ
บริหารสถานศึกษา 
๓. หาแหล่งเงินทุนและความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ร่วมมือในการจัด
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

๑. ติดตาม ส ารวจความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 
๒. จัดระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาให้มีความทันสมัย 
และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ   
ให้ใช้ IT ได้ 
๓. ประสานงานกับสถาน
ประกอบการและชุมชนในการ
ร่วมกันจัดการศึกษา 

๔. การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

๑. ก าหนดให้มีการบริการ
วิชาชีพแก่ชุมชนครบทุก
สาขาวิชา 
๒. ให้บริการทางวิชาชีพอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องกับสาขา
อาชีพ 

๑. แผนกวิชาวางแผนด าเนินการ
บริการชุมชน และสังคมให้
สอดคล้องกับสาขาอาชีพ 
๒. ก าหนดการบริการวิชาชีพแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 

๕. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

๑. แผนกวิชาสร้างนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานได้
หลากหลาย 
๒. เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน 
ในระดับชาติ  จ านวนชิ้นงาน
เพ่ิมข้ึน 

๑. จัดสรรงบประมาณใน
การศึกษา พัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานเพ่ิมขึ้น 
๒. กระตุ้น สนับสนุนให้คิดค้น 
และส่งเข้าแข่งขันในระดับชาติ
ได้หลากหลายชิ้นงาน 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๖. การปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

แผนกวิชาวางแผนด าเนินการ
โครงการกิจกรรมสอดแทรกการ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ก า ร อนุ รั ก ษ์ ก า ร กี ฬ า  ต า ม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชา 

๑.  จัดแผนงานโครงการส่งเสริม
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยาบรรณในวิชาชีพให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 

๒.  ส่งเสริมให้องค์การนักศึกษา
เป็นเครือข่ายส าคัญในการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 

๓. บูรณาการเรื่องสุขภาพและ
กีฬา 

๔. จัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา 
๕. จั ด ตั้ ง ช ม ร ม ด น ต รี 
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้นักศึกษา
ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ไ ด้ ต า ม
ความสามารถของตนเอง 
๖. จัดและร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

๗. การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑. จัดระบบกลไกลการประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

๒. พัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑. ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร
ปฏิบัติงานของฝุายต่างๆ ให้
สอดคล้องและด าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
๒. จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในโดยมี ระบบ
เครือข่ ายการบริหารงานใน
สถานศึกษา 
๓. พัฒนาบุคลากรทุกระดับใน
การใช้ IT 

 
 
 
 
 
 



~ 24 ~ 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๒.๓ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 
  เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึง
ก าหนดมาตรฐานการปูองกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

ด้าน เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรการป้องกันและควบคุม 

๑. ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู 
และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 
๒. ความเสี่ยงด้านการ
ทะเลาะวิวาท 
๓. ความเสี่ยงด้านสิ่ง
เสพติด 
๔. ความเสี่ยงด้านสังคม 
เช่น การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 
๕. ความเสี่ยงด้านการ
พนันและการมั่วสุม 

 

 

มีความเสี่ยงไม่เกิน   
ร้อยละ 10                     
ในทุกด้าน 

๑. มาตรการด้านป้องกัน 
๑.๑ จัดให้มีครูที่ปรึกษาประจ าทุก   ชั้นเรียน 
๑.๒ ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษาในปกครอง 
เพ่ืออบรม ดูแล ติดตามพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า 
๑.๓  ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนต้องแจ้ง
ผู้ปกครองทราบอย่างเป็นทางการ เมื่อนักเรียน
นักศึกษาขาดเรียนติดต่อกันเกิน 1 สัปดาห์ เพ่ือ
ร่วมมือกันติดตามดูแล 
๑.๔ ก าหนดให้นักเรียนนักศึกษาต้องเข้าแถวร่วม
กิจกรรมหน้าเสาธงอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครั้งที่มีกิจกรรมหน้าเสาธง 
๑.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และตรวจ
ปัสสาวะ เพื่อตรวจสารเสพติดอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ต่อจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
๑.๖ จัดท าทะเบียนประวัตินักเรียนนักศึกษา 
เพ่ือเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
๑.๗ จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายเชื่อมโยงในระบบ 
RMS 

๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๒.๔.๑ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑.ผู้บริหารและบุคลากรควรท าความเข้าใจถึง
ความส าคัญของการท าแผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนยุทธศาสตร์  และการท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  รวมทั้งความต่อเนื่องของแผนพัฒนา
วิทยาลัยกับแผนปฏิบัติราชการ  ตลอดจนแผน
ย่อยในการด าเนินงาน เช่น แผนพัฒนาบุคลากร 
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แผนบริการวิชาการ  
เป็นต้น 

๑.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประจ าปี 
และรองรับ (AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



~ 25 ~ 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
๒.๔.๑ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๒.ควรจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยที่มีตัวชี้วัดและ
เปูาหมายที่ท าให้วิสัยทัศน์ จุดเด่น จุดเน้น และ
ยุทธศาสตร์บรรลุผล จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีที่รองรับความส าเร็จตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์  ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยและ
ด าเนินการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาฯและน าผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยให้เป็นวาระหลักในการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ประชุมบุคลากร เป็นต้น 

๑.จัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยก าหนดตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับจุดเด่นและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๓.บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในการท างานวิจัยหรือ เขียนรายงานการวิจัยที่ใช้
ประโยชน์ได้จริง 

๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท างานวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาและการเขียน
รายงาน 

๔.บุคลากรยังขาดความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพที่แท้จริง รวมทั้งความเชื่องโยงข้อมูล
ระหว่างตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก 

๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพเพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกปี 

๕.ควรใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการรวบรวม
ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ให้เชื่อมโยงกับทุกฝุาย 
เช่น การติดตามภาวการณ์มีงานท าของผู้จบ
การศึกษาโดยใช้ประโยชน์ต่อเนื่องจากศูนย์
ก าลังคน V-COP 

๑.จัดท าฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีจบ
การศึกษา เพ่ือติดตามการมีงานท าหรือเรียนต่อ
หลังจบการศึกษาและสอดคล้องตรงตามศูนย์
ก าลังคน 

๒.๔.๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
๑.ควรพัฒนากิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียนให้
เป็นรูปธรรม 

๑.จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะทุกแผนกวิชา 
๒.โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับทุก
สาขาวิชา 

๒.ควรให้ครูได้มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ 

๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายสถานศึกษา 
๓ ดี 

๓.ควรพัฒนางานโดยใช้ระบบ PDCA ๑.มีการขยายผลการปฏิบัติงานทุกครั้งในรูปแบบ 
ของ ตป.๑ 

๔.ควรจัดให้มีการพัฒนาจัดท าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

๑.จัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
๒.๔.๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
๕.ควรจัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา 

๑.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณ
สถานศึกษา 

๖.ควรจัดท าโครงการครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนที่มี
ปัญหาทุกด้าน 

๑.โครงการศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 
๒.โครงการ พัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา 

๗.ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุก
โครงการ 

๑.โครงการประเมินผลกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

๒.๔.๓ การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
๑. ควรมีบุคลากรเจ้าของภาษาเป็นผู้ให้ความรู้
ทางด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และรองรับประชาคมอาเซียน 

๑. โครงการพัฒนาครูทางด้านภาษาต่างประเทศ 
๒. โครงการจัดหาครูภาษาต่างประเทศ 

๒. ควรมีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (V-NET) เพ่ือ
พัฒนาผลการทดสอบของผู้เรียนให้มีคะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

๑. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ (V-NET) เพ่ือพัฒนาผลการ
ทดสอบของผู้เรียนให้มีคะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

๓. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ าเป็นกรณี
พิเศษ 

๑. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา 
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
๓. โครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่างๆ ที่
นักเรียน นักศึกษา มีปัญหาในด้านการเรียน 
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ตอนที่ ๓  
การด าเนินงานตามมาตรฐาน 

ของสถานศึกษา 
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ตอนที่ ๓ 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพ  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ  จนเป็นที่
ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 ความตระหนัก สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. 
และ ปวส. 
 ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด
ดังนี้ 

๑. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง  เพ่ือสร้างความ เข้าใจด้านการจัด
การศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล 

๒. มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน ศึกษา ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่ นักเรียน 

นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 
๓. มีการสอนปรับระดับความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. เพ่ือเป็นการเตรียม

ความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับ  ปวช. ให้แก่นักเรียนที่สอบไม่ผ่านใน
รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการสอบวัดระดับความรู้ของ
นักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. 

๔. ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
๕. ให้ครูท า/จัดหาสื่อการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
๖. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
๗. มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่างๆที่พบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาในด้านการ

เรียน 
๘. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
๙. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปี 
๑๑. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน  นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่

ปรึกษาทุกห้องเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม  สัปดาห์ละ 

๑ ชั่วโมง เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม 
๑๒. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบนิเทศติดตามการ
สอนของครูเป็นประจ าทุกวัน 
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ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี  จ านวน ๑,๘๑๐ คน จากผู้เรียนทั้งหมด จ านวน ๒,๔๑๔  คน                  

คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๙๘ ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ ์ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน  
 ความตระหนัก ความพึงพอใจของผู้บริหาร หรือเจ้าของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ๓ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความ
เมตตากรุณา ความขยัน อดทน การมีมนุษย์สัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 
สิ่งเสพติด มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะและมีความรอบรู้ทั่วไป เป็นต้น 
 ความพยายาม สถานศึกษาได้ด าเนินการโดยงานวิจัยฯ ร่วมกับงานอาชีวศึกษาฯ(ทวิภาคี) 
สร้างแบบสอบถามระดับความพึงพอใจทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะ
หลักสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพส่งไปยังสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ซึ่งสถาน
ประกอบการหน่วยงาน ชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามส่งกลับมายังสถานศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๑ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ความตระหนัก สถานศึกษาก าหนดให้แผนกวิชาชีพ มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับการประเมินทุกคนและมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนแต่ละประเภท
วิชาและสาขาวิชาครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

ความพยายาม สถานศึกษาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ผู้สอนศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานรายวิชาและด าเนินการสอนตาม

มาตรฐานรายวิชาและมาตรฐานวิชาชีพ จัดให้ผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาใน สาขา
ที่เรียน 

๒. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ในการฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ 

๓. ทุกสาขาวิชาจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีข้อสอบจากส่วนกลางมา
ทดสอบผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร 

๔. สถานศึกษาจัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แต่ละสาขาวิชา ของผู้เรียนในระดับ 
ปวช.๓ และระดับปวส.๒ มีจ านวน ๘๔๕ คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน ๘๒๖
คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๕ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔  ร้อยละของผู้ เรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 ความตระหนัก สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา มีข้อสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (สทศ.) นักเรียนนักศึกษาได้รับการทดสอบทุกคนและมีการรายงานผลการทดสอบ
ของผู้เรียนแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

ความพยายาม สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชา มีการเรียนรู้ มีทักษะในการเรียนตาม
ค าอธิบายรายวิชา มีการปฏิบัติจริง วัดผลตามสภาพจริง ทุกสาขาวิชามีการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยมีข้อสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   
(องค์การมหาชน) (สทศ.) มาทดสอบผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร 

ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปวช.
๓ และปวส.๒ มีจ านวน ๘๖๕ คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จ านวน ๓๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๘ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 ความตระหนัก สถานศึกษาจัดครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การ
เขียนและสนทนาภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักสูตรในแต่ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษมีข้อสอบจากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) นักเรียน นักศึกษาได้รับการทดสอบทุกคนและมีการ
รายงานผลการทดสอบของผู้เรียนแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
 ความพยายาม สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชา มีการเรียนรู้ ฝึกทักษะทางภาษาทุก
ภาคเรียน จากการเรียนการสอนในชั้นเรียน และศูนย์วิทยบริการ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต มี
การบริการให้ผู้เรียนตลอดวันที่เปิดท าการ 

ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) กลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษแต่ละสาขาวิชาของผู้เรียนในระดับ ปวช.๓ และระดับ ปวส.๒ จ านวน ๘๖๕ คน 
ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๔๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๕ ซึ่งผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

- ยกเว้นการประเมิน   - 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
  ความตระหนัก สถานศึกษาได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้สอน ในเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรใน
แต่ละรายวิชา จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด มีการวัดผล 
ประเมินผลตามสภาพจริง และเน้นการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 ความพยายาม ผู้สอนได้ด าเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้  การวิเคราะห์
หลักสูตรทุกรายวิชา เพ่ือน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการ ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชา 
รวมถึงมีการใช้รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าในระดับปวช.๓ และปวส.๒ 
มีจ านวน ๑,๕๐๒ คน ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๗๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๐ ซึ่งผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือ
ศึกษาต่อภายใน  ๑  ปี   
 ความตระหนัก สถานศึกษาด าเนินการติดตามเมื่อนักเรียน นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี แยกข้อมูลแต่ละประเภท
วิชา และสาขาวิชา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน สรุปข้อมูลให้แผนกวิชา โดยคิดเป็นร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
 ความพยายาม   

๑. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการบรูณาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาสู่การปฏิบัติจริง 

๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งให้ผู้เรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา ใน    
กิจกรรมต่อไปนี้    

- ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SME2) 
- ส่งเสริมอาชีพอิสระ 
- การฝึกประสบการณ์วิชาเรียนในสถานประกอบการ 
๓. จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียนตามอาชีพที่เหมาะสม 
๔. ผู้สอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้มีการฝึกทักษะ/ปฏิบัติจาก

ประสบการณจ์ริง และได้รับการแนะแนวตลอดเวลาจากผู้สอน 
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๘๕๒ คน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ ศึกษาต่อภายใน ๑ ปี จ านวน ๘๑๐ คน               
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๗ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ๓ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้าน
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สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวินัย 
ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน การมีมนุษย์สัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่
เกี่ยวข้องกับอบายมุข สิ่งเสพติด มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะและมีความรอบรู้ทั่วไป           
เป็นต้น 
 ความพยายาม สถานศึกษาได้ด าเนินการโดยงานวิจัยฯ ร่วมกับงานอาชีวศึกษา ฯ (ทวิภาคี) 
สร้างแบบสอบถามระดับความพึงพอใจทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะ
หลักสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพส่งไปยังสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ซึ่งสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามส่งกลับมายังสถานศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙  
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ ๗๔.๙๘ ดี 

๒. ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) 
 และมีผล (๒) 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑ ) 

ปฏิบัติ (๑)  
มีผล (๕) 

ดีมาก 

๓.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙  
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ ๙๗.๗๕ ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๔.  ร้อยละของผู้เรียนที่
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

- ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 
- ดี ๕๕-๕๙.๙๙ 
- พอใช้ ๔๕-๔๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง ๓๕-๔๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๓๕ 

ร้อยละ ๔๓.๕๘ ดี 

๕.  ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 
- ดี ๕๕-๖๔.๙๙ 
- พอใช้ ๔๕-๕๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง ๓๕-๔๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๓๕ 

ร้อยละ ๔๗.๐๕ ดีมาก 

๖.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ  

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙  
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐ 

ยกเว้นการ
ประเมิน 

 

๗. ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙  
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ ๕๒.๔๐  พอใช้ 

๘. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙  
- ต้องปรับปรุง ๕๐-๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ ๙๕.๐๗  ดีมาก 

๙. ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน 
หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓) 
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ (๑) และมีผล 
(๒) 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑ ) 

ปฏิบัติ (๑) 
มีผล (๕) 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑ 
๔.๕ 
(ดี) 
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ

คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔   ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษาฯ (V - NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไป 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕  ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๗  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  

มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบ หรือประชาคมอาเซียน 

ความตระหนัก  
๑. สถานศึกษาได้มีการก าหนดนโยบายและจัดระบบการปฏิบัติงานในการเปิดสอนหลักสูตรแต่

ละระดับของสาขาวิชาที่เปิดสอน มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนในวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 
โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของการเปิดสอนหลักสูตรทั้ง ปวช. และ ปวส. 

๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา มี การ
ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรและน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
 ความพยายาม สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขา
งาน หรือรายวิชา ปรับปรุงแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือ
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ประชาคมอาเซียน โดยด าเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก 

๑. ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
๒. ข้อมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือ

แผนการเรียน ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
๓. รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียน 
๔. รายงานการน าผลการประเมินไปใช้ 

 ผลสัมฤทธิ์ การใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ความตระหนัก สถานศึกษามีการส่งเสริม  ให้ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  

บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การใช้สื่อการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย  เหมาะสม
สอดคล้องกับผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศการสอน และการประเมินผลการสอนโดย
ผู้เกี่ยวข้อง และน าผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ   
 ความพยายาม สถานศึกษาก าหนดให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนวิชาการและวิชาชีพ  
ส่งผ่านหัวหน้าแผนกทุกภาคเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่
เป็นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๖ ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมี
ผลตาม (๔) ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ความตระหนัก สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสม
สอดคล้องกับผู้เรียน มีการบันทึกหลังการสอน น าผลการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายไป
จัดท าวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

ความพยายาม สถานศึกษาให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย แบบบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนวิชาการหรือวิชาชีพ มีการนิเทศการสอน บันทึกหลังการสอน 
ประเมินผลการสอน น าผลไปจัดท าวิจัยแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผ่านหัวหน้าแผนก
วิชาทุกภาคเรียน 
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ผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้ครูแต่ละคนใช้
สื่อ และเทคโนโลยีเหมาะสม มีการนิเทศและท าบันทึกหลังการสอนจัดท าวิจัยอย่างน้อย ๑ รายวิชา 
และน าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน อย่างน้อย ๑ รายวิชา จ านวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ความตระหนัก สถานศึกษาก าหนดให้ผู้สอนแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล

ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ความพยายาม สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้สอนแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผล
ก่อนการจัดการเรียนการสอน ใช้วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมทุกรายวิชา ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผล น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกรายวิชาที่สอน 

ผลสัมฤทธิ์ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาครูทุกคน  แจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
ความตระหนัก สถานศึกษาประสานความร่วมมือและสถานประกอบการในการวางแผน

และจัดการอาชีวศึกษา ส ารวจสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตาม
หลักสูตร รวบรวมจ านวนสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดการเรียนการสอน  

ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีในการ
ตอบรับผู้เรียนเข้าฝึกงานทุกสาขาวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนเข้าฝึกงาน 
มีการนิเทศการฝึกงาน มีการวัดผลการฝึกงานและมีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพ่ือน าไป
ปรับปรุง 

ผลสัมฤทธิ์ การฝึกงานมีการคัดเลือกสถานประกอบการและท าความร่วมมือในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงาน มีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการนิเทศการฝึกงาน มีการวัดผลการฝึกงาน มีการเชิญ
สถานประกอบการหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนาการฝึกงานเพื่อน าผลไปปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นครบ
๔ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบ หรือประชาคมอาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๑-๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๑-๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๑-๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๑-๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติ  
๑-๕ ข้อ 

ดีมาก 

๒. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๑ มีผล ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๑ มีผล ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๑ มีผล ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๑ มีผล 
๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๑ 
มีผล ๔ ข้อ 

ดี 

๓. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๔.  ระดั บคุณภาพในการวั ดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๕. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๔ ข้อ ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๒ 
๔.๖ 

(ดีมาก) 
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบ หรือประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

จุดที่ต้องพัฒนา   - ไม่มี - 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหาร
มีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแล
ผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์มี
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 
          ความตระหนัก สถานศึกษามีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ตามที่
กฎหมายก าหนด มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการด าเนินงานที่ส าคัญของสถานศึกษา
ทุกครั้ง ภายใต้การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 
 ความพยายาม สถานศึกษามอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
และแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการประเมินการปฏิบัติงาน
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาคเรียน มีการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนด มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๘ ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ความตระหนัก สถานศึกษามีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการด าเนินงานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนาปรับปรุงอีกทั้งจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝุาย ผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
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 ความพยายาม สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยครูและบุคลากรทุกฝุาย ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม อีกท้ังมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
 ผลสัมฤทธิ์ การจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีกา ร
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปรายงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ความตระหนัก สถานศึกษามี การก าหนด อัตลั กษณ์  ที่ ได้ รั บความ เห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนงานโดยการร่วมมือของครูและบุคลากรทุกฝุาย
ในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงาน 
 ความพยายาม สถานศึกษามีการพัฒนาตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ด าเนินงานตามแผนโครงการ มีการประเมินเพ่ือน าผลไปบริหารจัดการ 
 ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ มีแผนงานการพัฒนาสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานและน าผลไปบริหารจัดการ ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ความตระหนัก ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
มีการประเมินผลการบริหารงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารงานภายใต้ความร่วมมือของครู บุคลากรทุกฝุาย ผู้ปกครอง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความพยายาม ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และบริหารจัดการในสถานศึกษา  ดังนี้ 

๑. การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาชาติและท้องถิ่น โดยการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสัยทัศน์จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๒. การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายในการบริหาร การ
ตัดสินใจ และการจัดการศึกษา 

๓. การกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้บุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการจัดการ 

๔. มีกระบวนการจัดการความรู้ที่น าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน การใช้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการก าหนดจุดมุ่งหมาย เปูาหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของ
ตนเอง 
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๕. การพ่ึงตนเอง ที่เน้นให้สถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ
การด าเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา 

๖. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการ
แสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ 

๗. ความสามารถในการปรับใช้การบริหารตามสถานการณ์ที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และหลากหลาย 

๘. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน 
เพ่ือการพัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้ 

๙. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาองค์กร การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้น
สังกัดก าหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต้องด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 ผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการประชุมครู บุคลากรทุกฝุาย ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การอาชีวศึกษา น าความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา มีการ
ประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา           
มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๐ ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ มีการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน ๙ ประเภท และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษา มีระบบ
บริหารจัดการที่เป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการตัดสินใจ มี
ระบบส ารองข้อมูล ครูและบุคลากรทุกฝุายเข้าถึงฐานข้อมูล มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 ผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีข้อมูล
พ้ืนฐาน ๙ ประเภทเชื่อมโยงเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและปัจจุบัน ครูและบุคลากรทุกฝุาย ผู้เรียนใช้
ประโยชน์ได้จริง มีการประเมินความพึงพอใจเพ่ือน าผลไปบริหารจัดการ ปฏิบัติตามประเด็นครบ             
ทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ความตระหนัก สถานศึกษามีการวิเคราะห์  จัดท าแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยงทั้ง ๕ 

ด้าน โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุาย ผู้เรียนและผู้ปกครอง 
ความพยายาม สถานศึกษาได้ด าเนินการโดยฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตาม

แผนงานโครงการบริหารความเสี่ยง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ง
เสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุาย รวมถึง
ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการประเมินผลติดตามเพ่ือลดความเสี่ยง 
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 ผลสัมฤทธิ์ การบริหารความเสี่ยงมีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการบริหารความ
เสี่ยง ๕ ด้าน มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล เพ่ือลดความเสี่ยงแต่ละด้าน ปฏิบัติตามประเด็นครบ
ทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน 
ความตระหนัก สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองมีการ

ปฐมนิเทศ แนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา สิ่งเสริม
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 

ความพยายาม สถานศึกษามีการปฐมนิเทศ มีการจัดให้ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนอย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มีแผนงานโครงงานสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนดีแต่ฐานะยากจน อีกทั้งมีการดูแลผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนที่มี
ปัญญาเลิศ 
 ผลสัมฤทธิ์ การจัดระบบดูแลผู้เรียนมีการปฐมนิเทศ แต่งตั้งครูที่ปรึกษาพบผู้เรียน มี
ระบบเครือข่ายผู้ปกครอง ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนทุกกุล่ม ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

ความตระหนัก สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ มีการ
จัดการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการที่เพียงพอเหมาะสมกับ
ทุกสาขาวิชา มีการประเมินการใช้และน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝุายรวมถึงผู้เรียน 
 ความพยายาม สถานศึ กษาด า เนิ น ง านตามแผนงาน โคร งการ พัฒนาและดู แล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา มีการวางแผนการใช้อาคารสถานที่เหมาะสมกับทุกสาขาวิชา
ที่เรียนอย่างเพียงพอ มีการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุง 
 ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ 
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ 
คอมพิวเตอร์ 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  
สอดคล้องกับแผนงานโครงการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานและ
ทันสมัย มีการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทุกฝุายและผู้เรียน มีการน าผลไปปรับปรุง
บริหารจัดการ 
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 ความพยายาม สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนงาน โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอมีความทันสมัยและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเหมาะสมกับทุกสาขาวิชาที่
เรียน อีกทั้งมีการประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุง 
 ผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา 
ความตระหนัก สถานศึกษามีการแต่งตั้งค าสั่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝุายได้มี

การพัฒนาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ความพยายาม สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพและจรรบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษา ทุน
วิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืนและ
หน่วยงานภายนอกที่จัด ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดปีการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ความตระหนัก สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ในด้าน

วัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดท าโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลกสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ความพยายาม สถานศึกษาด าเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝึกอุปกรณ์และ
สื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนทุกสาขาวิขาผู้เรียนและ
ครูจัดท าโครงงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ปลูกฝังจิตส านึกพลเมืองไทยและพลโลกภายใต้การสนับสนุน
งบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 ผลสัมฤทธิ์ การบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือข่ายท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งในและหรือต่างประเทศ ในด้าน            
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการประเมินเพ่ือการ
ปรับปรุง 



~ 43 ~ 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 ความพยายาม สถานศึกษาด าเนินการตามแผนงาน โครงการระดมทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรอ่ืนๆเช่น  งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งภายในและหรือต่างประเทศ มีการด าเนินงานติดตามผล ประเมิน เพ่ือไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 
 ผลสัมฤทธิ์ การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๒. ระดับคุณภาพในการจัดแผนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๑-๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๑-๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๑-๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๑-๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ๑ 
ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๓. ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ๑-๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๑-๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๑-๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๑-๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๔. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๕.  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๑-๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๑-๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๑-๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๑-๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๖. ระดับคุณภาพในการบริหารความ
เสี่ยง 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๑-๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๑-๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๑-๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ๑-๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๗. ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลนักเรียน 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๘. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์
ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๙. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ 
คอมพิวเตอร์ 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๑๐. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๔ ข้อ ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑๑. ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๔ ข้อ ดี 

๑๒. ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๔ ข้อ ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๓ 
๔.๘๓ 
(ดีมาก) 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ   

สถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๘ ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ 

สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทย
บริการ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
จุดที่ต้องพัฒนา  ไม่มี  
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มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ความตระหนัก  
๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วม

ของบุคคลากรทุกฝุาย ครู  และผู้เรียนทุกสาขาวิชา 
๒. สถานศึกษามีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 

เช่น โครงการ ๑๐๘ อาชีพ โครงการฝึกอาชีพอิสระ โครงการ Fix it center  
๓. ทุกกิจกรรม / โครงการ จะต้องมีการประเมินผลความส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหมดไว้ 
ความพยายาม  
๑. สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 ๒. ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมายและเตรียมการด าเนินการ 
๓. ด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชน ผู้สนใจ เช่น 

โครงการ ๑๐๘ อาชีพโครงการฝึกอาชีพอิสระ โครงการ Fix it center 
๔. สรุปและรายงานผลต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

และหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ 
ผลสัมฤทธิ์ การบริการวิชาการและวิชาชีพ มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขาวิชา มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงในครั้งต่อไป ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ 
ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
๕  

(ดีมาก) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔ 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
จุดที่ต้องพัฒนา  ไม่มี  
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มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 

ตังบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ทุก
สาขาวิชาได้มีการสร้างและพัฒนาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจั ย ตามรายวิชา
โครงการ และอ่ืน ๆ จัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ในการ 
ประกอบอาชีพ พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งน าไปสู่การแข่งขันระดับชมชุน จังหวัด ภาค 
และชาติ 

ความพยายาม ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ทุกสาขาวิชา มีการจัดท าโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการ
เผยแพร่ต่อสาธารชน อันน าไปสู่การแข่งขันและได้รับรางวัล 

ผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองงานวิจัยของ
ผู้เรียน สามารถจัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและ
อ่ืนๆ ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด อีกทั้งจัดให้มีการประกวดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งน าผลงานไป
ใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของครู 

ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน ทุกสาขาวิชาได้มีการสร้าง
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  จัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน 
รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งน าไปสู่การได้รับรางวัลระดับชมชุน 
จังหวัด ภาค และชาติ 

ความพยายาม ครูผู้สอนทุกสาขาวิชา มีการจัดท านวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการเผยแพร่ต่อสาธารชน อันน าไปสู่การ
แข่งขันและได้รับรางวัล 

ผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
ของครูสามารถจัดท าได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จัดให้มีการประกวด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้ง
น าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
มาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๒. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕ 
๕ 

(ดีมาก) 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตังบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของคร ู

จุดที่ต้องพัฒนา  ไม่มี  

มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖ .๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
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ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้เรียนทุกคน เข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกีย่วข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก บุคลากร
ทุกฝุาย ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้เรียนทุกคน เข้า

ร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษา 

ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก บุคลากร
ทุกฝุาย ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามประเด็นครบ
ทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้เรียนทุกคน เข้า

ร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษา 

ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
บุคคลากรทุกฝุาย ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬา
และนันทนาการ มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ การปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ ปฏิบัติตามประเด็นครบ
ทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก   
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ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้เรียนทุกคน เข้า

ร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษา 

ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
บุคคลากรทุกฝุาย ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ การปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามประเด็น
ครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก   

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรัก
ชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้ อ งป รั บป รุ ง เ ร่ ง ด่ ว น 
ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๒.ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- ดีมากปฏิบัติ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๓. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้าน
การกีฬาและนันทนาการ 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๔. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ 
ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๖ 
๕ 

(ดีมาก) 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดที่ต้องพัฒนา ไม่มี 

มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๕ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ความตระหนัก สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายใน
สถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ การประเมินภายในโดยด าเนินการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ความพยายาม สถานศึกษาด าเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบมีการประเมินคุณภาพภายใน จัดท าคู่มือ หลักฐานข้อคิดเห็นต่างๆ และรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์ การประกันคุณภาพภายในก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนา
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่า
ด้วย ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้ โดยมีผลของแต่ละตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์ 
 ความพยายาม สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
ด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถ
น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารให้ได้มาตรฐานโดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์ การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มี
ผลการตัดสินตามเกณฑ์ที่ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ๒๖ ตัวบ่งชี้ อยู่ในเกณฑ์ ดี ๖ ตัวบ่งชี้ และอยู่ใน
เกณฑ์ พอใช้ ๑ ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

๒. ระดับคุณภาพในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดใน
ระดับ ๕ คะแนน ดีมาก 
- ดีมาก ๓๐ – ๓๔ ตัวบ่งชี้

และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

- ดี ๒๕ – ๒๙ ตัวบ่งชี้ 
- พอใช้ ๑๘ – ๒๓ ตัวบ่งชี้ 
- ต้องปรับปรุง ๑๒ – ๑๗ 

ตัวบ่งชี้ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ 

 
 

 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่
มีผลการตัดสิน
ตามเกณฑ์สูงสุด 

จ านวน ๒๖          
ตัวบ่งชี้ 

 

 
 
 
 
ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๗ 
๔.๕๐ 
(ดี) 
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จุดที่ต้องพัฒนา – ไม่มี -  
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ตอนที่ ๔  
สรุปและแนวทาง 

การพัฒนาสถานศึกษา 
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ตอนที่ ๔ 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้ 

๔.๑.๑ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ระดับดีมาก เรียงตามล าดับดังนี้ 
  มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที ่๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้ งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบ หรือประชาคม
อาเซียน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา 
มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์
วิทยบริการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มาตรฐานที่ ๕ 
ตังบ่งชี้ที่  ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์  งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 
มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

๔.๑.๒ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ทีด่ าเนินการได้ระดับดี เรียงตามล าดับดังนี้ 
  มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐            

ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที ่๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษาฯ (V - NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติชั้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
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มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔.๑.๓ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ระดับพอใช้ เรียงตามล าดับดังนี้ 
  มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า   

๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
  เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เปูาหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

๔.๒.๑ แผนงานบริหารและจัดการสถานศึกษา 
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์ส านักงาน/ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและวัสดุถาวร 
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

๔.๒.๒  แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๑. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ 
๒. โครงการจัดหาวัสดุส านักงานและวัสดุอื่นๆ 
๓. โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์ส านักงานและวัสดุถาวร 
๔. โครงการปรับปรุงห้องเรียนทันสมัยของสาขาวิชาต่างๆ 
๕. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
๖. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
๗. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชา

ต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 
๘. โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพ 
๙. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา ( V-NET ) ประจ าปีการศึกษา 
๑๐. โครงการสัมมนาและลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
๑๑. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ( English camp ) 
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๑๒. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
๑๓. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑๔. โครงการประชุมสัมมนาติดตามผลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา ระบบ            

ทวิภาคีและระบบปกติร่วมกับครูฝึกสถานประกอบการ 
๑๕. โครงการส่งเสริมการจัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ของคนรุ่นใหม ่
๑๖. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการวิชาชีพ “สัปดาห์วิชาการประจ าปี

การศึกษา” 
๑๗. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดท าโครงการ

วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 
๑๘. โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตรย์ส่งเสริม

ระบอบประชาธิปไตย และทะนุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรม 
๑๙. โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒๐. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
๒๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
๒๒. โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
๒๓. โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ 

๔.๒.๓  แผนงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
๑. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ

วิสัยทัศน์ในการท างาน 
๓. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียน 

นักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔. โครงการ AVC-NEWS 
๕. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้นปี

ร่วมกับเครือข่าย 
๖. โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
๗. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา

อาชีวศึกษาด้านภาษาต่างประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๘. โครงการเสียงตามสาย ๒ ภาษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๙. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมารถนะรายวิชา

ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถานประกอบการ ผู้ปกครอง ครู รองรับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน 
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๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ ๓D บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

๑๒. โครงการประชุมครูเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
๑๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาสถานศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์สถานศึกษา  
๑๔. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
๑๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรือ งานวิจัยส าหรับครู 
๑๖. โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก 
๑๗. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารองรับการ

ประเมินภายนอก 
๑๙. โครงการระบบดูแลผู้เรียนด้วยโปรแกรม RMS 
๒๐. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในและ

ต่างประเทศ 

๔.๒.๔ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน 
๑. โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 
๒. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
๓. โครงการบริจาคโลหิตประจ าปีการศึกษา 
๔. โครงการครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
๕. โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา 
๖. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
๗. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
๘. โครงการแนะแนวการศึกษา 
๙. โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
๑๐. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาสู่อาชีพ 
๑๑. โครงการบริการจัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา 
๑๒. โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนและนักเรียน กยศ. 
๑๓. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข 
๑๔. โครงการรณรงค์ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง 5 ด้าน 
๑๕. โครงการอาชีวะบริการวิชาชีพสู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๖. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) 
๑๗. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา รองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
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๑๘. โครงการ ๑๐๘ อาชีพ 
๑๙. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

- กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ,กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ,กิจกรรมลูกเสือ             
เนตรนารี 
 

๔.๓ ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔.๓.๑ ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในท้องถิ่น 
๔.๓.๒ การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
๔.๓.๑ การช่วยเหลือด้านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน 
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