
 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

ค าน า 

 
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

พระนครศรีอยุธยา  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแก่หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบถึงสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา เป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเอง 
สร้างความตระหนัก และความพยายามของบุคลากรในการมีส่วนร่วมด าเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่
น่าพอใจขององค์กร 
 มาตรฐานในการประเมินครั้งนี้  ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 35 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 

พฤษภาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 
ค าน า         
สารบัญ         
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา     
1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา     
1.3 ระบบโครงสร้างการบริหาร     
1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
1.5 ความส าเร็จตามเปูาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
1.6 ความส าเร็จตามเปูาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 

ตอนที่ 2 การด าเนินงานของสถานศึกษา 
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ของสถานศึกษา 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2.3 มาตรการปูองกันและควบคุมความเสี่ยง  
2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

ตอนที่ 3 การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที ่2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มาตรฐานที ่5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
มาตรฐานที ่6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตอนที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
4.3 ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ภาคผนวก 
 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2477  ในนามโรงเรียนประถม
วิสามัญแผนกการช่าง  มี พ้ืนที่   11 ไร่  2 งาน 64.5 ตารางวา  ได้รับการปรับปรุงพัฒนา                      
และยกฐานะเป็นวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2525 

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 4 ปี 

พันธกิจ        1. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษา 
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และความร่วมมือ 
4. บริการชุมชนและฝึกอาชีพ 
5. หารายได้และพ่ึงตนเอง 

เป้าหมาย 
 มุ่งผลิต เยาวชนและประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพตามเจตจ านงของสถา น
ประกอบการและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งในระบบ
และนอกระบบ โดยมุ่งมั่นบริการทางการศึกษาในสิ่งที่ประชาชน  คาดหวังให้เป็นความจริง 

2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี 
(ทล.บ.) โดยเปิดสอน 2 ระบบ คือ ระบบปกติ และระบบทวิภาคี 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ประเภทวิชาคหกรรม 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาศิลปกรรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ประเภทวิชาคหกรรม 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาศิลปกรรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก   



 

  ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)  หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง) 

3. สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เกณฑ์
ประเมิน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้คือ 

มาตรฐานที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
 ตัวบ่งชี้ระดับ ดีมาก มี 6 ตัว ดี มี 3 ตัว  

 มาตรฐานที ่2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ระดับ ดีมาก มี 4 ตัว ดี มี 1 ตัว  

มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ระดับ ดีมาก มี 10 ตัว ดี มี 2 ตัว     
มาตรฐานที ่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก มี 1 ตัว 
มาตรฐานที ่5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก มี 2 ตัว  
มาตรฐานที ่6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ตัวบ่งชี้ระดับ ดีมาก มี 4 ตัว  
มาตรฐานที ่7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก มี 1 ตัว ดี มี 1 ตัว 

4. จุดเด่น - จุดที่ต้องพัฒนา  
1. จุดเด่น  คือ ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับดีมาก จ านวน 28 ตัวบ่งชี้   
2. จุดที่ควรพัฒนา คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 

5. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5.1 จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) โดยบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถแต่ละสาขาวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
5.2 จัดหาบุคลากรทางด้านภาษาที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนทางด้าน

ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5.3 จัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทางด้านผลการเรียน เพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามเกณฑ์ก าหนด 

 

 



 

 
บทสรุปการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ 
 
มาตรฐานที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม เฉลี่ย คุณภาพ 

1 5 5 5 4 4 5 4 5 5    42 4.67 ดีมาก 
2 5 5 5 5 4        24 4.80 ดีมาก 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 58 4.83 ดีมาก 
4 5            5 5 ดีมาก 
5 5 5           10 5 ดีมาก 
6 5 5 5 5         20 5 ดีมาก 
7 5 4           9 4.5 ดี 

รวม 168 4.83 ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนที่ 1  
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา                  
 1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เริ่มเปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2477 โดยได้อาศัยอยู่              
ในบริ เวณกองพันทหารช่าง ต าบลหัวแหลม อ า เภอกรุง เก่ า จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา                            
ซ่ึงกระทรวงกลาโหมให้ชื่อว่า "โรงเรียนประถมวิสามัญหญิงแผนกการช่าง" รับนักเรียนที่ส าเร็จจากชั้น
ประถมปีที่ 4 จากอ าเภอต่างๆ ทั้งในบ ารุงและ นอกบ ารุง สอนตามหลักสูตรวิสามัญหญิงแผนกช่าง 
ในปีแรกมีนักเรียน 45 คน ครู 2 คน โดยมี นางสะอาด พานิชย์วิทย์ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ. 
2482 นางมุกดา ศรีสถิตย์ ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้รั้งครูใหญ่ และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เปลี่ยน
ชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา" โดยเปิดสอนหลักสูตรใหม่  และขึ้นอยู่กับ กรม
อาชีวศึกษา 

ในปีการศึกษา 2483 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้ง ถนนปุาโทน ต าบลหอรัตนไชย                                   
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน) เพราะที่เดิมกรมสรรพสามิต
ต้องการจัดตั้งโรงต้มกลั่นสุรา กระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในขณะนั้นคือ               
คุณหลวงประดิษฐ์  มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) ได้อนุมัติเงินรายได้ของกรมสรรพสามิต จัดสร้าง
อาคารเรียน 2 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง บ้านพักภารโรง 2 หลัง โรงฝึกครัว 1 หลัง ในเนื้อที่ 11 ไร่ 2 
งาน 64.5 ตารางวา พร้อมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธ์ ซึ่งขณะนั้นด ารง
ต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดทุกอย่างจึงอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง 

ในปี พ.ศ. 2483 - 2491 เปิดสอนตามหลักสูตรการช่างขั้นต้น ปี 2493 ได้เปิดหลักสูตร
การช่างขั้นสูง ปี พ.ศ. 2507 ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากโครงการยูนิเซฟ ซึ่งมีหลักสูตรสอน
วิชาชีพส าหรับสตรีและเป็นที่นิยมของประชาชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาอบรมวิชาการบ้าน
การเรือน เพ่ือเป็นกุลสตรีต่อไป 

ในปี พ.ศ. 2516 โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกว่า 
“โรงเรียนอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา” โดยได้รับการเปิดสอนหลายแผนกวิชา และเมื่อวันที่           
1 ตุลาคม 2519 กรมอาชีวศึกษาได้มีค าสั่งให้รวมโรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา  และ
โรงเรียนช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยายกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขต 
1,วิทยาเขต 2,วิทยาเขต 3 ตามล าดับ ต่อมาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาได้มีค าสั่ง
แยกวิทยาเขต 1 เป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขต 2 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา (คงเดิม) วันที่ 1 สิงหาคม 2523 แยกวิทยาเขต 3 เป็นวิทยาลัยการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา 

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา อยู่ในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา ในเขต
ภาคกลาง 3 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบบการศึกษา มาตรา 20                 
การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน 
สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  



 

สถาบันการอาชีวศึกษา คือ สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่รวมกลุ่มกันในเขตพ้ืนที่
บริการอาชีวศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับปริญญาหรือเทียบเท่าเป็นนิติบุคคลและ
สถานศกึษาที่สอนต่ ากว่าปริญญาและสอนควบ 

ทิศเหนือ  ติดโรงเรียนสุนทรวิทยา 
ทิศใต ้  ติดถนนปุาโทน 
ทิศตะวันออก  ติดถนนอู่ทอง 
ทิศตะวันตก  ติดกับบ้านพักอาศัยชุมชน 

 1.1.2 ขนาดและท่ีตั้ง 
    ขนาด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 11 ไร่ 2 งาน 64.5 ตารางวา   

ที่ตั้ง  ค.2 หมู่ 3  ถนนปุาโทน  ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา       
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ 13000 
โทรศัพท์ 035-241-211                  
โทรสาร 035-242-211  
ระบบเครือข่าย Internet www.avc.ac.th    

  1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเรียกสั้นๆ ว่า "อยุธยา" ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นเมืองหลวง
เก่าของไทย สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ.1893 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ในเวลา 
417 ปี ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีกษัตริย์ปกครอง 34 พระองค์จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง 
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง นับเป็นราชธานี
ของไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่อยู่ในดินแดนแหลมทองแห่งนี้อาณาเขต
พระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม มีแม่น้ าสายใหญ่ คือ แม่น้ าปุาสัก แม่น้ าลพบุรี และแม่น้ า
เจ้าพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ของตัวเมืองไว้ ตัวจังหวัดจึงเป็น
เกาะที่มีบ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่น้ า อาณาเขตและการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 76 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 2,556.6 ตารางกิโลเมตร            
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ       จดจังหวัดลพบุรี อ่างทอง และ สระบุรี 
ทิศใต้           จดจังหวัดปทุมธานี และ นนทบุรี 
ทิศตะวันออก  จดจังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก    จดจังหวัดสุพรรณบุรี  
แบ่งการปกครองออกเป็น 16 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  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  
ด้านหน้าของวิทยาลัยติดถนนอู่ทอง มีตลาด สถานประกอบการ ธุรกิจการค้าบริเวณใกล้เคียงตลอด
แนวถนน 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง                 
อโยธยาและระดับอาชีวศึกษา 8 แห่ง แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น 3 เขตพ้ืนที่การศึกษาคือ 

1. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ครอบคลุม 9 อ าเภอ ได้แก่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอท่าเรือ อ าเภอนครหลวง อ าเภอ

บางปะหัน อ าเภอบ้านแพรก อ าเภอภาชี อ าเภอมหาราช อ าเภอวังน้อย และ อ าเภออุทัย ในปีพ.ศ. 
2558 มีสถานศึกษารวม  210 แห่ง โดยมีนักเรียนรวม 52,013 คน ข้าราชการครูผู้บริหารใน
สถานศึกษา 3,038 คน นักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ปี 2557 จ านวน  5,382 คน 
เป็นหญิง 2,599 คน เป็นชาย 2,783 คน แยกเป็นระดับชั้น ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกเป็นหญิง 
2,030 คน ชาย 2,145 คน รวม 4,175 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกเป็นหญิง 569 คน ชาย 638 
คน รวม 1,207 คน ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1              
ณ 10 มิถุนายน 2558 

2. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
รับผิดชอบการจัดการศึกษาครอบคลุม 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางซ้าย อ าเภอบาง

ไทร  อ าเภอบางบาล  อ าเภอบางปะอิน  อ าเภอผักไห่  อ าเภอลาดบัวหลวง  และอ าเภอเสนา ในปี 
พ.ศ. 2558 มีสถานศึกษารวม  181 แห่ง   โดยมีนักเรียนรวม 36,977 คน ข้าราชการครูผู้บริหารใน
สถานศึกษารวม 2,258 คน นักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ปี 2557 จ านวน 3,840
คน เป็นหญิง 1,866 คนเป็นชาย 1,974 คน แยกเป็นระดับชั้น ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกเป็น
หญิง 1,439 คน ชาย 1,517 คนรวม 2,956 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกเป็นหญิง 427 คน ชาย 
457 คน รวม 884 คน ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ณ 10 มิถุนายน 2558 

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


 

3. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียนใน

สังกัดทั้งหมด 47 แห่ง จ าแนกเป็นโรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29 แห่ง มีนักเรียน
ทั้งหมด 26,297 คน ข้าราชการครูจ านวน 1,435 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
มีนักเรียนที่อยู่ระหว่างก าลังศึกษาในปีการศึกษา  2558 จ านวน 26,268 คน แยกเป็นชาย 11,576 
คน หญิง 14,692 คน ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ 10 มิถุนายน 2558 
(ข้อมูล ณ 3 มีนาคม 2559) 
ศาสนา 

ประชากรของนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 92 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 7.7 และศาสนาคริสต์ 
ร้อยละ 0.3 ศาสนสถานในจังหวัดมีทั้งสิ้น 593 แห่ง  แยกเป็น วัด 509 วัด  มัสยิด 63 แห่ง และ
โบสถ์คริสต์ 21 แห่ง  นอกจากนั้นยังมีวัดร้าง 433 แห่ง ส านักสงฆ์ 10 แห่ง  โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมบาลีและสามัญรวม 31 แห่ง  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 91 แห่ง พระอาราม
หลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร 3 แห่ง ชั้นโทชนิดราชวรวิหาร  1 แห่ง ชั้นโทชนิดวรวิหาร  3 แห่ง ชั้น
ตรีชนิดชั้นตรีชนิดวรวิหาร 2 แห่ง และชั้นตรีชนิดสามัญ 6 แห่ง มีจ านวนพระภิกษุ 5,172 รูป 
สามเณร 791 รูป  ที่มา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 
2558 (ข้อมูล ณ 3 มีนาคม 2559) 
เศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบ (Top Down approach) ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบ (Top Down approach) ปี 2556 รายได้ต่อหัว จ านวนเงิน 
422,421 บาท/ปี/คน  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี 376,571 ล้าน
บาท เป็นอันดับ 4 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 2 ของภาคกลาง ต่อจากกรุงเทพมหานคร รายได้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ สาขาการผลิต
อุตสาหกรรม  ร้อยละ 67.7 อันดับที่ 2 คือ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมฯ ร้อยละ 
10.0 อันดับที่ 3 คือ สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 5.0 สาขาอ่ืนๆ ร้อยละ 17.3  
(ข้อมูล ณ 3 มีนาคม 2559) 
อุตสาหกรรม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่งได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคม
อุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 
แห่ง ได้แก่เขตประกอบการอุตสาหกรรม แฟคเตอรี่แลนด์วังน้อย และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการทั้งหมด 
จ านวน 2,471 โรงงาน  เงินทุนรวม 565,751.64 ล้านบาท จ้างคนงาน 274,999 คน มีโรงงาน
อุตสาหกรรมรับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 121 โรงงาน ขอขยาย 31 
โรงงาน เลิกกิจการ 11 โรงงาน สรุปมีการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม จ านวน 110 โรงงาน (ร้อยละ
4.66 เงินลงทุน 17,291.69 ล้านบาท (ร้อยละ 3.15) การจ้างงาน 5,886 คน (ร้อยละ 2.19) จ านวน
โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 361 แห่ง ผ่านการประเมินอุตสาหกรรมสี
เขียวในระดับที่ 1 รวม 17 แห่ง ผ่านการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับท่ี 2 รวม 209 แห่ง และ
ผ่านการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับท่ี 3 รวม 35 แห่ง (ข้อมูล ณ 3 มีนาคม 2559) 

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


 

พาณิชยกรรม 
สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ข้าวสารเจ้า ข้าวนึ่ง ข้าวโพด    

เลี้ยงสัตว์ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่เป็นผู้รวบรวมและผู้
ส่งออก) มันส าปะหลังเส้น (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหัน แต่เป็นผู้
รวบรวมและผู้ส่งออก) ศูนย์กลางการตลาดที่รับรองผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไม่มีศูนย์กลางการตลาดที่รับรองผลผลิต ทางการเกษตร แต่มีผู้ประกอบการท่าข้าว กระจายอยู่ตาม
อ าเภอต่างๆ ตลาดส าคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละปี มีปริมาณไม่
มากและไม่แน่นอน การจ าหน่ายผลผลิต ของเกษตรกรส่วนใหญ่จะซื้อขายกัน ณ แหล่งผลิต โดยมีผู้
รวบรวมในท้องถิ่นน าไปจ าหน่ายยังพ่อค้า หรือโรงงานรายใหญ่ในเมือง โดยตรง ตลาดที่ส าคัญในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวน 15 ตลาด กระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ นิติบุคคลที่อยู่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การจดทะเบียนนิติบุคคล รวม 638 ราย เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 1,062.49 
บาท (ข้อมูล ณ 3 มีนาคม 2559) 

1.1.4 งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น  73,054,766  บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 งบด าเนินการ งบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2558 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
1. งบบุคลากร   

(เงินเดือน, เงินประจ าต าแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจ า) 
 

42,020,849 
2. งบด าเนินงาน  
     2.1 งบด าเนินงาน(ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 6,321,612 
     2.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,100,000 
3. ค่าเสื่อมราคา - 
4. งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน(งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)  

4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 14,803,550 
4.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7,493,755 

5. งบรายจ่ายอ่ืนๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)  
5.1 โครงการ Fix  it  Center 250,000 
5.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 570,000 
5.3 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 90,000 
5.4 โครงการสร้างอาชีพเพ่ือชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น 405,000 

ฯลฯ  
รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น 73,054,766 

ที่มา  :  งานวางแผนและงบประมาณฯ 

1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา มีดังนี้  



 

1.2.1 จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1.2 ถึงตารางที่ 1.4 

ตารางที่ 1.2 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 

ระดับชั้น 
หลักสูตร รวม 

ปกติ + ทวิภาคี 
ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช. 1 79 468 547 
ปวช. 2 84 345 429 
ปวช. 3 106 487 593 

รวมระดับ ปวช. 269 1300 1569 
ปวส. 1 33 185 218 
ปวส. 2 20 188 208 

รวมระดับ ปวส. 53 373 426 
รวมทั้งหมด 322 1673 1995 

ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558) 

ตารางที่ 1.3 ผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
 
 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 

 
 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิ
การศึกษา 

ต าแหน่ง  
ผู้บริหาร/ครู 
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ชก
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ร
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ฝุายผู้บริหาร 5 5 - - 1 4 1 4 - - - - 5 
แผนกวิชา การบัญชี 8 8 - - 1 7 - 4 4 - - 5 3 
แผนกวิชา การตลาด 6 3 - 3 1 5 - 4 2 - - 2 1 
แผนกวิชา ธุรกิจค้าปลีก 1 1 - - 1 - - - 1 - - 1 - 
แผนกวิชา การเลขานุการ 6 5 - 1 2 4 - 6 - - - 2 3 
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 7 - 4 5 6 - 3 8 1 1 2 3 
แผนกวิชา การท่องเที่ยว 4 3 - 1 1 3 - 3 1 1 1 - 1 
แผนกวิชา การโรงแรม 4 2 1 1 1 3 - 1 3 - 1 1 - 
แผนกวิชา ศิลปกรรม 8 7 - 1 6 2 - 1 7 - - 6 1 
แผนกวิชา คหกรรมศาสตร์ 5 4 - 1 2 3 - 2 3 - - 3 1 
แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ 7 4 1 2 3 4 - 2 5 - - 4 - 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 2 - - - 2 - - 2 - - 2 - 
แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ 16 14 - 2 4 12 - 7 9 3 - 6 5 

รวมทั้งหมด 83 65 2 16 28 55 1 37 45 5 3 34 23 
ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ 10 พฤษภาคม 2558) 



 

 
ตารางที่ 1.4 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิ 

งานตามโครงสร้างบริหาร
สถานศึกษา 

 
 

จ านวน 
(คน) 

 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
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งานบริหารงานทั่วไป 2 - - 2 - 2 - - 1 1 
งานบุคลากร 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานบัญชี 2 1 1 - 1 1 - - 1 1 
งานการเงิน 2 - - 2 - 2 - - 2 - 
งานพัสดุ 5 - 2 3 4 1 4 3 - 1 
งานอาคารสถานที่ 16 - 1 15 6 10 14 1 - 1 
งานทะเบียน 2 - - 2 - 2 - - - 2 
งานประชาสัมพันธ์ 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานศูนย์ข้อมูล 1 - - 1 1 - - - - 1 
งานสื่อการเรียนการสอน 
งานความร่วมมือ 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานทวิภาคี 
งานวิจัยพัฒนา 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานประกันคุณภาพ 
งานส่งเสริมผลิตผล 7 - - 7 - 7 - - 5 2 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา - - - - - - - - - - 
งานครูที่ปรึกษา 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานปกครอง - - - - - - - - - - 
งานแนะแนว 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานสวัสดิการ 1 - 1 - - 1 - - 1 - 
งานโครงการพิเศษ 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
งานหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานวัดผล 1 - - 1 - 1 - - - 1 
งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

รวมทั้งหมด 49 1 5 43 12 37 15 4 12 18 
ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ 10 พฤษภาคม 2558) 



 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
นางสาวอัมพร  ฟักจันทร ์

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา 
นายธ ารงค์  สว่างเดือน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
นางสุภาณี  แสงอินทร์ 

ผู้แทนฝ่าย 
นางอกนิษฐ  หิดาวรรณ 

ผู้แทนฝ่าย 
นางสุภาภรณ์  กระตุฤกษ ์

ผู้แทนฝ่าย 
นางสมสมัย  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

ผู้แทนฝ่าย 
นางณัทกาญจน์  การสมสษิฐ ์

งานบริหารทั่วไป  
นางอกนิษฐ  หิดาวรรณ 

งานบุคลากร  
นางปริศนา  ดวงดารา 

งานการเงิน 
นางมาริสา  อนันตเสถ 
นางมาริสา  อนัยตเสถ 

งานการบัญช ี
นายเชิดชาย  ชัยภานุเกียรต์ิ 

งานพัสด ุ
นางนงลักษณ์  สังข์ทอง 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นาสาวกอบกาญจน์ ป่านแก้ว 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
รอ.หญิงสุลักษณ์  อัมพะลพ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ ์
นางสาวอุษณิษา  ตรสีุข ี

งานความร่วมมือ 
นางสุภาภรณ์  กระตุฤกษ ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  
นางสาวอารมณ์  บุญเชิดฉาย 

งานครูที่ปรึกษา 
นางพัชรา ศิริกุลยานนท ์

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
นางสุภาภรณ์  กระตุฤกษ ์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
นางณัทกาญจน์  การสมสษิฐ ์

งานอาคารสถานที ่
นายทวีพร  เอกมณีโรจน์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางสาวอรนุช  แสงสุข 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
นางอรสา  รามโกมุท 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางชมัยพร  เจตตกร 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางเบญจวรรณ  วภิาดาพรพงษ ์

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางจันทร์เพ็ญ  อินทอง 

งานทะเบียน 
นางสาวสมนกึ  รัมมภาพ 

 
งานประชาสัมพันธ ์
นางจันทนา  ภู่เจริญ 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
นางสาววนิดา  มานะ 

งานกิจกรรมนกัเรียน นักศกึษา 
นางสมสมัย  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นางสุนิตยา  สุขีลกัษณ ์

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางเบญจวรรณ  ฟุ้งลัดดา 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายบัณฑิต  สุขพันธ ์

 
แผนกวิชาทุกแผนกที่เปิดสอน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีระดับจังหวัด ภาค ชาติ และนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 
2558 มีดังนี ้

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. และ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา/ปวส. การประกวดโคมแขวนมาฆประทีป เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 จาก
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผลงาน ถุงผ้าในฝัน Magic bag ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชา ติ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

3. นางจงรักษ์ วงศ์เจตจันทร์ นางสุกัญญา เดชะค าภู นางกาญจนา วิวัฒนาพรชัย และ นางสุนิตยา 
สุขีลักษณ์ ครูที่ปรึกษา นายอนุวัฒน์ คลังทอง นางสาวอรนุช พลีขันธ์ และนางสาวรติพร อินต๊ะ นักเรียน
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เจ้าของผลงาน ถุงผ้าในฝัน Magic bag ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กิจกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”           การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม ่

- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558 

- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ระดับภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 
2558  เมื่อวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2558  

- ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558  เมื่อวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2559 
โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ นายทวีพร เอกมณีโรจน์ นางสาวอุทัยวรรณ จันทะมะละ               นาย
นิรันดิ์ บุญคง และนายพิพัฒน์ จิมรัมย์ ครูที่ปรึกษา นายศุภกานต์ ปรุงสุข นายจาตุรนต์ เพศนา นางสาวศิริ
ลักษณ์ สุขส าราญ และนางสาวปวีณา โคบุตร นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าของ
ผลงาน Safety crane man by android ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ 

- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558 

- ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ระดับภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2558  เมื่อวันที่ 
24 – 27 พฤศจิกายน 2558 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. นางจันทนา ภู่เจริญ นางสุกัญญา เดชะค าภู ครูที่ปรึกษา นางสาวณัฎฐา ศรประทุมนางสาวทิยา
พร จันทร และนางสาววิไลลักษณ์ สุภาวุฒิ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาบริหาร คหกรรมศาสตร์ 
เจ้าของผลงาน บรรจุเครื่องหอมจากผ้าขาวม้าพ้ืนเมือง ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

- ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
การศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558 

- ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ระดับภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2558  เมื่อ
วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2558 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

6. นายประสิทธิ์ สาระหงส์ นางสุมนา ศรีสถิต นางสาวอุษณิษา ตรีสุขี นางสาวบุญญาพร รุ่ง
นาคินทร์ และนางวรางคณา แสนยากุล ครูที่ปรึกษา นางสาวกนิษฐา การเดช นายเกริกพล พลภาค นางสาว
ประภัสสร ข าหิน นางสาวพาริชา แน่นอุดร และนางสาวผกามาศ คล้ายนครัญ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เจ้าของผลงาน น้ าปรุงรสข้าวคลุกกะปิส าเร็จรูป ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

- ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทองแดง  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558 

- ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ระดับภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2558  เมื่อ
วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2558 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7. นางจริยา รอดจันทร์ นางสาวยุรนุต พลแย้ม และนางสาวอิสราภรณ์ สุทธิลักษณ์ ครู          ที่
ปรึกษา นางสาวขนิษฐา กาญจนาวิสุตย์ นางสาววนัชฌา ประเสริฐศรี นางสาวอภิสรา ตั้งประเสริฐนางสาว
จันทร์จิรา จ านงศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ เจ้าของผลงาน  Bottle light
 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  

- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558 

- ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2558  เมื่อวันที่ 24 – 27 
พฤศจิกายน 2558 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

8. นายอรุณ พุ่มไสว นางสาววรรณา มาลีหวล และนายศรายุทธ ทองแก้ว ครูที่ปรึกษา นางสาว
ศิริพร ศรีพันธ์ นางสาวณัชชา ก าแหงนา นางสาวสุดารัตน์ นาคสัมฤทธิ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา
ดอกไม้งานประดิษฐ์ เจ้าของผลงาน มัจฉาท่องวารี ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  

- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558 

- ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับภาค ภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2558  เมื่อวันที่ 24 – 27 
พฤศจิกายน 2558 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9. นายสัมพันธ์ หลงพิมาย ครูผู้ควบคุม นายมณฑล แตงชุ่ม นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาค จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการผสมเครื่องดื่ม(Flair Bartender) โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 

10. นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา ครูผู้ควบคุม นายธนายุ ปรางแฉ่ง นางสาวเอ๋ เปี่ยมสอาด และ
นางสาวสโรชา สิงห์เรือง นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และ
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 

11. นางสาวอุทัยวรรณ จันทะมะละ ครูผู้ควบคุม นางสาวสกุลทิพย์ เฉลยมณี นักเรียนสาขาวิชาการ
บัญชี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากล(หญิง) โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 

12. นางสาวอุษณิษา ตรีสุขี ครูผู้ควบคุม นางสาวฐิติพร เฟ่ืองอารมณ์ และนางสาวกัลยา ยั่งยืน 
นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลรอง



 

ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการจัดท าและเสนอขาย
รายการน าเที่ยว โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 

13. นางสาววรรณา มาลีหวล ครูผู้ควบคุม นายสนธยา ร่วมเผ่าไทย นางสาวกัญญาณี   นวนิยม และ
นางสาวชฎารัตน์ หอมหวาน นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ทักษะการประยุกต์ดอกไม้แบบไทย โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่ 14 - 18 
ธันวาคม 2558 

14. นางขจีมาส มงคลถิ่น ครูผู้ควบคุม นางสาวธนพร วันริโก และนางสาวพัชศรา ฉิมศร ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพ้ืนฐาน ทักษะตอบปัญหาวิชาประวัติศาสตร์ไทย โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เมื่อ
วันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 

15. นางจงรักษ์ วงศ์เจตจันทร์ ครูผู้ควบคุม นายอนุวัฒน์ คลังทอง นางสาวอรนุช พลีขันธ์  และ
นางสาวรติพร อินต๊ะ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ทักษะการตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่ 14 - 18 
ธันวาคม 2558 

16. นายพงษ์รพี จันทร์เหลือง ครูผู้ควบคุม นางสาวจันทร์จิรา จ านงศาสตร์ นักเรียนสาขาวิจิตรศิลป์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการวาดภาพคนเหมือน โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เมื่อวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 

17. นางพัชรา ศิริกุลยานนท์ ครูผู้ควบคุม นายภราดร เทพแจ่มใจ สาขาวิชาเลขานุการ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพ้ืนฐาน ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่ 
14 - 18 ธันวาคม 2558 
1.5 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ความส าเร็จของเปูาหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1.5.1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 

1. ผู้ เรียนผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ และงานวิจัย ตาม
สาขาวิชาได้หลากหลาย 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่
พึงพอใจของสถานประกอบการ 
3.  ผู้ เ รี ยนหารายได้ ระหว่ า ง เรี ยน  ตลอดจนมี
ผู้ประกอบการใหม่ทุกประเภทวิชา 

1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน และสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 



 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1.5.3 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 1. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านทักษะ

วิชาชีพและวิชาการ 
2. ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา 
3. หาแหล่งเงินทุนและความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ร่วมมือในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

1.5.4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 1. ก าหนดให้มีการบริการวิชาชีพแก่ชุมชนครบทุก
สาขาวิชา 
2. ให้บริการทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
สาขาอาชีพ 

1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

1. แผนกวิชาสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
โครงงานได้หลากหลาย 
2. เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
โครงงาน ในระดับชาติ จ านวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น 

1.5.6 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

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 

1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบและกลไกลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 

1.6 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
  ความส าเร็จตามเปูาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งประชาคมของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1.6.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 

 

     มีความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 10 1.6.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท 
1.6.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด 
1.6.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
1.6.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม 

 
 
 



 

ตอนที่ 2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

ปรัชญา     
 คิดเป็น  ท าเป็น  เด่นการศึกษา  พัฒนาคุณธรรม  มุ่งน าอาชีพ 

วิสัยทัศน์   
เป็นวิทยาลัยที่เพียบพร้อมด้วยทรัพยากรทางการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ใน

การจัดให้บริการทางวิชาชีพ และเป็นสถานศึกษาต้นแบบในระบบสากล ทั้งด้านอาคารสถานที่ คุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพผู้ส าเร็จทางการศึกษา ภายในระยะเวลา 4 ปี 

พันธกิจ        1. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษา 
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และความร่วมมือ 
4. บริการชุมชนและฝึกอาชีพ 
5. หารายได้และพ่ึงตนเอง 

เป้าหมาย 
 มุ่งผลิต เยาวชนและประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพตามเจตจ านงของสถานประกอบการและ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยมุ่งมั่น
บริการทางการศึกษาในสิ่งที่ประชาชน คาดหวังให้เป็นความจริง 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 

1. ผู้เรียนผลิตนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงการวิชาชีพ และงานวิจัย 
ตามสาขาวิชาได้หลากหลาย 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นที่ พึงพอใจ
ของสถานประกอบการ 
3. ผู้เรียนหารายได้ระหว่างเรียน  
ตลอดจนมีผู้ประกอบการใหม่ทุก
ประเภทวิชา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน คิด 
ค้นคว้า สร้างวัตกรรม โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ
และงานวิจัยตามสาขาอาชีพ
อย่างหลากหลาย 
2 .  ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม และบูรณา
การจัดการเรียนการสอน 
3. ประกาศเกียรติคุณผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นเลิศ 
 
 



 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา 

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

1. ท าความร่วมมือกับ  
สถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2. ขยายการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีหลากหลายสาขาวิชา 

3. การบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา 

1. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิ ศ  ด้ านทั กษะวิชาชีพและ
วิชาการ 
2. ใช้ระบบสารสนเทศในการ
บริหารสถานศึกษา 
3. หาแหล่งเงินทุนและความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ร่วมมือในการจัด
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

1. ติดตาม ส ารวจความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 
2. จัดระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาให้มีความทันสมัย 
และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ   
ให้ใช้ IT ได้ 
3. ประสานงานกับสถาน
ประกอบการและชุมชนในการ
ร่วมกันจัดการศึกษา 

4. การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

1. ก าหนดให้มีการบริการวิชาชีพ
แก่ชุมชนครบทุกสาขาวิชา 
2. ให้บริการทางวิชาชีพอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องกับสาขา
อาชีพ 

1. แผนกวิชาวางแผนด าเนินการ
บริการชุมชน และสังคมให้
สอดคล้องกับสาขาอาชีพ 
2. ก าหนดการบริการวิชาชีพแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 

5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1. แผนกวิชาสร้างนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานได้
หลากหลาย 
2. เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน 
ในระดับชาติ  จ านวนชิ้นงาน
เพ่ิมขึ้น 

1. จัดสรรงบประมาณใน
การศึกษา พัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานเพ่ิมขึ้น 
2. กระตุ้น สนับสนุนให้คิดค้น 
และส่งเข้าแข่งขันในระดับชาติ
ได้หลากหลายชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
6. 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 

1.   จัดแผนงานโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 

2.  ส่งเสริมให้องค์การนักศึกษา
เป็นเครือข่ายส าคัญในการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม 

3. บูรณาการเรื่องสุขภาพและ
กีฬา 

1. จัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา 

2. จัดตั้งชมรมดนตรี 
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเลือกได้ตาม
ความสามารถของตนเอง 

3. จัดและร่วมกิจกรรมเก่ียวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิน่ 

7. การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑. จัดระบบกลไกลการประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

๒. พัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

 
 
 
 
 
 



 

2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 
  เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงก าหนด
มาตรฐานการปูองกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

ด้าน เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรการป้องกันและควบคุม 

1. ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู 
และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 
2. ความเสี่ยงด้านการ
ทะเลาะวิวาท 
3. ความเสี่ยงด้านสิ่ง
เสพติด 
4. ความเสี่ยงด้านสังคม 
เช่น การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 
5. ความเสี่ยงด้านการ
พนันและการมั่วสุม 

 

 

มีความเสี่ยงไม่เกิน   
ร้อยละ 10                     
ในทุกด้าน 

1. มาตรการด้านป้องกัน 
1.1 จัดให้มีครูที่ปรึกษาประจ าทุกชั้นเรียน 
1.2 ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษาในปกครอง 
เพ่ืออบรม ดูแล ติดตามพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า 
1.3  ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนต้องแจ้งผู้ปกครอง
ทราบอย่างเป็นทางการ เมื่อนักเรียนนักศึกษา
ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 1 สัปดาห์ เพ่ือร่วมมือกัน
ติดตามดูแล 
1.4 ก าหนดให้นักเรียนนักศึกษาต้องเข้าแถวร่วม
กิจกรรมหน้าเสาธงอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครั้งที่มีกิจกรรมหน้าเสาธง 
1.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และตรวจ
ปัสสาวะ เพื่อตรวจสารเสพติดอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ต่อจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
1.6 จัดท าทะเบียนประวัตินักเรียนนักศึกษา เพ่ือ
เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
1.7 จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายเชื่อมโยงในระบบ 
RMS 

2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
1. ควรจัดอบรมอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในการท างานวิจัยหรือเขียนรายงาน
การวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท างานวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาในชั้น
เรียน และการเขียนรายงานที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. ควรท าฐานข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมของการอาจารย์และนักศึกษาได้รับ
รางวัล หรือน าไปใช้ประโยชน์ สะสมเป็นองค์กร
และนักศึกษาที่ได้รางวัล หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
สะสมเป็นองค์ความรู้เฉพาะทางที่วิทยาลัยมี
ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ของวิทยาลัยและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

จัดท าฐานข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของ
นักเรียน นักศึกษาที่ได้รีบรางวัล เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพภายใน และ
ภายนอก 



 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
3. ควรใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการรวบรวม
ฐานข้อมูลเพ่ือประโยชน์ให้เชื่อมโยงกับทุกฝุาย 
เช่น การติดตามภาวะ การมีงานท าของผู้จบ
การศึกษาโดยใช้ประโยชน์ต่อเนื่องจากศูนย์
ก าลังคน VCOP 

จัดท าฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา 
เพ่ือติดตามการมีงานท าหรือเรียนต่อหลังจบ
การศึกษาและสอดคล้องตรงตามศูนย์ก าลังคน   
V-COP 

4. ผู้บริหารและบุคลากรควรท าความเข้าใจ
ร่วมกัน ถึงความส าคัญของการท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา แผนยุทธศาสตร์ และการท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งความ
ต่อเนื่องของแผนพัฒนาวิทยาลัยกับแผนปฏิบัติ
ราชการ ตลอกจนแผนย่อยในการด าเนินงาน 
เช่น แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน แผนบริการวิชาการ เป็นต้น 

โครงการแผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน แผนบริการวิชาการ   

5. ควรจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยที่มีตัวชี้วัดและ
เปูาหมายที่ท าให้วิสัยทัศน์ จุดเด่นจุดเน้น และ
ยุทธศาสตร์ บรรลุผล จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีที่รองรับความส าเสร็จตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยและ
ด าเนินการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาฯและน าผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยให้เป็นวาระหลักในการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯประชุมบุคลากร เป็นต้น 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยก าหนดตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับจุดเด่นและแผนปฏิบัติการประจ าปี
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และน าผลการติดตามมา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6. ควรใช้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ท างานก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
โครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงการด าเนินงานในทุกๆด้าน 

จัดท าและก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
โครงการ โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุาย 

7. ควรอบรมให้บุคลากรมีความเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพที่แท้จริง รวมทั้งความเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างตัวชี้ของการประกันคุณภาพทั้ง
กายในและภายนอก 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกปี สร้างความรู้ความเข้าใจ
ไปในทิศทางเดียวกัน 

2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
1. ควรใช้บริการส่งข้อความสั้น SMS ระหว่างครู
ที่ปรึกษา หรือครูผู้สอนกับผู้ปกครองเพ่ือแจ้งการ
เข้าเรียนในแต่ละรายวิชา แต่ละวัน และแจ้งผล
การเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
 
 

1. โครงการกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้าน
เช่า และที่พักอาศัยของผู้เรียน 

2. โครงการการส่งข้อความสั้น SMS ระหว่างครู
ที่ปรึกษา หรือครูผู้สอนกับผู้ปกครอง 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
2. ควรจัดท าโครงการครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนที่มี
ปัญหาทุกด้าน 

1.โครงการศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 
2.โครงการ พัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา 

3. ควรให้ครูได้มีการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายสถานศึกษา 3D 

4. ควรจัดให้มีการพัฒนาจัดท าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

จัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
1. ควรมีบุคลากรเจ้าของภาษาเป็นผู้ให้ความรู้
ทางด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และรองรับประชาคมอาเซียน 

1. โครงการพัฒนาครูทางด้านภาษาต่างประเทศ 
2. โครงการจัดหาครูภาษาต่างประเทศ 

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

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

3. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ าเป็นกรณี
พิเศษ 

1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
3. โครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่างๆ ที่
นักเรียน นักศึกษา มีปัญหาในด้านการเรียน 



 

ตอนที่ 3 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ  จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ความตระหนัก สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 
 ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปีให้มากท่ีสุดดังนี้ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความ เข้าใจด้านการจัดการศึกษา
และระบบการวัดและประเมินผล 

2. มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่  นักเรียน 

นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 
3. มีการสอนปรับระดับความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม

ด้านความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับ ปวช. ให้แก่นักเรียนที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการสอบวัดระดับความรู้ของนักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ 

ปวช. 
4. ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
5. ให้ครูท า/จัดหาสื่อการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
6. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
7. มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่างๆที่พบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียน 
8. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
9. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
10. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปี 
11. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน  นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่ปรึกษาทุก

ห้องเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เพ่ือให้ครู
ที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม 

12. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบนิเทศติดตามการสอนของครูเป็น
ประจ าทุกวัน 

ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี จ านวน 1,579 คน จากผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 1,848 คน คิดเป็นร้อยละ 85.44 

ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน  
 ความตระหนัก ความพึงพอใจของผู้บริหาร หรือเจ้าของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน 
การมีมนุษย์สัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข สิ่งเสพติด มีความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพเฉพาะและมีความรอบรู้ทั่วไป เป็นต้น 
 ความพยายาม สถานศึกษาได้ด าเนินการโดยงานวิจัยฯ ร่วมกับงานอาชีวศึกษาฯ(ทวิภาคี) สร้าง
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักสมรรถนะ
ทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพส่งไปยังสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ซึ่งสถานประกอบการหน่วยงาน 
ชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามส่งกลับมายังสถานศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.41 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ ์ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ความตระหนัก สถานศึกษาก าหนดให้แผนกวิชาชีพ มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการประเมินทุกคน
และมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ความพยายาม สถานศึกษาได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้สอนศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานรายวิชาและด าเนินการสอนตามมาตรฐาน
รายวิชาและมาตรฐานวิชาชีพ จัดให้ผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาใน สาขาที่เรียน 

2. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ในการฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ 

3. ทุกสาขาวิชาจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีข้อสอบจากส่วนกลางมาทดสอบ
ผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร 

4. สถานศึกษาจัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แต่ละสาขาวิชา ของผู้เรียนในระดับ ปวช.3 
และระดับ ปวส.2 มีจ านวน 675 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจ านวน 656 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.2 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึน้ไป 
 ความตระหนัก สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการและวิชาชีพ ตาม
หลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา มีข้อสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(สทศ.) นักเรียนนักศึกษาได้รับการทดสอบทุกคนและมีการรายงานผลการทดสอบของผู้เรียนแต่ละประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน 



 

ความพยายาม สถานศึกษาจัดให้ผู้ เรียนทุกสาขาวิชา มีการเรียนรู้  มีทักษะในการเรียนตาม
ค าอธิบายรายวิชา มีการปฏิบัติจริง วัดผลตามสภาพจริง ทุกสาขาวิชามีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยมีข้อสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   (องค์การมหาชน) (สทศ.) 
มาทดสอบผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร 

ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ปวช.3 และ 
ปวส.2 มีจ านวนผู้เรียน 666 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จ านวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 ความตระหนัก   สถานศึกษาจัดครูผู้ สอนพัฒนาผู้ เรี ยนให้มีทักษะด้านกา รฟัง การอ่าน               
การเขียนและสนทนาภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักสูตรในแต่ละประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษมีข้อสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สทศ.) นักเรียน นักศึกษาได้รับการทดสอบทุกคนและมีการรายงานผลการทดสอบของผู้เรียนแต่ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
 ความพยายาม สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชา มีการเรียนรู้ ฝึกทักษะทางภาษาทุกภาคเรียน 
จากการเรียนการสอนในชั้นเรียน และศูนย์วิทยบริการ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต มีการบริการให้ผู้เรียน
ตลอดวันที่เปิดท าการ 

ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษแต่ละสาขาวิชาของผู้เรียนในระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 จ านวน 666 คน ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 ค่าเฉลี่ย 4.32 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ความตระหนัก สถานศึกษาก าหนดให้แผนกวิชาชีพ มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพ มีข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ ในการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตามเกณฑ์ที่
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษารับรอง นักเรียน
นักศึกษาได้รับการทดสอบทุกคนและมีการรายงานผลการทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนแต่ละประเภท
วิชาและสาขาวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
 ความพยายาม สถานศึกษาจัดให้ผู้ เรียนทุกสาขาวิชา มีการเรียนรู้ ฝึกทักษะในการเรียนตาม
มาตรฐานรายวิชาและมาตรฐานวิชาชีพ  จัดให้ผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาในสาขาที่เรียน 
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพ ทุกสาขาวิชามีการทดสอบมาตรฐานอาชีพ โดยมีข้อสอบจาก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ทดสอบ
ผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร 

ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการทดสอบมาตรฐานอาชีพ แต่ละสาขาวิชาผู้เรียนในระดับ ปวช. 3 และ 
ปวส. 2 มีจ านวน 675 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่



 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง จ านวน 656 คน คิดเป็น ร้อยละ 97.2 ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
  ความตระหนัก สถานศึกษาได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้สอน ในเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละ
รายวิชา จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด มีการวัดผล ประเมินผลตาม
สภาพจริง และเน้นการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 ความพยายาม ผู้สอนได้ด าเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรทุก
รายวิชา เพ่ือน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชา รวมถึงมีการใช้รูปแบบการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

ผลสัมฤทธิ์      ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าในระดับปวช.3 และปวส.2 มีจ านวน 
1,072 คน ส าเร็จการศึกษา จ านวน 604 คน คิดเป็นร้อยละ 56.34 ค่าเฉลี่ย 3.52 ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ ์ดี 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อ
ภายใน  1  ปี   
 ความตระหนัก สถานศึกษาด าเนินการติดตามเมื่อนักเรียน นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี แยกข้อมูลแต่ละประเภทวิชา และ
สาขาวิชา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน สรุปข้อมูลให้แผนกวิชา โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้
งานท าในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
 
 ความพยายาม   

1. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการบรูณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
สู่การปฏิบัติจริง 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งให้ผู้เรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา ใน    กิจกรรม
ต่อไปนี้    

- ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SME2) 
- ส่งเสริมอาชีพอิสระ 

- การฝึกประสบการณ์วิชาเรียนในสถานประกอบการ 
3. จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียนตามอาชีพที่เหมาะสม 
4. ผู้สอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้มีการฝึกทักษะ/ปฏิบัติจาก

ประสบการณจ์ริง และได้รับการแนะแนวตลอดเวลาจากผู้สอน 
ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จ านวน 782 คน ผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ ศึกษาต่อภายใน 1 ปี จ านวน 775 คน  คิดเป็นร้อยละ 
99.10 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ ์ดีมาก 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่
มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา 
ความขยัน อดทน การมีมนุษย์สัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข สิ่งเสพติด มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะและมีความรอบรู้ทั่วไป           เป็นต้น 
 ความพยายาม สถานศึกษาได้ด าเนินการโดยงานวิจัยฯ ร่วมกับงานอาชีวศึกษา ฯ (ทวิภาคี) สร้าง
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักสมรรถนะ
ทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพส่งไปยังสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ซึ่ง
สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ส่งกลับมายังสถานศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
 ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.30 ปฏิบัติตามประเด็นครบทุก
ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช้ 60-69.99  
- ต้องปรับปรุง 50-59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

ร้อยละ 85.44 ดีมาก 

2. ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) 
 และมีผล (2) 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1 ) 

ปฏิบัติ (1)  
มีผล (5) 

ดีมาก 

3.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช้ 60-69.99  
- ต้องปรับปรุง 50-59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 
 
 
 

ร้อยละ 97.2 ดีมาก 



 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

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

- ดีมาก 65 ขึ้นไป 
- ดี 55-59.99 
- พอใช้ 45-49.99 
- ต้องปรับปรุง 35-44.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35 

ร้อยละ 56.6 
 
ดี 
 

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

- ดีมาก 4.51-5.00 
- ดี 3.51-4.50 
- พอใช้ 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 1.50 

ค่าเฉลี่ย 4.32 ดี 

6.  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช้ 60-69.99  
- ต้องปรับปรุง 50-59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

ร้อยละ 97.2 ดีมาก 

7. ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า 

- ดีมาก 4.51-5.00 
- ดี 3.51-4.50 
- พอใช้ 2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 1.50 

ค่าเฉลี่ย 3.52 ดี 

8. ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช้ 60-69.99  
- ต้องปรับปรุง 50-59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

ร้อยละ 99.10 ดีมาก 

9. ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน 
หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ (1) และมีผล 
(2) 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1 ) 

ปฏิบัติ (1) 
มีผล (5) 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 
4.67 

(ดีมาก) 
 



 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ

ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีที ่1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 

ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
ตัวบ่งช้ีที ่1.4   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษาฯ (V - NET) ตัง้แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึน้ไป 
ตัวบ่งช้ีที ่1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้ งแต่ค่ าคะแนนเฉลี่ ยระดับชาติขึ้น ไปในกลุ่ มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบ หรือประชาคมอาเซียน 

ความตระหนัก  
1. สถานศึกษาได้มีการก าหนดนโยบายและจัดระบบการปฏิบัติงานในการเปิดสอนหลักสูตรแต่ละระดับ

ของสาขาวิชาที่เปิดสอน มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนในวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา โดยมีการ
วิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของการเปิดสอนหลักสูตรทั้ง ปวช. และ ปวส. 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา มีการด าเนินงานพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน มีการประเมินผลการใช้
หลักสูตรและน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
 ความพยายาม สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือ
รายวิชา ปรับปรุงแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน โดย
ด าเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร แผนการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก 

1. ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 



 

2. ข้อมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือแผนการเรียน ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

3. รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียน 
4. รายงานการน าผลการประเมินไปใช้ 

 ผลสัมฤทธิ์ การใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการส่งเสริม  ให้ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  บูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  การใช้สื่อการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย  เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศการสอน และการประเมินผลการสอนโดยผู้เกี่ยวข้อง และน าผลมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ   
 ความพยายาม สถานศึกษาก าหนดให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนวิชาการและวิชาชีพ  ส่งผ่านหัวหน้าแผนก
ทุกภาคเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่เป็น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ 87.32 ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดมีาก 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ความตระหนัก สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน มีการบันทึกหลัง
การสอน น าผลการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายไปจัดท าวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอน 

ความพยายาม สถานศึกษาให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย แบบบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนวิชาการหรือวิชาชีพ มีการนิเทศการสอน บันทึกหลังการสอน ประเมินผลการสอน น าผลไปจัดท าวิจัย
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผ่านหัวหน้าแผนกวิชาทุกภาคเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้ครูแต่ละคนใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีเหมาะสม มีการนิเทศและท าบันทึกหลังการสอนจัดท าวิจัยอย่างน้อย 1 รายวิชา และน าผลการวิจัย
ไปพัฒนาการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบัติตามประเด็น
ครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ความตระหนัก สถานศึกษาก าหนดให้ผู้สอนแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน

ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนมุ่งเ น้น



 

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ความพยายาม สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้สอนแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลก่อนการ
จัดการเรียนการสอน ใช้วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมทุ กรายวิชา ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกรายวิชาที่สอน 
 ผลสัมฤทธิ์ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาครูทุกคน แจ้งหลักเกณฑ์
และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ปฏิบัติตามประเด็นครบ
ทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
ความตระหนัก สถานศึกษาประสานความร่วมมือและสถานประกอบการในการวางแผนและจัดการ

อาชีวศึกษา ส ารวจสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร รวบรวม
จ านวนสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดการเรียนการสอน  

ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีในการตอบรับ
ผู้เรียนเข้าฝึกงานทุกสาขาวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนเข้าฝึกงาน มีการนิเทศการ
ฝึกงาน มีการวัดผลการฝึกงานและมีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพ่ือน าไปปรับปรุง 

ผลสัมฤทธิ์ การฝึกงานมีการคัดเลือกสถานประกอบการและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงาน มีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการนิเทศการฝึกงาน มีการวัดผลการฝึกงาน มีการเชิญสถานประกอบการ
หน่วยงานเข้าร่วมสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นครบ4 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ ์ดี 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบ หรือ
ประชาคมอาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 1-5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัต ิ1-4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 1 มีผล 5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัต ิ1 มีผล 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัต ิ1 มีผล 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1 มีผล 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 1 
มีผล 5 ข้อ 

ดีมาก 

3. ระดับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 
 

- ดีมาก ปฏิบัต ิ5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 



 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

4. ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัต ิ5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

5. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 

- ดีมาก ปฏิบัต ิ5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 
4.8 

(ดีมาก) 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบ หรือประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

จุดที่ต้องพัฒนา   
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ
จัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
          ความตระหนัก สถานศึกษามีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย
ก าหนด มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการด าเนินงานที่ส าคัญของสถานศึกษาทุกครั้ง  ภายใต้การ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 



 

 ความพยายาม สถานศึกษามอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการประเมินการปฏิบัติงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
 ผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาคเรียน มีการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด มี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.78 ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ความตระหนัก สถานศึกษามีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการด าเนินงานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอีกทั้ ง
จัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุาย ผู้เรียน ชุมชนสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ความพยายาม สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยครูและบุคลากรทุกฝุาย ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมี
ส่วนร่วม อีกท้ังมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
 ผลสัมฤทธิ์ การจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปรายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ ์ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ความตระหนัก สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนงานโดยการร่วมมือของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ชุมชน 
และหน่วยงาน 
 ความพยายาม สถานศึกษามีการพัฒนาตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด าเนินงานตาม
แผนโครงการ มีการประเมินเพ่ือน าผลไปบริหารจัดการ 
 ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ มีแผนงานการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายใน
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีการประเมินผลการด าเนินงานและน าผลไปบริหารจัดการ 
ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ความตระหนัก ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการ
ประเมินผลการบริหารงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานภายใต้
ความร่วมมือของครู บุคลากรทุกฝุาย ผู้ปกครอง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 

 ความพยายาม ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และบริหารจัดการในสถานศึกษา  ดังนี้ 
1. การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาชาติและท้องถิ่น โดยการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาวิสัยทัศน์จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2. การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายในการบริหาร การตัดสินใจ 

และการจัดการศึกษา 
3. การกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้บุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีส่วนร่วมในการก าหนด

ทิศทางการด าเนินงานในการจัดการ 
4. มีกระบวนการจัดการความรู้ที่น าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน การใช้

สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการก าหนดจุดมุ่งหมาย เปูาหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง 
5. การพ่ึงตนเอง ที่เน้นให้สถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการ

ด าเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา 
6. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหาความ

ร่วมมือ ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ 
7. ความสามารถในการปรับใช้การบริหารตามสถานการณ์ที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง และ

หลากหลาย 
8. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพ่ือการ

พัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้ 
9. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาองค์กร การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสังกัด

ก าหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต้องด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 ผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการประชุมครู บุคลากรทุกฝุาย ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
อาชีวศึกษา น าความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา มีการประเมินผลการ
บริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.77 ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ความตระหนัก สถานศึกษามีการด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ มีการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการตัดสินใจ มีระบบ
ส ารองข้อมูล ครูและบุคลากรทุกฝุายเข้าถึงฐานข้อมูล มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
 ผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 
ประเภทเชื่อมโยงเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและปัจจุบัน ครูและบุคลากรทุกฝุาย ผู้เรียนใช้ประโยชน์ได้จริง มีการ
ประเมินความพึงพอใจเพ่ือน าผลไปบริหารจัดการ ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก 
 



 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ความตระหนัก สถานศึกษามีการวิเคราะห์  จัดท าแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน 

โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุาย ผู้เรียนและผู้ปกครอง 
ความพยายาม สถานศึกษาได้ด าเนินการโดยฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตามแผนงาน

โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม 
ด้านการพนันและมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุาย รวมถึงผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการ
ประเมินผลติดตามเพื่อลดความเสี่ยง 
 ผลสัมฤทธิ์ การบริหารความเสี่ยงมีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยง 5 
ด้าน มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล เพ่ือลดความเสี่ยงแต่ละด้าน ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน 
ความตระหนัก สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองมีการปฐมนิเทศ 

แนะน าผู้ เรียนเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา สิ่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 

ความพยายาม สถานศึกษามีการปฐมนิเทศ มีการจัดให้ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มีแผนงานโครงงานสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
ดีแต่ฐานะยากจน อีกท้ังมีการดูแลผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนที่มีปัญญาเลิศ 
 ผลสัมฤทธิ์ การจัดระบบดูแลผู้เรียนมีการปฐมนิเทศ แต่งตั้งครูที่ปรึกษาพบผู้เรียน มีระบบ
เครือข่ายผู้ปกครอง ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนทุกกุล่ม ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

ความตระหนัก สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ มีการจัดการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการที่เพียงพอเหมาะสมกับทุกสาขาวิชา            
มีการประเมินการใช้และน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุาย
รวมถึงผู้เรียน 
 ความพยายาม สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์
ของสถานศึกษา มีการวางแผนการใช้อาคารสถานที่เหมาะสมกับทุกสาขาวิชาที่เรียนอย่างเพียงพอ มีการ
ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุง 
 ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ คอมพิวเตอร์ 
ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  สอดคล้องกับ

แผนงานโครงการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานและทันสมัย มีการประเมินความ
พึงพอใจของครู บุคลากรทุกฝุายและผู้เรียน มีการน าผลไปปรับปรุงบริหารจัดการ 



 

 ความพยายาม สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนงาน โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอมีความทันสมัยและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเหมาะสมกับทุกสาขาวิชาที่เรียน อีกทั้งมี
การประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุง 
 ผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามประเด็นครบ
ทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา 
ความตระหนัก สถานศึกษามีการแต่งตั้งค าสั่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝุายได้มีการ

พัฒนาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ความพยายาม สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพและจรรบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืนและหน่วยงานภายนอกที่จัด ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดปีการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ความตระหนัก สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ในด้านวัสดุฝึก 

อุปกรณ์และสื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ความพยายาม สถานศึกษาด าเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนทุกสาขาวิขาผู้เรียนและครูจัดท า
โครงงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ปลูกฝังจิตส านึกพลเมืองไทยและพลโลกภายใต้การสนับสนุนงบประมาณที่
เพียงพอและเหมาะสม 
 ผลสัมฤทธิ์ การบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งในและหรือต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เป็นต้น เพ่ือให้การจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังมีการประเมินเพ่ือการปรับปรุง 
 ความพยายาม สถานศึกษาด าเนินการตามแผนงาน โครงการระดมทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรอ่ืนๆ
เช่น  งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งภายในและ
หรือต่างประเทศ มีการด าเนินงานติดตามผล ประเมิน เพ่ือไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 ผลสัมฤทธิ์ การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 



 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย 

 

- ดีมาก ปฏิบัต ิ5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการจัด
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 1-5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัต ิ1-4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

3. ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 

- ดีมาก ปฏิบัต1ิ-5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัต ิ1-4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

4. ระดับคุณภาพในการบริหารงาน
และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัต ิ5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัต ิ3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

5.  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 1-5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัต ิ1-4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

6. ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง 

- ดีมาก ปฏิบัติ 1-5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัต ิ1-4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ1-2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลนักเรียน 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัต ิ4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

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

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัต ิ4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

9. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ 
คอมพิวเตอร์ 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัต ิ4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัต ิ4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ดี 

11. ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัต ิ4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ดี 

12. ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏบิัต ิ4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 
4.83 

(ดีมาก) 
 
 
 
 



 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่  3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ีที่  3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ   สถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่  3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่  3.8 ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ สถานศึกษา

และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ 
ตัวบ่งช้ีที่  3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 
ตัวบ่งช้ีที่  3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน

ประเทศและ หรือต่างประเทศ 
จุดที่ต้องพัฒนา   

ตัวบ่งช้ีที่  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.11    ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ความตระหนัก  
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของ

บุคคลากรทุกฝุาย ครู  และผู้เรียนทุกสาขาวิชา 
2. สถานศึกษามีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น 

โครงการ 108 อาชีพ โครงการฝึกอาชีพอิสระ โครงการ Fix it center  
3. ทุกกิจกรรม / โครงการ จะต้องมีการประเมินผลความส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหมดไว้ 
ความพยายาม  
1. สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 2. ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมายและเตรียมการด าเนินการ 
3. ด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชน ผู้สนใจ เช่น โครงการ 108 

อาชีพโครงการฝึกอาชีพอิสระ โครงการ Fix it center 
4. สรุปและรายงานผลต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ

หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ 
ผลสัมฤทธิ์ การบริการวิชาการและวิชาชีพ มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ โดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขาวิชา มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงในครั้งต่อไป ปฏิบัติครบทุกประเด็น ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 



 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัต ิ4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 
ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
5 

(ดมีาก) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
จุดที่ต้องพัฒนา – ไม่มี -  
 
มาตรฐานที ่5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนมีการเผยแพร ่

ตังบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียน 

ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา
ได้มีการสร้างและพัฒนาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืนๆ 
จัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ในการ ประกอบอาชีพ พัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งน าไปสู่การแข่งขันระดับชมชุน จังหวัด ภาค และชาติ 

ความพยายาม ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา มีการจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการเผยแพร่ต่อสาธารชน 
อันน าไปสู่การแข่งขันและได้รับรางวัล 

ผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองงานวิจัยของผู้เรียน 
สามารถจัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอ่ืนๆ ได้ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด อีกทั้งจัดให้มีการประกวดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู 

ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน ทุกสาขาวิชาได้มีการสร้างนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  จัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งน าไปสู่การได้รับรางวัลระดับชมชุน จังหวัด ภาค และชาติ 



 

ความพยายาม ครูผู้สอนทุกสาขาวิชา มีการจัดท านวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการเผยแพร่ต่อสาธารชน อันน าไปสู่การแข่งขันและได้รับ
รางวัล 

ผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  ของครู
สามารถจัดท าได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จัดให้มีการประกวด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ของผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัต ิ4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัต ิ4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 
5 

ดีมาก 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตังบ่งชี้ท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู 

จุดที่ต้องพัฒนา  - ไม่มี -  
 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มีการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษา 

ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก บุคลากรทุกฝุาย 
ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วม

โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการ
ด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก บุคลากรทุกฝุาย 
ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
บริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ ์ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วม

โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการ
ด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก บุคคลากรทุกฝุาย 
ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการน าผล
การประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ การปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ  ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก   
 



 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วม

โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
มีการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก บุคคลากรทุกฝุาย 
ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการ
น าผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ การปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามประเด็นครบทุก
ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

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

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2  ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

- ดีมากปฏิบัต5ิ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

3. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้าน
การกีฬาและนันทนาการ 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัต ิ4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 
5.00 

(ดีมาก) 



 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดที่ต้องพัฒนา ไม่มี 
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ความตระหนัก สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา มีการ
ติดตามตรวจสอบ การประเมินภายในโดยด าเนินการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ความพยายาม สถานศึกษาด าเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบมี
การประเมินคุณภาพภายใน จัดท าคู่มือ หลักฐานข้อคิดเห็นต่างๆ และรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพ่ือน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์ การประกันคุณภาพภายในก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
ความตระหนัก สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ว่าด้วย 7 

มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลของแต่ละตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์ 
 ความพยายาม สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาด าเนินงาน
ในแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถน าผลการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงการบริหารให้ได้มาตรฐานโดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์ การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ตัดสินตามเกณฑ์ที่ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 28 ตัวบ่งชี้ อยู่ในเกณฑ์ ดี 6 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดี 

 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2555 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดี
มาก 
- ดีมาก 30 – 34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัว

บ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

- ดี 25 – 29 ตัวบ่งชี้ 
- พอใช้ 18 – 24 ตัวบ่งชี้ 
- ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี้ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 12 ตัวบ่งชี้ 

 
 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่
มีผลการตัดสิน
ตามเกณฑ์สูงสุด 

จ านวน 28          
ตัวบ่งชี้ 

 

 
 
 
 
ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 
4.50 
(ดี) 

 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

จุดที่ต้องพัฒนา  
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

 

 

 

 



 

 
ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 สรุปได้ดังนี้ 
4.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ระดับดีมาก เรียงตามล าดับดังนี้   

- มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ

ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที ่1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบ หรือประชาคมอาเซียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

- มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้ง

ในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

- มาตรฐานที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

- มาตรฐานที่ 5 
ตังบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของคร ู

- มาตรฐานที่ 6 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- มาตรฐานที่ 7 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

4.1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีด าเนินการได้ระดับดี เรียงตามล าดับดังนี้ 
- มาตรฐานที่ 1 

ตัวบ่งชี้ที ่1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษาฯ (V - NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติชั้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ที ่1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

- มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

- มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

- มาตรฐานที่ 7 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

พ.ศ. 2555 

4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
  เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบ
ของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

4.2.1 แผนงานบริหารและจัดการสถานศึกษา 
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์ส านักงาน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และวัสดุถาวร 
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

4.2.2  แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
1. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ 
2. โครงการจัดหาวัสดุส านักงานและวัสดุอื่นๆ 
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์ส านักงานและวัสดุถาวร 
4. โครงการปรับปรุงห้องเรียนทันสมัยของสาขาวิชาต่างๆ 
5. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
6. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
7. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาต่างๆ 

ประจ าปีการศึกษา 
8. โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพ 
9. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา ( V-NET ) ประจ าปีการศึกษา 
10. โครงการสัมมนาและลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและ

สถานประกอบการ 
11. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ( English camp ) 
12. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
13. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
14. โครงการประชุมสัมมนาติดตามผลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา ระบบ            ทวิ

ภาคีและระบบปกติร่วมกับครูฝึกสถานประกอบการ 
15. โครงการส่งเสริมการจัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของคนรุ่น

ใหม ่
16. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการวิชาชีพ “สัปดาห์วิชาการประจ าปีการศึกษา” 



 

17. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดท าโครงการวิชาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา 

18. โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย และทะนุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรม 

19. โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
20. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
21. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
22. โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
23. โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ 

4.2.3  แผนงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์

ในการท างาน 
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา 

เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. โครงการ AVC-NEWS 
5. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้นปีร่วมกับ

เครือข่าย 
6. โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
7. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาด้าน

ภาษาต่างประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
8. โครงการเสียงตามสาย 2 ภาษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
9. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมารถนะรายวิชาร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายสถานประกอบการ ผู้ปกครอง ครู รองรับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน 

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ 3D บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

12. โครงการประชุมครูเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาสถานศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์สถานศึกษา  
14. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ 

งานวิจัยส าหรับครู 
16. โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก 
17. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



 

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารองรับการประเมิน
ภายนอก 

19. โครงการระบบดูแลผู้เรียนด้วยโปรแกรม RMS 
20. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

4.2.4 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน 
1. โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 
2. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
3. โครงการบริจาคโลหิตประจ าปีการศึกษา 
4. โครงการครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
5. โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา 
6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
7. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
8. โครงการแนะแนวการศึกษา 
9. โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
10. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาสู่อาชีพ 
11. โครงการบริการจัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา 
12. โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนและนักเรียน กยศ. 
13. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข 
14. โครงการรณรงค์ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง 5 ด้าน 
15. โครงการอาชีวะบริการวิชาชีพสู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
16. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) 
17. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
18. โครงการ 108 อาชีพ 
19. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

- กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

 

4.3 ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.3.1 ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษา

อ่ืนๆ ในท้องถิ่น 
4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
4.3.1 การช่วยเหลือด้านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน 

 

 

 


