รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ

คานา
รายงานประเมิ น คุ ณภาพภายใน ประจ าปี การศึ กษา 2558 ฉบั บนี้ วิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา ได้จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแก่หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง เพื่อทราบถึงสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา เป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเอง
สร้างความตระหนัก และความพยายามของบุคลากรในการมีส่วนร่วมดาเนินงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่
น่าพอใจขององค์กร
มาตรฐานในการประเมินครั้งนี้ ได้ดาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดไว้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อการ
ประกั น คุ ณ ภาพการอาชี ว ศึ ก ษาภายใน และเป็ น กลไกส าคั ญ ในการช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่ต้องการโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ บุคลิกภาพทั้งทางกายและใจ รวมถึง คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เอกสารฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นเอกสารสาคัญที่จะนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดเป็นรายงานประจาปีของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยต่อ
สาธารณชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
พฤษภาคม 2559
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2477 ในนามโรงเรียนประถม
วิ ส ามั ญ แผนกการช่ า ง มี พื้ น ที่ 11 ไร่ 2 งาน 64.5 ตารางวา ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
และยกฐานะเป็นวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2525
ปรัชญา
คิดเป็น ทาเป็น เด่นการศึกษา พัฒนาคุณธรรม มุ่งนาอาชีพ
คาขวัญ
กิจกรรมเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้าใจสะอาด มารยาทงาม
อัตลักษณ์
ทักษะดี มีจิตบริการ
วิสัยทัศน์
เป็นวิทยาลัยที่เพียบพร้อมด้วยทรัพยากรทางการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ เป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือ ในการคิดและให้บริการทางวิชาชีพ และเป็นสถานศึกษาต้นแบบในระบบสากล ทั้งด้านอาคาร
สถานที่ คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพผู้สาเร็จทางการศึกษา ภายในระยะเวลา 4 ปี
พันธกิจ

1. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษา
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และความร่วมมือ
4. บริการชุมชนและฝึกอาชีพ
5. หารายได้และพึ่งตนเอง

เป้าหมาย
มุ่ ง ผลิ ต เยาวชนและประชาชน ให้ ส ามารถประกอบอาชี พ ตามเจตจ านงของสถา น
ประกอบการและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระบบ
และนอกระบบ โดยมุ่งมั่นบริการทางการศึกษาในสิ่งที่ประชาชน คาดหวังให้เป็นความจริง
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ จั ด การเรี ย นการสอน 3 ระดั บ คื อ ระดั บ
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. สภาพการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เกณฑ์
ประเมิน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้คือ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ระดับ ดีมาก มี 6 ตัว ดี มี 3 ตัว
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ระดับ ดีมาก มี 4 ตัว ดี มี 1 ตัว
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ระดับ ดีมาก มี 10 ตัว ดี มี 2 ตัว
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก มี 1 ตัว
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก มี 2 ตัว
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ระดับ ดีมาก มี 4 ตัว
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก มี 1 ตัว ดี มี 1 ตัว
4. จุดเด่น - จุดที่ต้องพัฒนา
1. จุดเด่น คือ ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับดีมาก จานวน 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 จั ดท าโครงการเตรี ย มความพร้ อมก่ อนเข้ารั บการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติด้า น
อาชีวศึกษา (V-NET) โดยบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถแต่ละสาขาวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
5.2 จั ด หาบุ ค ลากรทางด้ า นภาษาที่ เ ป็ น เจ้ า ของภาษาโดยตรงเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นทางด้ า น
ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.3 จั ดทาโครงการระบบดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียน นักศึกษาทางด้านผลการเรียน เพื่อพัฒ นา
ผู้เรียนให้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามเกณฑ์กาหนด

บทสรุปการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประจาปีการศึกษา 2558
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ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เริ่มเปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2477 โดยได้อาศัยอยู่
ในบริ เ วณกองพั น ทหารช่ า ง ต าบลหั ว แหลม อ าเภอกรุ ง เก่ า จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ซึ่งกระทรวงกลาโหมให้ชื่อว่า "โรงเรียนประถมวิสามัญหญิงแผนกการช่าง" รับนักเรียนที่สาเร็จจากชั้น
ประถมปีที่ 4 จากอาเภอต่างๆ ทั้งในบารุงและ นอกบารุง สอนตามหลักสูตรวิสามัญหญิงแผนกช่าง
ในปีแรกมีนักเรียน 45 คน ครู 2 คน โดยมี นางสะอาด พานิชย์วิทย์ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ.
2482 นางมุกดา ศรีสถิตย์ ได้ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้รั้งครูใหญ่ และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เปลี่ยน
ชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา" โดยเปิดสอนหลักสูตรใหม่ และขึ้นอยู่กับ กรม
อาชีวศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2483 โรงเรี ย นได้ ย้ า ยสถานที่ ตั้ ง ถนนปุ า โทน ต าบลหอรั ต นไชย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน) เพราะที่เดิมกรมสรรพสามิต
ต้ อ งการจั ด ตั้ ง โรงต้ ม กลั่ น สุ ร า กระทรวงการคลั ง โดยรั ฐ มนตรี ก ระทรวงการคลั ง ในขณะนั้ น คื อ
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 ซึ่งขณะนั้นดารง
ตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัดทุกอย่างจึงอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง
ในปี พ.ศ. 2483 - 2491 เปิดสอนตามหลักสูตรการช่างขั้นต้น ปี 2493 ได้เปิดหลักสูตร
การช่างขั้นสูง ปี พ.ศ. 2507 ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากโครงการยูนิเซฟ ซึ่งมีหลักสูตรสอน
วิชาชีพสาหรับสตรีและเป็นที่นิยมของประชาชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาอบรมวิชาการบ้าน
การเรือน เพื่อเป็นกุลสตรีต่อไป
ในปี พ.ศ. 2516 โรงเรี ย นการช่ า งสตรี พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ ใหม่ เ รี ย กว่ า
“โรงเรียนอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา” โดยได้รับการเปิดสอนหลายแผนกวิชา และเมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2519 กรมอาชีวศึกษาได้มีคาสั่งให้รวมโรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา และ
โรงเรียนช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยายกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขต
1,วิทยาเขต 2,วิทยาเขต 3 ตามลาดับ ต่อมาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาได้มีคาสั่ง
แยกวิท ยาเขต 1 เป็ น วิ ทยาลั ย เทคนิ คพระนครศรีอยุธ ยา วิ ทยาเขต 2 เป็นวิ ทยาลั ยอาชี ว ศึกษา
พระนครศรีอยุธยา (คงเดิม) วันที่ 1 สิงหาคม 2523 แยกวิทยาเขต 3 เป็นวิทยาลัยการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอ ยุธยา อยู่ในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา ในเขต
ภาคกลาง 3 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบบการศึกษา มาตรา 20
การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน
สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สถาบันการอาชีวศึกษา คือ สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่รวมกลุ่มกันในเขตพื้นที่
บริการอาชีวศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับปริญญาหรือเทียบเท่าเป็นนิติบุคคลและ
สถานศึกษาที่สอนต่ากว่าปริญญาและสอนควบ
ทิศเหนือ
ติดโรงเรียนสุนทรวิทยา
ทิศใต้
ติดถนนปุาโทน
ทิศตะวันออก
ติดถนนอู่ทอง
ทิศตะวันตก
ติดกับบ้านพักอาศัยชุมชน
1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
ขนาด มีพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่ 2 งาน 64.5 ตารางวา
ที่ตั้ง ค.2 หมู่ 3 ถนนปุาโทน ตาบลหอรัตนไชย อาเภอพระนครศรีอยุธยา
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 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1893 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ในเวลา
417 ปี ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีกษัตริย์ปกครอง 34 พระองค์จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง นับเป็นราชธานี
ของไทยที่มีอายุ ยื น ยาวที่สุ ดในประวัติศาสตร์ช าติไทยที่อยู่ในดิ นแดนแหลมทองแห่ งนี้อาณาเขต
พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่เป็นที่ลุ่ม มีแม่น้าสายใหญ่ คือ แม่น้าปุาสัก แม่น้าลพบุรี และแม่น้า
เจ้าพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ของตัวเมืองไว้ ตัวจังหวัดจึงเป็น
เกาะที่มีบ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่น้า 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 อาเภอ ได้แก่ อาเภอพระนครศรีอยุธยา อาเภอนครหลวง
อาเภอภาชี อาเภอบ้านแพรก อาเภอบางซ้าย อาเภอบางไทร อาเภอลาดบัวหลวง อาเภอบางบาล
อาเภอมหาราช อาเภอบางปะหัน อาเภอเสนา อาเภออุทัย อาเภอบางปะอิน อาเภอผักไห่ อาเภอ
ท่าเรือ และอาเภอวังน้อย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
ด้านหน้าของวิทยาลัยติดถนนอู่ทอง มีตลาด สถานประกอบการ ธุรกิจการค้าบริเวณใกล้เคียงตลอด
แนวถนน

การศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฎ พระนครศรี อยุ ธ ยา มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่ ง
อโยธยาและระดับอาชีวศึกษา 8 แห่ง แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษาคือ
1. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ครอบคลุม 9 อาเภอ ได้แก่อาเภอพระนครศรีอยุธยา อาเภอท่าเรือ อาเภอนครหลวง อาเภอ
บางปะหัน อาเภอบ้านแพรก อาเภอภาชี อาเภอมหาราช อาเภอวังน้อย และ อาเภออุทัย ในปีพ.ศ.
2558 มีสถานศึกษารวม 210 แห่ง โดยมีนักเรียนรวม 52,013 คน ข้าราชการครูผู้บริห ารใน
สถานศึกษา 3,038 คน นักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ปี 2557 จานวน 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 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ณ 10 มิถุนายน 2558
2. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2
รับผิดชอบการจัดการศึกษาครอบคลุม 7 อาเภอ ได้แก่ อาเภอบางซ้าย อาเภอบาง
ไทร อาเภอบางบาล อาเภอบางปะอิน อาเภอผักไห่ อาเภอลาดบัวหลวง และอาเภอเสนา ในปี
พ.ศ. 2558 มีสถานศึกษารวม 181 แห่ง โดยมีนักเรียนรวม 36,977 คน ข้าราชการครูผู้บริหารใน
สถานศึกษารวม 2,258 คน นักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ปี 2557 จานวน 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 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ณ 10 มิถุนายน 2558

3. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียนใน
สังกัดทั้งหมด 47 แห่ ง จ าแนกเป็น โรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29 แห่ ง มีนักเรียน
ทั้งหมด 26,297 คน ข้าราชการครูจานวน 1,435 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
มีนักเรียนที่อยู่ระหว่างกาลังศึกษาในปีการศึกษา 2558 จานวน 26,268 คน แยกเป็นชาย 11,576
คน หญิง 14,692 คน ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 สานักสงฆ์ 10 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมบาลีและสามัญรวม 31 แห่ง ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 91 แห่ง พระอาราม
หลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร 3 แห่ง ชั้นโทชนิดราชวรวิหาร 1 แห่ง ชั้นโทชนิดวรวิหาร 3 แห่ง ชั้น
ตรีชนิดชั้นตรีชนิ ดวรวิห าร 2 แห่ง และชั้นตรีชนิดสามัญ 6 แห่ง มีจานวนพระภิกษุ 5,172 รูป
สามเณร 791 รูป ที่มา สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 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 จานวนเงิน
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 สาขาอื่นๆ 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 จากัด มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการทั้งหมด
จานวน 2,471 โรงงาน เงินทุนรวม 565,751.64 ล้านบาท จ้างคนงาน 274,999 คน มีโรงงาน
อุตสาหกรรมรับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ในปีงบประมาณ 2558 จานวน 121 โรงงาน ขอขยาย 31
โรงงาน เลิกกิจการ 11 โรงงาน สรุปมีการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม จานวน 110 โรงงาน (ร้อยละ
4.66 เงินลงทุน 17,291.69 ล้านบาท (ร้อยละ 3.15) การจ้างงาน 5,886 คน (ร้อยละ 2.19) จานวน
โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเ ขียว 361 แห่ง ผ่านการประเมินอุตสาหกรรมสี
เขียวในระดับที่ 1 รวม 17 แห่ง ผ่านการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 รวม 209 แห่ง และ
ผ่านการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 รวม 35 แห่ง (ข้อมูล ณ 3 มีนาคม 2559)

พาณิชยกรรม
สินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ข้าวสารเจ้า ข้าวนึ่ง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่เป็นผู้รวบรวมและผู้
ส่งออก) มันสาปะหลังเส้น (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหัน แต่เป็นผู้
รวบรวมและผู้ส่งออก) ศูนย์กลางการตลาดที่รับรองผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม่มีศูนย์กลางการตลาดที่รับรองผลผลิต ทางการเกษตร แต่มีผู้ประกอบการท่าข้าว กระจายอยู่ตาม
อาเภอต่างๆ ตลาดสาคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละปี มีปริมาณไม่
มากและไม่แน่นอน การจาหน่ายผลผลิต ของเกษตรกรส่วนใหญ่จะซื้อขายกัน ณ แหล่งผลิต โดยมีผู้
รวบรวมในท้องถิ่นนาไปจาหน่ายยังพ่อค้า หรือโรงงานรายใหญ่ในเมือง โดยตรง ตลาดที่สาคัญในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจานวน 15 ตลาด กระจายอยู่ตามอาเภอต่างๆ นิติบุคคลที่อยู่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การจดทะเบียนนิติบุคคล รวม 638 ราย เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 1,062.49
บาท (ข้อมูล ณ 3 มีนาคม 2559)
1.1.4 งบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 73,054,766 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 งบดาเนินการ งบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2558
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
1. งบบุคลากร
(เงินเดือน, เงินประจาตาแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจา)
42,020,849
2. งบดาเนินงาน
2.1 งบดาเนินงาน(ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจาปี)
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. งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)
5.1 โครงการ Fix it Center
250,000
5.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
570,000
5.3 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
90,000
5.4 โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น
405,000
ฯลฯ
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น
73,054,766
ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณฯ
1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา มีดังนี้

1.2.1 จานวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1.2 ถึงตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.2 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
หลักสูตร
รวม
ระดับชั้น
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)

1
1
1
1
2
5
1
1
6
2
3
4
28

ชานาญ
การ

5
5 - 8
8 - 6
3 - 3
1
1 - 6
5 - 1
11 7 - 4
4
3 - 1
4
2 1 1
8
7 - 1
5
4 - 1
แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ
7
4 1 2
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2
2 - แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
16 14 - 2
รวมทั้งหมด
83 65 2 16
ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ 10 พฤษภาคม 2558)

หญิง
ป. เอก
ป. โท
ป. ตรี
ครูผู้ช่วย
ครู
ชานาญการ

ฝุายผู้บริหาร
แผนกวิชา การบัญชี
แผนกวิชา การตลาด
แผนกวิชา ธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชา การเลขานุการ
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชา การท่องเที่ยว
แผนกวิชา การโรงแรม
แผนกวิชา ศิลปกรรม
แผนกวิชา คหกรรมศาสตร์

พนักงานฯ
อัตราจ้าง
ชาย

ข้าราชการ

ตารางที่ 1.3 ผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
สถานภาพ
เพศ
วุฒิ
ตาแหน่ง
การศึกษา
ผู้บริหาร/ครู
ผู้บริหาร/แผนกวิชา
จานวน
(คน)
4
7
5
4
6
3
3
2
3
4
2
12
55

5
3
1
3
3
1
1
1
5
23

1
1

4
4
4
6
3
3
1
1
2
2
7
37

4
2
1
8
1
3
7
3
5
2
9
45

1
1
3
5

1
1
1
3

5
2
1
2
2
1
6
3
4
2
6
34

หญิง

ม.ต้นหรือ ต่า กว่า
ม.ปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา

1
2
1
-

2
1
2
3
15
2
1
1
1

1
4
6
1

2
1
1
2
1
10
2
1
1
-

4
14
-

1
- 1
- 2
3 1 - - - - -

1
1
1
1
1
2
1
1
1

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

1

1
5

7
1
1
1
1
1
1
43

12

7 - 1 - 1 1 1 1 1 1 37 15

4

5
1
1
1
12

2
1
1
1
1
18

-

ปริญญาตรี

ชาย

งานบริหารงานทั่วไป
2
งานบุคลากร
1
งานบัญชี
2
1
งานการเงิน
2
งานพัสดุ
5
งานอาคารสถานที่
16 งานทะเบียน
2
งานประชาสัมพันธ์
1
งานวางแผนและงบประมาณ
1
งานศูนย์ข้อมูล
1
งานสื่อการเรียนการสอน
งานความร่วมมือ
1
งานทวิภาคี
งานวิจัยพัฒนา
1
งานประกันคุณภาพ
งานส่งเสริมผลิตผล
7
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
1
งานปกครอง
งานแนะแนว
1
งานสวัสดิการ
1
งานโครงการพิเศษ
1
งานหลักสูตรการเรียนการสอน
1
งานวัดผล
1
งานวิทยบริการและห้องสมุด
1
รวมทั้งหมด
49 1
ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ 10 พฤษภาคม 2558)

ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
(คน)

ลูกจ้างประจา

งานตามโครงสร้างบริหาร
สถานศึกษา

ข้าราชการ ก.พ.

ตารางที่ 1.4 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจาแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิ
สถานภาพ
เพศ
วุฒิการศึกษา

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
นางอรสา รามโกมุท

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวอรนุช แสงสุข

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวอัมพร ฟักจันทร์

ผู้แทนฝ่าย
นางอกนิษฐ หิดาวรรณ

คณะกรรมการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
นายธารงค์ สว่างเดือน

รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ
นางสุภาณี แสงอินทร์

ผู้แทนฝ่าย
นางสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์

ผู้แทนฝ่าย
นางสมสมัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้แทนฝ่าย
นางณัทกาญจน์ การสมสิษฐ์

งานบริหารทั่วไป
นางอกนิษฐ หิดาวรรณ

งานวางแผนและงบประมาณ
นางจันทร์เพ็ญ อินทอง

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางสมสมัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์

งานบุคลากร
นางปริศนา ดวงดารา

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นาสาวกอบกาญจน์ ป่านแก้ว

งานครูที่ปรึกษา
นางพัชรา ศิริกุลยานนท์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางณัทกาญจน์ การสมสิษฐ์

งานการเงิน
นางมาริสา อนันตเสถ
นางมาริสา อนัยตเสถ

งานความร่วมมือ
นางสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวอารมณ์ บุญเชิดฉาย

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวอุษณิษา ตรีสุขี

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รอ.หญิงสุลักษณ์ อัมพะลพ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ์

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางสุนิตยา สุขีลกั ษณ์

งานการบัญชี
นายเชิดชาย ชัยภานุเกียรติ์

งานพัสดุ
นางนงลักษณ์ สังข์ทอง
งานอาคารสถานที่
นายทวีพร เอกมณีโรจน์
งานทะเบียน
นางสาวสมนึก รัมมภาพ

งานประชาสัมพันธ์
นางจันทนา ภู่เจริญ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาววนิดา มานะ

งานวัดผลและประเมินผล
นางชมัยพร เจตตกร
งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางเบญจวรรณ ฟุ้งลัดดา
งานสื่อการเรียนการสอน
นายบัณฑิต สุขพันธ์
แผนกวิชาทุกแผนกที่เปิดสอน

1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีว ศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีระดับจังหวัด ภาค ชาติ และนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา
2558 มีดังนี้
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. และ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา/ปวส. การประกวดโคมแขวนมาฆประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธ
บูชา สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 จาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วิทยาลั ย อาชีว ศึกษาพระนครศรีอยุธ ยา ผลงาน ถุงผ้ าในฝั น Magic bag ประเภทที่ 3
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ป ระเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองแดง กิ จ กรรม “สุ ด ยอดนวั ต กรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. นางจงรักษ์ วงศ์เจตจันทร์ นางสุกัญญา เดชะคาภู นางกาญจนา วิวัฒนาพรชัย และ นางสุนิตยา
สุขีลักษณ์ ครูที่ปรึกษา นายอนุวัฒน์ คลังทอง นางสาวอรนุช พลีขันธ์ และนางสาวรติ พร อินต๊ะ นักเรียน
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เจ้าของผลงาน ถุงผ้าในฝัน Magic bag ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป กิจกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา
2558 เมื่อวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2558
- ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2559
โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ นายทวีพร เอกมณีโรจน์ นางสาวอุทัยวรรณ จันทะมะละ
นาย
นิรันดิ์ บุญคง และนายพิพัฒน์ จิมรัมย์ ครูที่ปรึกษา นายศุภกานต์ ปรุงสุข นายจาตุรนต์ เพศนา นางสาวศิริ
ลักษณ์ สุขสาราญ และนางสาวปวีณา โคบุตร นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าของ
ผลงาน Safety crane man by android ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558
- ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่
24 – 27 พฤศจิกายน 2558 โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. นางจันทนา ภู่เจริญ นางสุกัญญา เดชะคาภู ครูที่ปรึกษา นางสาวณัฎฐา ศรประทุมนางสาวทิยา
พร จันทร และนางสาววิไลลักษณ์ สุภาวุฒิ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาบริหาร คหกรรมศาสตร์
เจ้าของผลงาน บรรจุเครื่องหอมจากผ้าขาวม้าพื้นเมือง ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
- ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
การศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558
- ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อ
วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2558 โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6. นายประสิทธิ์ สาระหงส์ นางสุมนา ศรีสถิต นางสาวอุษณิษา ตรีสุขี นางสาวบุญญาพร รุ่ง
นาคินทร์ และนางวรางคณา แสนยากุล ครูที่ปรึกษา นางสาวกนิษฐา การเดช นายเกริกพล พลภาค นางสาว
ประภัสสร ขาหิ น นางสาวพาริ ชา แน่นอุดร และนางสาวผกามาศ คล้ ายนครัญ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เจ้าของผลงาน น้าปรุงรสข้าวคลุกกะปิสาเร็จรูป ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร
- ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 3 ระดั บ เหรี ย ญทองแดง ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558
- ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อ
วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2558 โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. นางจริยา รอดจันทร์ นางสาวยุรนุต พลแย้ม และนางสาวอิสราภรณ์ สุทธิลักษณ์ ครู
ที่
ปรึกษา นางสาวขนิษฐา กาญจนาวิสุตย์ นางสาววนัชฌา ประเสริฐศรี นางสาวอภิสรา ตั้งประเสริฐนางสาว
จันทร์จิรา จานงศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ เจ้าของผลงาน Bottle light
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558
- ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 24 – 27
พฤศจิกายน 2558 โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8. นายอรุณ พุ่มไสว นางสาววรรณา มาลีหวล และนายศรายุทธ ทองแก้ว ครูที่ปรึกษา นางสาว
ศิริพร ศรีพันธ์ นางสาวณัชชา กาแหงนา นางสาวสุดารัตน์ นาคสัมฤทธิ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา
ดอกไม้งานประดิษฐ์ เจ้าของผลงาน มัจฉาท่องวารี ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558
- ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 24 – 27
พฤศจิกายน 2558 โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. นายสัมพันธ์ หลงพิมาย ครูผู้ ควบคุม นายมณฑล แตงชุ่ม นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาค จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558
10. นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา ครูผู้ควบคุม นายธนายุ ปรางแฉ่ง นางสาวเอ๋ เปี่ยมสอาด และ
นางสาวสโรชา สิงห์เรือง นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และ
รางวัล ชนะเลิศ ระดับ ภาค จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558
11. นางสาวอุทัยวรรณ จันทะมะละ ครูผู้ควบคุม นางสาวสกุลทิพย์ เฉลยมณี นักเรียนสาขาวิชาการ
บัญชี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค จากการ
แข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และทั ก ษะพื้ น ฐาน ทั ก ษะการประกวดร้ อ งเพลงไทยสากล(หญิ ง ) โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558
12. นางสาวอุษณิษา ตรี สุขี ครู ผู้ ควบคุม นางสาวฐิติพร เฟื่องอารมณ์ และนางสาวกัล ยา ยั่งยืน
นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทักษะการจัดทาและเสนอขาย
รายการนาเที่ยว โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558
13. นางสาววรรณา มาลีหวล ครูผู้ควบคุม นายสนธยา ร่วมเผ่าไทย นางสาวกัญญาณี นวนิยม และ
นางสาวชฎารัตน์ หอมหวาน นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค จากการแข่งขันทั กษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ทักษะการประยุกต์ดอกไม้แบบไทย โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 14 - 18
ธันวาคม 2558
14. นางขจีมาส มงคลถิ่น ครูผู้ควบคุม นางสาวธนพร วันริโก และนางสาวพัชศรา ฉิมศร ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ทักษะตอบปัญหาวิชาประวัติศาสตร์ไทย โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อ
วันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558
15. นางจงรักษ์ วงศ์เจตจันทร์ ครูผู้ควบคุม นายอนุวัฒน์ คลังทอง นางสาวอรนุช พลีขันธ์ และ
นางสาวรติพร อินต๊ะ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ทักษะการตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 14 - 18
ธันวาคม 2558
16. นายพงษ์รพี จันทร์เหลือง ครูผู้ควบคุม นางสาวจันทร์จิรา จานงศาสตร์ นักเรียนสาขาวิจิตรศิลป์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทั กษะการวาดภาพคนเหมือน โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558
17. นางพัชรา ศิริกุลยานนท์ ครูผู้ควบคุม นายภราดร เทพแจ่มใจ สาขาวิชาเลขานุการ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่
14 - 18 ธันวาคม 2558
1.5 ความสาเร็จตามเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสาเร็จของเปูาหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2558 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
1.5.1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1. ผู้ เ รี ย นผลิ ต นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ โครงงาน
อาชีวศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ โครงการวิ ช าชี พ และงานวิ จั ย ตาม
สาขาวิชาได้หลากหลาย
2. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่
พึงพอใจของสถานประกอบการ
3. ผู้ เ รี ย นหารายได้ ร ะหว่ า งเรี ย น ตลอดจนมี
ผู้ประกอบการใหม่ทุกประเภทวิชา
1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้อง
อาชีวศึกษา
กั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

ด้าน
1.5.3 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา

เป้าหมายความสาเร็จ
1. พั ฒ นาสถานศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นทั ก ษะ
วิชาชีพและวิชาการ
2. ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา
3. หาแหล่ งเงินทุนและความร่ว มมือจากหน่ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชน ร่วมมือในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
1.5.4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
1. กาหนดให้ มีก ารบริการวิช าชี พแก่ชุมชนครบทุ ก
สาขาวิชา
2. ให้บริการทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
สาขาอาชีพ
1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 1. แผนกวิชาสร้างนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย
หรืองานวิจัย
โครงงานได้หลากหลาย
2. เผยแพร่ผ ลงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน ในระดับชาติ จานวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น
1.5.6 การปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างเป็น ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น โครงการ/กิ จ กรรมในการ
พลเมืองไทยและพลโลก
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 ด้านการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม ด้าน
การกี ฬ าและนั น ทนาการ โดยการบู ร ณาการหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกสาขาวิชา
1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา
พัฒนาระบบและกลไกลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสาเร็จตามเปูาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2558 ซึ่งประชาคมของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
1.6.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ภายในสถานศึกษา
1.6.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
มีความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 10
1.6.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
1.6.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
1.6.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม

ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา
ปรัชญา
คิดเป็น ทาเป็น เด่นการศึกษา พัฒนาคุณธรรม มุ่งนาอาชีพ
วิสัยทัศน์
เป็นวิทยาลัยที่เพียบพร้อมด้วยทรัพยากรทางการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ใน
การจัดให้บ ริ การทางวิชาชีพ และเป็ น สถานศึกษาต้นแบบในระบบสากล ทั้งด้านอาคารสถานที่ คุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพผู้สาเร็จทางการศึกษา ภายในระยะเวลา 4 ปี
พันธกิจ

1. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษา
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และความร่วมมือ
4. บริการชุมชนและฝึกอาชีพ
5. หารายได้และพึ่งตนเอง

เป้าหมาย
มุ่งผลิต เยาวชนและประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพตามเจตจานงของสถานประกอบการและ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยมุ่งมั่น
บริการทางการศึกษาในสิ่งที่ประชาชน คาดหวังให้เป็นความจริง
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ผู้เรียนและผู้สาเร็จ
1. ผู้เรียนผลิตนวัตกรรม
1. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน คิด
การศึกษาอาชีวศึกษา
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ค้นคว้า สร้างวัตกรรม โครงงาน
โครงการวิชาชีพ และงานวิจัย
วิท ยาศาสตร์ โครงการวิช าชี พ
ตามสาขาวิชาได้หลากหลาย
และงานวิ จั ย ตามสาขาอาชี พ
2. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณธรรม อย่างหลากหลาย
จริ ย ธรรม และเป็ น ที่ พึ ง พอใจ 2 . ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ด้ า น
ของสถานประกอบการ
คุณธรรม จริยธรรม และบูรณา
3. ผู้เรียนหารายได้ระหว่างเรียน การจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนมีผู้ประกอบการใหม่ทุก 3. ประกาศเกียรติคุณผู้เรียนที่มี
ประเภทวิชา
คุณธรรม จริยธรรมเป็นเลิศ

ด้าน
2. หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา

เป้าหมายความสาเร็จ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ
รายวิ ช า ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห รื อ
ประชาคมอาเซียน

3. การบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

1. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิ ศ ด้ า นทั ก ษะวิ ช าชี พ และ
วิชาการ
2. ใช้ ร ะบบสารสนเทศในการ
บริหารสถานศึกษา
3. หาแหล่ ง เงิ น ทุ น และความ
ร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
และเอกชน ร่ ว มมื อ ในการจั ด
การศึกษาเพิ่มขึ้น

4. การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

1. กาหนดให้มีการบริการวิชาชีพ
แก่ชุมชนครบทุกสาขาวิชา
2. ให้บริการทางวิชาชีพอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องกับสาขา
อาชีพ

5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

1. แผนกวิ ช าสร้ า งนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานได้
หลากหลาย
2. เผยแพร่ ผ ลงานนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน
ในระดั บ ชาติ จ านวนชิ้ น งาน
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ทาความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. ขยายการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีหลากหลายสาขาวิชา
1. ติดตาม สารวจความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มี
ผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางาน
2. จัดระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาให้มีความทันสมัย
และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ให้ใช้ IT ได้
3. ประสานงานกับสถาน
ประกอบการและชุมชนในการ
ร่วมกันจัดการศึกษา
1. แผนกวิชาวางแผนดาเนินการ
บริการชุมชน และสังคมให้
สอดคล้องกับสาขาอาชีพ
2. กาหนดการบริการวิชาชีพแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ
1. จัดสรรงบประมาณใน
การศึกษา พัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานเพิ่มขึ้น
2. กระตุ้น สนับสนุนให้คิดค้น
และส่งเข้าแข่งขันในระดับชาติ
ได้หลากหลายชิ้นงาน

ด้าน
เป้าหมายความสาเร็จ
6. การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และ แผนกวิ ช าวางแผนด าเนิ น การ
เสริ ม สร้ า งเป็ น พลเมื อ งไทย โครงการกิจกรรมสอดแทรกการ
และพลโลก
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ก า ร กี ฬ า ต า ม
แนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงทุกรายวิชา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. จัดแผนงานโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพให้กับ
นักเรียน นักศึกษา
2. ส่งเสริมให้องค์การนักศึกษา
เป็นเครือข่ายสาคัญในการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
3. บูรณาการเรื่องสุขภาพและ
กีฬา
1. จัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
กีฬา
2. จัดตั้งชมรมดนตรี
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเลือกได้ตาม
ความสามารถของตนเอง
3. จัดและร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน่

7. การประกันคุณภาพ
การศึกษา

๑. จั ดระบบกลไกลการประกั น
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
๒. พั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1. ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านของฝุ า ยต่ า งๆ ให้
สอดคล้องและดาเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2. จั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น
คุ ณ ภาพภายในโดยมี ร ะบบ
เครื อ ข่ า ยการบริ ห ารงานใน
สถานศึกษา
3. พัฒ นาบุคลากรทุกระดับใน
การใช้ IT

2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกาหนด
มาตรฐานการปูองกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้
ด้าน
เป้าหมาย
มาตรการป้องกันและควบคุม
ความสาเร็จ
1. ความเสี่ยงด้านความ
1. มาตรการด้านป้องกัน
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู
1.1 จัดให้มีครูที่ปรึกษาประจาทุกชั้นเรียน
และบุคลากรภายใน
1.2 ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษาในปกครอง
สถานศึกษา
เพื่ออบรม ดูแล ติดตามพฤติกรรมนักเรียน
2. ความเสี่ยงด้านการ
นักศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า
มีความเสี่ยงไม่เกิน 1.3 ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนต้องแจ้งผู้ปกครอง
ทะเลาะวิวาท
3. ความเสี่ยงด้านสิ่ง
ทราบอย่างเป็นทางการ เมื่อนักเรียนนักศึกษา
ร้อยละ 10
เสพติด
ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 1 สัปดาห์ เพื่อร่วมมือกัน
ในทุกด้าน
4. ความเสี่ยงด้านสังคม
ติดตามดูแล
เช่น การตั้งครรภ์ก่อน
1.4 กาหนดให้นักเรียนนักศึกษาต้องเข้าแถวร่วม
วัยอันควร
กิจกรรมหน้าเสาธงอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของ
5. ความเสี่ยงด้านการ
จานวนครั้งที่มีกิจกรรมหน้าเสาธง
1.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี และตรวจ
พนันและการมั่วสุม
ปัสสาวะ เพื่อตรวจสารเสพติดอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง ต่อจานวนผู้เรียนทั้งหมด
1.6 จัดทาทะเบียนประวัตินักเรียนนักศึกษา เพื่อ
เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการ
1.7 จัดทาฐานข้อมูลเครือข่ายเชื่อมโยงในระบบ
RMS
2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1. ควรจัดอบรมอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทางานวิจัยใน
และทักษะในการทางานวิจัยหรือเขียนรายงาน ชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาในชั้น
การวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
เรียน และการเขียนรายงานที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ควรทาฐานข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์
จัดทาฐานข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของ
นวัตกรรมของการอาจารย์และนักศึกษาได้รับ
นักเรียน นักศึกษาที่ได้รีบรางวัล เพื่อเป็น
รางวัล หรือนาไปใช้ประโยชน์ สะสมเป็นองค์กร ประโยชน์ตอ่ การประกันคุณภาพภายใน และ
และนักศึกษาที่ได้รางวัล หรือนาไปใช้ประโยชน์ ภายนอก
สะสมเป็นองค์ความรู้เฉพาะทางที่วิทยาลัยมี
ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ของวิทยาลัยและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
3. ควรใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการรวบรวม
ฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ให้เชื่อมโยงกับทุกฝุาย
เช่น การติดตามภาวะ การมีงานทาของผู้จบ
การศึกษาโดยใช้ประโยชน์ต่อเนื่องจากศูนย์
กาลังคน VCOP
4. ผู้บริหารและบุคลากรควรทาความเข้าใจ
ร่วมกัน ถึงความสาคัญของการทาแผนพัฒนา
สถานศึกษา แผนยุทธศาสตร์ และการทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี รวมทั้งความ
ต่อเนื่องของแผนพัฒนาวิทยาลัยกับแผนปฏิบัติ
ราชการ ตลอกจนแผนย่อยในการดาเนินงาน
เช่น แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน แผนบริการวิชาการ เป็นต้น
5. ควรจัดทาแผนพัฒนาวิทยาลัยที่มีตัวชี้วัดและ
เปูาหมายที่ทาให้วิสัยทัศน์ จุดเด่นจุดเน้น และ
ยุทธศาสตร์ บรรลุผล จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีที่รองรับความสาเสร็จตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยและ
ดาเนินการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาฯและนาผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยให้เป็นวาระหลักในการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯประชุมบุคลากร เป็นต้น
6. ควรใช้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ทางานกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์
โครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงการดาเนินงานในทุกๆด้าน
7. ควรอบรมให้บุคลากรมีความเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพที่แท้จริง รวมทั้งความเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างตัวชี้ของการประกันคุณภาพทั้ง
กายในและภายนอก
2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
1. ควรใช้บริการส่งข้อความสั้น SMS ระหว่างครู
ที่ปรึกษา หรือครูผู้สอนกับผู้ปกครองเพื่อแจ้งการ
เข้าเรียนในแต่ละรายวิชา แต่ละวัน และแจ้งผล
การเรียนของนักเรียน นักศึกษา

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
จัดทาฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา
เพื่อติดตามการมีงานทาหรือเรียนต่อหลังจบ
การศึกษาและสอดคล้องตรงตามศูนย์กาลังคน
V-COP
โครงการแผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน แผนบริการวิชาการ

จัดทาแผนยุทธศาสตร์ โดยกาหนดตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับจุดเด่นและแผนปฏิบัติการประจาปี
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจาปีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนาผลการติดตามมา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จัดทาและกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์
โครงการ โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุาย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกปี สร้างความรู้ความเข้าใจ
ไปในทิศทางเดียวกัน
1. โครงการกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้าน
เช่า และที่พักอาศัยของผู้เรียน
2. โครงการการส่งข้อความสั้น SMS ระหว่างครู
ที่ปรึกษา หรือครูผู้สอนกับผู้ปกครอง

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
2. ควรจัดทาโครงการครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนที่มี
ปัญหาทุกด้าน
3. ควรให้ครูได้มีการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
1.โครงการศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา
2.โครงการ พัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายสถานศึกษา 3D
4. ควรจัดให้มีการพัฒนาจัดทาหลักสูตรฐาน
จัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะ
ความต้องการของสถานประกอบการในเขตพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
1. ควรมีบุคลากรเจ้าของภาษาเป็นผู้ให้ความรู้ 1. โครงการพัฒนาครูทางด้านภาษาต่างประเทศ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
2. โครงการจัดหาครูภาษาต่างประเทศ
และรองรับประชาคมอาเซียน
2. ควรมีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อน
1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (V-NET) เพื่อ
มาตรฐานวิชาชีพ (V-NET) เพื่อพัฒนาผลการ
พัฒนาผลการทดสอบของผู้เรียนให้มีคะแนนตาม ทดสอบของผู้เรียนให้มีคะแนนตามเกณฑ์ที่
เกณฑ์ที่กาหนด
กาหนด
3. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือ
1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่าเป็นกรณี นักศึกษา
พิเศษ
2. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
3. โครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่างๆ ที่
นักเรียน นักศึกษา มีปัญหาในด้านการเรียน

ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับ หรือศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มากที่สุดดังนี้
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความ เข้าใจด้านการจัดการศึกษา
และระบบการวัดและประเมินผล
2. มีการจั ดทาและแจกคู่มือ นั กเรี ยน นัก ศึกษา ซึ่งในคู่มือ ดังกล่ าวได้ป ระมวลสาระที่ นั กเรีย น
นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย
3. มีการสอนปรับระดับความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้ พื้น ฐานที่จาเป็ นต่อการศึกษาในระดับ ปวช. ให้แก่นักเรียนที่ส อบไม่ผ่านในรายวิช าภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการสอบวัดระดับความรู้ของนัก เรียนก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ
ปวช.
4. ให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน
5. ให้ครูทา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทาใบความรู้/ใบงาน
6. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง
7. มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่างๆที่พบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียน
8. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
9. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
10. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปี
11. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่ปรึกษาทุก
ห้องเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ครู
ที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม
12. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบนิเทศติดตามการสอนของครูเป็น
ประจาทุกวัน
ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี จานวน 1,579 คน จากผู้เรียนทั้งหมด จานวน 1,848 คน คิดเป็นร้อยละ 85.44
ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณ ภาพของ
ผู้เรียน
ความตระหนัก ความพึงพอใจของผู้บริหาร หรือเจ้าของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ เช่น ความรับ ผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน
การมีมนุษย์สัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข สิ่งเสพติด มีความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพเฉพาะและมีความรอบรู้ทั่วไป เป็นต้น
ความพยายาม สถานศึกษาได้ดาเนินการโดยงานวิจัย ฯ ร่วมกับงานอาชีวศึกษาฯ(ทวิภาคี) สร้าง
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักสมรรถนะ
ทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพส่งไปยังสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ซึ่งสถานประกอบการหน่วยงาน
ชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามส่งกลับมายังสถานศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.41 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก สถานศึกษากาหนดให้ แผนกวิช าชีพ มีการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการประเมินทุกคน
และมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาครบทุก รายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
ความพยายาม สถานศึกษาได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้ สอนศึกษาและวิ เคราะห์ หลั กสู ตร มาตรฐานรายวิ ชาและด าเนินการสอนตามมาตรฐาน
รายวิชาและมาตรฐานวิชาชีพ จัดให้ผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาใน สาขาที่เรียน
2. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ในการฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ
3. ทุกสาขาวิชาจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีข้อสอบจากส่วนกลางมาทดสอบ
ผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
4. สถานศึกษาจัดทาเกียรติบัตรสาหรับผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แต่ละสาขาวิชา ของผู้เรียนในระดับ ปวช.3
และระดับ ปวส.2 มีจานวน 675 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจานวน 656 คน คิดเป็นร้อยละ
97.2 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขนึ้ ไป
ความตระหนัก สถานศึกษากาหนดให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการและวิชาชีพ ตาม
หลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน มีการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา มีข้อสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(สทศ.) นักเรียนนักศึกษาได้รับการทดสอบทุกคนและมีการรายงานผลการทดสอบของผู้เรียนแต่ละประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน

ความพยายาม สถานศึ ก ษาจั ด ให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก สาขาวิ ช า มี ก ารเรี ย นรู้ มี ทั ก ษะในการเรี ย นตาม
คาอธิบายรายวิชา มีการปฏิบัติจริง วัดผลตามสภาพจริง ทุกสาขาวิชามีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยมีข้อสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
มาทดสอบผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปวช.3 และ
ปวส.2 มีจานวนผู้เรียน 666 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จานวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนั ก สถานศึ ก ษาจั ด ครู ผู้ ส อนพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะด้ า นกา รฟั ง การอ่ า น
การเขียนและสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักสูตรในแต่ละประเภท
วิช า สาขาวิ ช า สาขางาน มี การดาเนิ น การแต่ง ตั้ ง คณะกรรมการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า น
อาชีวศึกษา (V-NET) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษมีข้อสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สทศ.) นักเรียน นักศึกษาได้รับการทดสอบทุกคนและมีการรายงานผลการทดสอบของผู้เรียนแต่ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ความพยายาม สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชา มีการเรียนรู้ ฝึกทักษะทางภาษาทุกภาคเรียน
จากการเรียนการสอนในชั้นเรียน และศูนย์วิทยบริการ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต มีการบริการให้ผู้เรียน
ตลอดวันที่เปิดทาการ
ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติ ด้านอาชีว ศึ กษา (V-NET) กลุ่ มวิช า
ภาษาอังกฤษแต่ละสาขาวิชาของผู้เรียนในระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 จานวน 666 คน ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ จานวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 ค่าเฉลี่ย 4.32 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ ที่ 1.6 ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ผ่า นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน คุณ วุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ความตระหนัก สถานศึกษากาหนดให้ แผนกวิช าชีพ มีการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพ มีข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ ในการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บัติ ตามเกณฑ์ที่
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษารับรอง นักเรียน
นักศึกษาได้รับการทดสอบทุกคนและมีการรายงานผลการทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนแต่ละประเภท
วิชาและสาขาวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร
ความพยายาม สถานศึ ก ษาจั ด ให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก สาขาวิ ช า มี ก ารเรี ย นรู้ ฝึ ก ทั ก ษะในการเรี ย นตาม
มาตรฐานรายวิชาและมาตรฐานวิชาชีพ จัดให้ผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาในสาขาที่เรียน
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพ ทุกสาขาวิชามีการทดสอบมาตรฐานอาชีพ โดยมีข้อสอบจาก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ทดสอบ
ผู้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการทดสอบมาตรฐานอาชีพ แต่ละสาขาวิชาผู้เรียนในระดับ ปวช. 3 และ
ปวส. 2 มีจานวน 675 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง จานวน 656 คน คิดเป็น ร้อยละ 97.2 ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก สถานศึกษาได้จัดทาโครงการพัฒนาผู้สอน ในเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละ
รายวิชา จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด มีการวัดผล ประเมินผลตาม
สภาพจริง และเน้นการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ความพยายาม ผู้สอนได้ดาเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรทุก
รายวิชา เพื่อนาไปจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชา รวมถึงมีการใช้รูปแบบการวิจัยใน
ชั้นเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าในระดับปวช.3 และปวส.2 มีจานวน
1,072 คน สาเร็จการศึกษา จานวน 604 คน คิดเป็นร้อยละ 56.34 ค่าเฉลี่ย 3.52 ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
ความตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการติดตามเมื่อนักเรียน นักศึกษาสาเร็จการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี แยกข้อมูลแต่ละประเภทวิชา และ
สาขาวิชา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน สรุปข้อมูลให้แผนกวิชา โดยคิดเป็นร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้
งานทาในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ความพยายาม
1. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และปฏิรูปวิธีสอบ โดยการบรูณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
สู่การปฏิบัติจริง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งให้ผู้เรียน มีคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา ใน กิจกรรม
ต่อไปนี้
- ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SME2)
-

ส่งเสริมอาชีพอิสระ
การฝึกประสบการณ์วิชาเรียนในสถานประกอบการ

3. จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียนตามอาชีพที่เหมาะสม
4. ผู้ ส อนพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอน โดยมุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ก ารฝึ ก ทั ก ษะ/ปฏิ บั ติ จ าก
ประสบการณ์จริง และได้รับการแนะแนวตลอดเวลาจากผู้สอน
ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จานวน 782 คน ผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ ศึก ษาต่อภายใน 1 ปี จานวน 775 คน คิดเป็นร้อยละ
99.10 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่
มีต่ อ คุ ณ ภาพของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา 3 ด้ า น คื อ ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า นสมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา
ความขยัน อดทน การมีมนุษย์สัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข สิ่งเสพติด มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะและมีความรอบรู้ทั่วไป
เป็นต้น
ความพยายาม สถานศึกษาได้ดาเนินการโดยงานวิจัย ฯ ร่วมกับงานอาชีวศึกษา ฯ (ทวิภาคี) สร้าง
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักสมรรถนะ
ทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพส่งไปยังสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ซึ่ง
สถานประกอบการ หน่วยงาน หรื อสถานศึกษา หรือผู้รับบริการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ส่งกลับมายังสถานศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ผลสัมฤทธิ์
ผลจากการสอบถามความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน หรื อ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.30 ปฏิบัติตามประเด็นครบทุก
ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป

เกณฑ์การตัดสิน

- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70-79.99
- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
2. ระดับความพึงพอใจของ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
สถานประกอบการ หน่วยงาน - ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
ผู้เรียน
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1)
และมีผล (2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1 )
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน - ดีมาก 80 ขึ้นไป
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน - ดี 70-79.99
วิชาชีพ
- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ร้อยละ 85.44

ดีมาก

ปฏิบัติ (1)
มีผล (5)

ดีมาก

ร้อยละ 97.2

ดีมาก

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

4. ร้อยละของผู้เรียนที่
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรอง
7. ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า

- ดีมาก 65 ขึ้นไป
- ดี 55-59.99
- พอใช้ 45-49.99
- ต้องปรับปรุง 35-44.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35
- ดีมาก 4.51-5.00
- ดี 3.51-4.50
- พอใช้ 2.51-3.50
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 1.50
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
- ดี 70-79.99
- พอใช้ 60-69.99
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50

- ดีมาก 4.51-5.00
- ดี 3.51-4.50
- พอใช้ 2.51-3.50
- ต้องปรับปรุง 1.51-2.50
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 1.50
8. ร้อยละของผู้สาเร็จ
- ดีมาก 80 ขึ้นไป
การศึกษาที่ได้งานทา หรือ
- ดี 70-79.99
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
- พอใช้ 60-69.99
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
- ต้องปรับปรุง 50-59.99
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50
9. ระดับความพึงพอใจของ
- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5)
สถานประกอบการ หน่วยงาน - ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4)
หรือสถานศึกษา หรือ
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3)
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของ - ต้องปรับปรุงปฏิบัติ (1) และมีผล
ผู้สาเร็จการศึกษา
(2)
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1 )
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ร้อยละ 56.6

ดี

ค่าเฉลี่ย 4.32

ดี

ร้อยละ 97.2

ดีมาก

ค่าเฉลี่ย 3.52

ดี

ร้อยละ 99.10

ดีมาก

ปฏิบัติ (1)
มีผล (5)

ดีมาก

4.67
(ดีมาก)

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1
ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ว ยงาน หรือสถานศึกษา หรื อ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษาฯ (V - NET) ตัง้ แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขนึ้ ไป
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) ตั้ ง แต่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ชาติ ขึ้ น ไปในกลุ่ ม วิ ช า
ภาษาอังกฤษ
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่ หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก
1. สถานศึกษาได้มีการกาหนดนโยบายและจัดระบบการปฏิบัติงานในการเปิดสอนหลักสูตรแต่ละระดับ
ของสาขาวิชาที่เปิดสอน มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนในวิสั ยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา โดยมีการ
วิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของการเปิดสอนหลักสูตรทั้ง ปวช. และ ปวส.
2. สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ตรของสถานศึ กษา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา มีการดาเนินงานพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน มีการประเมินผลการใช้
หลักสูตรและนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
ความพยายาม สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือ
รายวิชา ปรับปรุงแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน โดย
ดาเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการประเมินและปรับปรุงหลัก สูตร แผนการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก
1. ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน

2. ข้อมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือแผนการเรียน ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
3. รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียน
4. รายงานการนาผลการประเมินไปใช้
ผลสัมฤทธิ์
การใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก สถานศึกษามีการส่งเสริม ให้ผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัด ผลประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรี ยนตาม
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ มี ก ารนิ เ ทศการสอน และการประเมิ น ผลการสอนโดยผู้ เกี่ ย วข้ อง และน าผลมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
ความพยายาม สถานศึกษากาหนดให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนวิชาการและวิชาชีพ ส่งผ่านหัวหน้าแผนก
ทุกภาคเรียน
ผลสัมฤทธิ์
การจั ดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่เป็น
สมรรถนะอาชีพ และบู รณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ 87.32 ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน มีการบันทึกหลัง
การสอน นาผลการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายไปจั ดทาวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอน
ความพยายาม สถานศึกษาให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย แบบบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนวิชาการหรือวิชาชีพ มีการนิเทศการสอน บันทึกหลังการสอน ประเมินผลการสอน นาผลไปจัดทาวิจัย
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผ่านหัวหน้าแผนกวิชาทุกภาคเรียน
ผลสัมฤทธิ์
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้ครูแต่ละคนใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีเหมาะสม มีการนิเทศและทาบันทึกหลังการสอนจัดทาวิจัยอย่างน้อย 1 รายวิชา และนาผลการวิจัย
ไปพัฒนาการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบัติตามประเด็น
ครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก สถานศึกษากาหนดให้ผู้สอนแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน
ทราบก่อนการจั ดการเรี ย นการสอน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับ ผู้ เรียนมุ่งเ น้ น

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุ ณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความพยายาม สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้สอนแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลก่อนการ
จั ด การเรี ย นการสอน ใช้ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายเหมาะสมทุ ก รายวิ ช า ให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการวั ด และ
ประเมินผล นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกรายวิชาที่สอน
ผลสัมฤทธิ์
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาครูทุกคน แจ้งหลักเกณฑ์
และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ปฏิบัติตามประเด็นครบ
ทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก สถานศึกษาประสานความร่วมมือและสถานประกอบการในการวางแผนและจัดการ
อาชีวศึกษา สารวจสถานประกอบการที่ทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร รวบรวม
จานวนสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดการเรียนการสอน
ความพยายาม สถานศึกษาได้รั บความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็ นอย่างดีในการตอบรับ
ผู้เรียนเข้าฝึกงานทุกสาขาวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนเข้าฝึกงาน มีการนิเทศการ
ฝึกงาน มีการวัดผลการฝึกงานและมีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อนาไปปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์
การฝึกงานมีการคัดเลือกสถานประกอบการและทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงาน มีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการนิเทศการฝึกงาน มีการวัดผลการฝึกงาน มีการเชิญสถานประกอบการ
หน่วยงานเข้าร่วมสัมมนาการฝึกงานเพื่อนาผลไปปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นครบ4 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ ดี
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ในแต่ละตัวบ่งชี้
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
การดาเนินงาน
ประเมิน
1. ระดั บ คุ ณ ภาพในการใช้ แ ละ - ดีมาก ปฏิบัติ 1-5 ข้อ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ - ดี ปฏิบัติ 1-4 ข้อ
ปฏิบัติ
รายวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ - พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 ข้อ
ดีมาก
5 ข้อ
ต้องการของสถานประกอบ หรือ - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2 ข้อ
ประชาคมอาเซียน
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
2. ระดับคุณภาพในการจัดทา - ดีมาก ปฏิบัติ 1 มีผล 5 ข้อ
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
- ดี ปฏิบัติ 1 มีผล 4 ข้อ
ปฏิบัติ 1
- พอใช้ ปฏิบัติ 1 มีผล 3 ข้อ
ดีมาก
มีผล 5 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1 มีผล 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
3. ระดับคุณภาพในการจัดการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
เรียนการสอนรายวิชา
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
ดีมาก
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

4. ระดับ คุ ณ ภาพในการวั ด และ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ประเมินผลการจัดการเรี ย นการ - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
สอนรายวิชา
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
5. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดี
4.8
(ดีมาก)

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบ หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
จุดที่ต้องพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ
จัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก สถานศึกษามีการดาเนินการแต่ งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย
กาหนด มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการดาเนินงานที่สาคัญของสถานศึกษาทุกครั้ง ภายใต้การ
ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด

ความพยายาม สถานศึกษามอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง
ปฏิบั ติห น้าที่ตามอานาจที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการประเมินการปฏิบัติงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
ผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาคเรียน มีการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจในการปฏิ บัติงานร่ว มกันเพื่อพัฒ นาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.78 ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก สถานศึกษามีการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา จัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี มีการดาเนินงานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอีกทั้ ง
จัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุาย ผู้เรียน ชุมชนสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ความพยายาม สถานศึกษาได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
โดยครูและบุคลากรทุกฝุาย ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมี
ส่วนร่วม อีกทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ผลสัมฤทธิ์
การจั ด ท าแผนการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด
การศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั น โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝุ า ยใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปรายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก สถานศึ ก ษามี ก ารก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการดาเนินงานตามแผนงานโดยการร่วมมือของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ชุมชน
และหน่วยงาน
ความพยายาม สถานศึกษามีการพัฒนาตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดาเนินงานตาม
แผนโครงการ มีการประเมินเพื่อนาผลไปบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ มีแผนงานการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายใน
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินผลการดาเนินงานและนาผลไปบริหารจัดการ
ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการ
ประเมินผลการบริหารงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีภาวะผู้นาและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานภายใต้
ความร่วมมือของครู บุคลากรทุกฝุาย ผู้ปกครอง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ความพยายาม ผู้บริหารมีภาวะผู้นา และบริหารจัดการในสถานศึกษา ดังนี้
1. การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาชาติและท้องถิ่น โดยการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาวิสัยทัศน์จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายในการบริหาร การตัดสินใจ
และการจัดการศึกษา
3. การกระจายอานาจและเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีส่วนร่วมในการกาหนด
ทิศทางการดาเนินงานในการจัดการ
4. มี ก ระบวนการจั ด การความรู้ ที่ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ในการพั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งยั่ ง ยื น การใช้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการกาหนดจุดมุ่งหมาย เปูาหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
5. การพึ่งตนเอง ที่เน้น ให้ส ถานศึกษามีระบบการบริห ารตัวเอง มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบการ
ดาเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา
6. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหาความ
ร่วมมือ ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ
7. ความสามารถในการปรับใช้การบริหารตามสถานการณ์ที่นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง และ
หลากหลาย
8. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อการ
พัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้
9. การกากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองค์กร การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสังกัด
กาหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต้องดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ผลสัมฤทธิ์
การบริ ห ารงานและภาวะผู้ นาของผู้ บริหารสถานศึกษามีการบริห ารจัดการตาม
นโยบายของหน่ ว ยงานต้น สั งกั ด มี ก ารประชุ ม ครู บุค ลากรทุก ฝุ า ย ผู้ ปกครอง ผู้ มี ส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ การ
อาชีว ศึกษา น าความคิดเห็ น ของผู้ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒ นาสถานศึกษา มีการประเมินผ ลการ
บริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.77 ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาระบบศู น ย์ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ มีการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ
ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ มีระบบ
สารองข้อมูล ครูและบุคลากรทุกฝุายเข้าถึงฐานข้อมูล มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีข้อมูลพื้นฐาน 9
ประเภทเชื่อมโยงเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและปัจจุบัน ครูและบุคลากรทุกฝุาย ผู้เรียนใช้ประโยชน์ได้จริง มีการ
ประเมินความพึงพอใจเพื่อนาผลไปบริหารจัดการ ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก สถานศึกษามีการวิเคราะห์ จัดทาแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุาย ผู้เรียนและผู้ปกครอง
ความพยายาม สถานศึกษาได้ดาเนินการโดยฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตามแผนงาน
โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้ านสังคม
ด้านการพนันและมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุาย รวมถึงผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการ
ประเมินผลติดตามเพื่อลดความเสี่ยง
ผลสัมฤทธิ์
การบริหารความเสี่ยงมีการดาเนินงานตามแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยง 5
ด้าน มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล เพื่อลดความเสี่ยงแต่ละด้าน ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน
ความตระหนัก สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองมีการปฐมนิเทศ
แนะน าผู้ เ รี ย นเกี่ ย วกั บ การเรี ย นและความประพฤติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดปี ก ารศึ ก ษา สิ่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
ความพยายาม สถานศึกษามีการปฐมนิเทศ มีการจัดให้ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ
1 ครั้ง มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน มีแผนงานโครงงานสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ ผู้เรียน
ดีแต่ฐานะยากจน อีกทั้งมีการดูแลผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนที่มีปัญญาเลิศ
ผลสัมฤทธิ์
การจั ดระบบดูแลผู้ เรียนมีการปฐมนิเทศ แต่งตั้งครูที่ปรึกษาพบผู้ เรียน มีระบบ
เครือข่ายผู้ปกครอง ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนทุกกุล่ม ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ความตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้ อมและภูมิทัศน์ มีการจัดการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์ วิทยบริการที่เพียงพอเหมาะสมกับทุกสาขาวิชา
มีการประเมินการใช้และนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุาย
รวมถึงผู้เรียน
ความพยายาม สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์
ของสถานศึกษา มีการวางแผนการใช้อาคารสถานที่เหมาะสมกับทุก สาขาวิชาที่เรียนอย่างเพียงพอ มีการ
ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้ องเรี ย น ห้องปฏิบัติการ โรงฝึ กงาน ศูนย์ วิทยบริการ ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ คอมพิวเตอร์
ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดหาวัสดุ อุ ปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ
แผนงานโครงการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานและทันสมัย มีการประเมินความ
พึงพอใจของครู บุคลากรทุกฝุายและผู้เรียน มีการนาผลไปปรับปรุงบริหารจัดการ

ความพยายาม สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนงาน โครงการจัดหาวั ส ดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอมีความทันสมัยและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเหมาะสมกับทุกสาขาวิชาที่เรียน อีกทั้งมี
การประเมินผล ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์
การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามประเด็นครบ
ทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา
ความตระหนัก สถานศึก ษามีการแต่งตั้งค าสั่ งให้ ค รูและบุค ลากรทางการศึก ษาทุกฝุ า ยได้มีการ
พัฒนาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความพยายาม สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพและจรรบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจั ย หรืองานสร้างสรรค์
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นและหน่วยงานภายนอกที่จัด ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดปีการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
การพัฒ นาครู และบุค ลากรทางการศึ กษา ปฏิ บัติ ตามประเด็ น 4 ข้ อ ซึ่ งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ในด้านวัสดุฝึก
อุปกรณ์และสื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุ นให้ครูและผู้เรียนจัดทาโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจาปี
ความพยายาม สถานศึกษาดาเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อการ
เรี ยนการสอนอย่างเพีย งพอและเหมาะสมเกิดประโยชน์สู งสุดแก่ผู้เรียนทุกสาขาวิขาผู้ เรียนและครูจัดทา
โครงงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ปลูกฝังจิตสานึกพลเมืองไทยและพลโลกภายใต้การสนับสนุนงบประมาณที่
เพียงพอและเหมาะสม
ผลสัมฤทธิ์
การบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้ง ใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ
ความตระหนัก สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งในและหรื อต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ วัส ดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้ การจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการประเมินเพื่อการปรับปรุง
ความพยายาม สถานศึกษาดาเนินการตามแผนงาน โครงการระดมทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรอื่นๆ
เช่น งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งภายในและ
หรือต่างประเทศ มีการดาเนินงานติดตามผล ประเมิน เพื่อไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์
การระดมทรั พ ยากรในการจั ดการอาชี ว ศึ ก ษา กับ เครื อ ข่ ายทั้ ง ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
หรือวิทยาลัย
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
2. ระดับคุณภาพในการจัด
- ดีมาก ปฏิบัติ 1-5 ข้อ
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา - ดี ปฏิบัติ 1-4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ1 ข้อ
3. ระดับคุณภาพในการพัฒนา
- ดีมาก ปฏิบัต1ิ -5 ข้อ
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์
- ดี ปฏิบัติ 1-4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
4. ระดับคุณภาพในการบริหารงาน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
และภาวะผู้นาของผู้บริหาร
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
สถานศึกษา
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
5. ระดับคุณภาพในการบริหาร
- ดีมาก ปฏิบัติ 1-5 ข้อ
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ - ดี ปฏิบัติ 1-4 ข้อ
ของสถานศึกษา
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ1 ข้อ
6. ระดับคุณภาพในการบริหาร
- ดีมาก ปฏิบัติ 1-5 ข้อ
ความเสี่ยง
- ดี ปฏิบัติ 1-4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ1-2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลนักเรียน

8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์
ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
9. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางศึกษา

11. ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ

12. ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ

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

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดี

ปฏิบัติ 4 ข้อ

ดี

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
4.83
(ดีมาก)

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ สถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ
จุดที่ต้องพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก
1. สถานศึกษามี การจั ดกิจกรรม/โครงการที่ให้ บริการวิช าการและวิชาชี พโดยการมีส่ วนร่ว มของ
บุคคลากรทุกฝุาย ครู และผู้เรียนทุกสาขาวิชา
2. สถานศึ ก ษามี ก ารให้ บ ริ การวิ ช าการและวิ ช าชี พ เพื่ อการประกอบอาชี พของประชาชน เช่ น
โครงการ 108 อาชีพ โครงการฝึกอาชีพอิสระ โครงการ Fix it center
3. ทุกกิจกรรม / โครงการ จะต้องมีการประเมินผลความสาเร็จตามเปูาหมายที่กาหมดไว้
ความพยายาม
1. สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน
2. ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมายและเตรียมการดาเนินการ
3. ดาเนินกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชน ผู้สนใจ เช่น โครงการ 108
อาชีพโครงการฝึกอาชีพอิสระ โครงการ Fix it center
4. สรุปและรายงานผลต่อ ผู้อานวยการสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ
ผลสัมฤทธิ์
การบริการวิชาการและวิชาชีพ มีการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขาวิชา มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เพื่อนาผลไปปรับปรุงในครั้งต่อไป ปฏิบัติครบทุกประเด็น ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่ว น ปฏิบัติ 1
ข้อ

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

5
(ดีมาก)

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดที่ต้องพัฒนา – ไม่มี มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัด ทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนมีการเผยแพร่
ตังบ่งชี้ที่ 5.1 ระดั บคุณ ภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ า งสรรค์ หรื อ
งานวิจัย ของผู้เรียน
ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา
ได้มีการสร้างและพัฒนาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอื่นๆ
จัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้ง นาไปใช้ประโยชน์ในการ ประกอบอาชีพ พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งนาไปสู่การแข่งขันระดับชมชุน จังหวัด ภาค และชาติ
ความพยายาม ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา มีการจัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการเผยแพร่ต่อสาธารชน
อันนาไปสู่การแข่งขันและได้รับรางวัล
ผลสัมฤทธิ์
การบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองงานวิจัยของผู้เรียน
สามารถจัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอื่นๆ ได้ตามเกณฑ์
ที่กาหนด อีกทั้งจัดให้มีการประกวดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดั บคุณ ภาพในการบริ หารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ า งสรรค์ หรื อ
งานวิจัยของครู
ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูผู้ สอน ทุกสาขาวิชาได้มีการสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งนาไปสู่การได้รับรางวัลระดับชมชุน จังหวัด ภาค และชาติ

ความพยายาม ครูผู้สอนทุกสาขาวิชา มีการจัดทานวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการเผยแพร่ต่อสาธารชน อันนาไปสู่การแข่งขันและได้รับ
รางวัล
ผลสัมฤทธิ์
การบริ หารจั ดการนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของครู
สามารถจัดทาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด จัดให้มีการประกวด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งนาผลงานไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
2. ระดับคุณภาพในการบริหาร - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
จัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ของครู
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก

ปฏิบัติ 5 ข้อ

ดีมาก
5
ดีมาก

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตังบ่งชี้ที่ 5.1 ระดั บ คุ ณภาพในการบริห ารจั ดการโครงการ สิ่ ง ประดิษ ฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื อ
งานวิจัย ของผู้เรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริห ารจัดการนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู
จุดที่ต้องพัฒนา - ไม่มี มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และเสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ในด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

ตั วบ่ งชี้ ที่ 6.1 ระดั บ คุณ ภาพในการปลู กฝั งจิ ตสานึก ด้า นการรั กชาติเ ทิดทู น พระมหากษั ตริ ย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก สถานศึกษาส่ งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้ เรียนทุกคน เข้าร่ว ม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มีการดาเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก บุคลากรทุกฝุาย
ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิ ตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปฏิ บัติตาม
ประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก สถานศึกษาส่ งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้ เรียนทุกคน เข้าร่ว ม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการ
ดาเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก บุคลากรทุกฝุาย
ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการ
บริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก สถานศึกษาส่ งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้ เรียนทุกคน เข้าร่ว ม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการกีฬาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการ
ดาเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก บุคคลากรทุกฝุาย
ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการนาผล
การประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
การปลูกฝังจิตสานึกด้านการกีฬาและนันทนาการ ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก สถานศึกษาส่ งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้ เรียนทุ กคน เข้าร่ว ม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
มีการดาเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก บุคคลากรทุกฝุาย
ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
นาผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
การปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามประเด็นครบทุก
ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ผลสัมฤทธิ์
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
ของการ ผลการประเมิน
ดาเนินงาน
1. ระดับคุณภาพด้านการปลูกฝัง
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
จิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรัก - พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
ดีมาก
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
- ดีมากปฏิบัต5ิ ข้อ
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
ดีมาก
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
3. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้าน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
การกีฬาและนันทนาการ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
ดีมาก
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
พอเพียง
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
ดีมาก
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
5.00
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6
(ดีมาก)

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ต้องพัฒนา ไม่มี
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา มีการ
ติดตามตรวจสอบ การประเมินภายในโดยดาเนินการตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ความพยายาม สถานศึกษาดาเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบมี
การประเมิ น คุ ณภาพภายใน จั ดท าคู่ มื อ หลั ก ฐานข้ อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆ และรายงานการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษาเพื่อนาไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์
การประกันคุณภาพภายในก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ความตระหนัก สถานศึกษามีการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ว่าด้วย 7
มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลของแต่ละตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์
ความพยายาม สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาดาเนินงาน
ในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถนาผลการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงการบริหารให้ได้มาตรฐานโดยมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ การดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ตัดสินตามเกณฑ์ที่กาหนดอยู่ ในเกณฑ์ ดีมาก 28 ตัวบ่งชี้ อยู่ในเกณฑ์ ดี 6 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดี

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การตัดสิน

1. ระดับคุณภาพในระบบ
การประกันคุณภาพภายใน

2. ระดับคุณภาพในการ
ดาเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555

ผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ
ปฏิบัติ 5 ข้อ
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดี
มาก
จานวนตัวบ่งชี้ที่
- ดีมาก 30 – 34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัว มีผลการตัดสิน
บ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ตามเกณฑ์สูงสุด
หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
จานวน 28
- ดี 25 – 29 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
- พอใช้ 18 – 24 ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี้
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 12 ตัวบ่งชี้

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
จุดที่ต้องพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

ดีมาก

ดี

4.50
(ดี)

ตอนที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 สรุปได้ดังนี้
4.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ระดับดีมาก เรียงตามลาดับดังนี้
- มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
- มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดั บ คุ ณ ภาพในการใช้ แ ละพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะรายวิ ช าที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบ หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระบบคุ ณ ภาพในการพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ มและภู มิ ทั ศ น์ ข อง
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
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู
- มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ ทรงเป็ น
ประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
4.1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการได้ระดับดี เรียงตามลาดับดังนี้
- มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษาฯ (V - NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติชั้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

- มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
- มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
- มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบ
ของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
4.2.1 แผนงานบริหารและจัดการสถานศึกษา
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สานักงาน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และวัสดุถาวร
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
4.2.2 แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ
2. โครงการจัดหาวัสดุสานักงานและวัสดุอื่นๆ
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สานักงานและวัสดุถาวร
4. โครงการปรับปรุงห้องเรียนทันสมัยของสาขาวิชาต่างๆ
5. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา
6. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา
7. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาต่างๆ
ประจาปีการศึกษา
8. โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพ
9. โครงการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า รั บ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า น
อาชีวศึกษา ( V-NET ) ประจาปีการศึกษา
10. โครงการสัมมนาและลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ
11. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ( English camp )
12. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
13. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
14. โครงการประชุมสัมมนาติดตามผลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา ระบบ
ทวิ
ภาคีและระบบปกติร่วมกับครูฝึกสถานประกอบการ
15. โครงการส่งเสริมการจัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของคนรุ่น
ใหม่
16. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการวิชาชีพ “สัปดาห์วิชาการประจาปีการศึกษา”

17. โครงการอบรมสั มมนาเชิ งปฏิ บัติก ารเตรีย มความพร้อมการจัดท าโครงการวิ ช าชี พ
ประจาปีการศึกษา
18. โครงการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ กด้ า นการรัก ชาติ เทิด ทู น พระมหากษัต ริ ย์ส่ ง เสริ ม ระบอบ
ประชาธิปไตย และทะนุบารุงศาสนาวัฒนธรรม
19. โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
20. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
21. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
22. โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
23. โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านการกีฬาและนันทนาการ
4.2.3 แผนงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร
1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์
ในการทางาน
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทาแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. โครงการ AVC-NEWS
5. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้นปีร่วมกับ
เครือข่าย
6. โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
7. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาด้าน
ภาษาต่างประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. โครงการเสียงตามสาย 2 ภาษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมารถนะรายวิชาร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายสถานประกอบการ ผู้ปกครอง ครู รองรับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ 3D บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
11. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
12. โครงการประชุมครูเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาสถานศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์สถานศึกษา
14. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยสาหรับครู
16. โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก
17. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารองรับการประเมิน
ภายนอก
19. โครงการระบบดูแลผู้เรียนด้วยโปรแกรม RMS
20. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
4.2.4 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน
1. โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
2. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจาปีการศึกษา
3. โครงการบริจาคโลหิตประจาปีการศึกษา
4. โครงการครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
5. โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา
6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
7. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
8. โครงการแนะแนวการศึกษา
9. โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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
อื่นๆ ในท้องถิ่น
4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
4.3.1 การช่วยเหลือด้านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน

