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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเรียกสั้นๆ ว่า" อยุธยา "ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นเมืองหลวงเก่า
ของไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๘๙๓ โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ในเวลา
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เจ้าพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ของตัวเมืองไว้ ตัวจังหวัดจึงเป็น
เกาะที่มีบ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่น้า อาณาเขตและการปกครองจังหวัด
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ท่าเรือ และอาเภอวังน้อย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
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งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รอ.หญิงสุลักษณ์ อัมพะลพ

นางสาวไปรยา อรรถนาถ
งานอาคารสถานที่
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นางสาวอุษณิษา ตรีสุขี

แผนกวิชาทุกแผนกที่เปิดสอน

๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชือ่ – สกุล
นางอรสา
รามโกมุท
นางสาวอรนุช
แสงสุข
นางสุภาณี
แสงอินทร์
นายธารงค์
สว่างเดือน
นางสาวภัทรวรรณ ตันสกุล
นางมาริสา
อนันตเสถ
นางเบญจวรรณ
วิภาดาพรพงษ์
นางณัทกาญจน์
การสมสิษฐ์
นางสมสมัย
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสุภาภรณ์
กระตุฤกษ์
นางจุฑารัตน์
วันละมุน
นางบุษดี
วีเซ่

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นางมาลี
นายอริยวัฒ
นางสาววรรณา
นางจงรักษ์
นายสุเทพ
นางสาวลออง
นางสาวพรวิสาข์
นายสัมพันธ์

พรหมเจริญ
เฉลิมกิจ
มาลีหวล
วงศ์เจตจันทร์
นิติโรจน์
วัจนะสาลิกากุล
จตุระบุล
หลงพิมาย

๒๑

นางอกนิษฐ

หิดาวรรณ

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
ผู้แทนฝุายบริหารทรัพยากร
ผู้แทนฝุายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้แทนฝุายวิชาการ
ผู้แทนฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการโรงแรม
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้าแผนกวิชาโลจิสติกส์
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

๒.๒.๓ จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา
สถานภาพ
ครูพิเศษ

มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

๑๐
๗
๕
๑๑
๖
๘
๒
๗
๒
๓
๑๕
๗๖

พนักงาน
ราชการ

การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ศิลปกรรม
การท่องเที่ยว
การโรงแรม
สามัญสัมพันธ์
รวมทั้งหมด

จานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ครูประจา

แผนกวิชา

ใบประกอบ
วิชาชีพ

๑๐
๓
๕
๘
๕
๕
๘
๗
๒
๒
๑๕
๖๔

๑
๑
๑
๓

๓
๒
๑
๒
๑
๙

๑๐
๖
๕
๑๑
๖
๘
๒
๗
๒
๒
๑๕
๗๔

๑
๑
๒

๑
๑

๗
๖
๕
๓
๒
๒
๑
๒
๒
๗
๓๗

๓
๑
๘
๔
๖
๒
๖
๑
๗
๓๘

-

๒.๒.๔ จานวนบุคลากรทางการศึกษา
ชาย

หญิง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
๒
งานบุคลากร
๑
งานบัญชี
๒
งานการเงิน
๒
งานพัสดุ
๔
งานอาคารสถานที่
๑๕
งานทะเบียน
๒
งานประชาสัมพันธ์
๑
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
๑
งานศูนย์ข้อมูล
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนา
๑
งานประกันคุณภาพ
งานส่งเสริมผลิตผล
๒
ฝ่ายวิชาการ
งานหลักสูตรการเรียนการสอน
๑
งานวัดผล
๑
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานสื่อการเรียนการสอน
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๑
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
๑
งานครูที่ปรึกษา
๑
งานปกครอง
๑
งานแนะแนว
๑
งานสวัสดิการ
๑
งานโครงการพิเศษ
๑
รวมทั้งสิ้น
๔๒

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

จานวน
(คน)

ลูกจ้าง
ประจา

ฝ่าย/งาน

เพศ

ข้าราชการ
กพ.

สถานภาพ

๑
-

๑
๒
-

๒
๑
๒
๒
๑๕
๒
๑

๑
๒
๗
-

๒
๑
๑
๒
๒
๘
๒
๑

-

-

๑
-

๑
-

๑

-

-

-

๒

-

๒

-

-

๑
๑
๑

-

๑
๑
๑

๑

๑
๔

๑
๑
๑
๑
๑
๓๗

๑๐

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓๒

๑

๒.๒.๕ จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขาวิชา และชั้นปี
ระดับ
/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
การบัญชี
การตลาด
ธุรกิจค้าปลีก
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ศิลปกรรม
การท่องเที่ยว
การโรงแรม
ระดับ ปวส.
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การจัดการโลจิสติก
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
การท่องเที่ยว
การโรงแรม
รวมทั้งหมด

๑

ชั้นปี
๒
ปกติ ทวิภาคี

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

๓

ปกติ

ทวิภาคี

๑๕๒
๓๕
๙
๑๐๕
๑๕
๗๐
๗
๕๒
๑๙
-

๙
๔๐

๑๒๓
๒๒
๔
๘๔
๑๔
๖๗
๖
๔๑
๑๒
-

๘
๓๓

๑๑๓
๒๖
๒๘
๑๒๒
๑๗
๖๖
๓๙
๑๒
-

๑๓
๓๑

๓๘๘
๘๓
๓๐
๔๑
๓๑๑
๔๖
๒๐๓
๑๓
๑๓๒
๔๓
๑๐๔

๔๓
๒๗
๒๖
๑๖
๔
๕๘๐

๑๗
๙
๒๔
๑๒
๑๑๑

๓๖
๓๙
๓๒
๑๘
๒๑
๕๑๙

๑๒
๑๑
๒๕
๑๓
๑๐๒

๔๒๓

๔๔

๗๙
๒๙
๖๖
๕๘
๒๐
๓๔
๔๙
๒๕
๒๕
๑,๗๗๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จาก งานทะเบียน

๒.๒.๖ จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๑. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี)
ระดับ/สาขาวิชา
ระดับ ปวช.
การบัญชี
การตลาด
ธุรกิจค้าปลีก
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
ศิลปกรรม
การท่องเที่ยว
การโรงแรม
รวม
ระดับ ปวส.
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การจัดการโลจิสติก
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
การท่องเที่ยว
การโรงแรม
รวม
รวมทั้งหมด

จานวน

รวม

ปกติ

ทวิภาคี

๘๖
๑๘
๒๓
๙๘
๓
๔๕
๒๙
๘
๓๑๐

๔
๑๙
๒๓

๘๖
๑๘
๔
๒๓
๙๘
๓
๔๕
๒๙
๘
๑๙
๓๓๓

๓๒
๓๕
๒๒
๑๕
๑๔
๑๑๘
๔๒๘

๗
๓
๕
๑๘
๑๕
๔๘
๗๑

๓๒
๗
๓๕
๒๒
๓
๕
๑๕
๑๘
๑๔
๑๕
๑๖๖
๔๙๙

๒.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีดังนี้
๑. วิทยาลั ย อาชีว ศึกษาพระนครศรีอยุธ ยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นหน่ว ยงานที่ให้ ความร่ว มมื อ
สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทวิภาคีด้านค้าปลีกเป็นอย่างดี จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ ตาม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓. วิทยาลั ยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธ ยา ได้รับเกียรติบัตร โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น ผู้
เผยแพร่ นวัตกรรม/ผลงาน เพื่อสร้างความพร้อมผู้ เรียนสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๕๙ จากสานักงานศึกษาธิการภาค ๑
- “โครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาค ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน”
- “อาหารปิ่นโต”
- “โรงเรียนธนาคารดีเด่นประจาปี ๒๕๕๗”
๔. นางอรสา รามโกมุท ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตร ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง
ตามหลั ก สู ต รการพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕. นายอรุณ พุ่มไสว ได้รับเกียรติบัตร โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นผู้เผยแพร่นวัตกรรม/ผลงาน เพื่อสร้างความ
พร้อมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ จากสานักงานศึกษาธิการภาค ๑
- การประดิษฐ์ของที่ระลึกสาหรับตกแต่งบ้านระดับ ปวส.
- พานพุ่มผ้าไทย(พุ่มศรีอยุธยา)
๖. นางจันทนา ภู่เจริญ ได้รับเกียรติบัตร โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นผู้เผยแพร่นวัตกรรม/ผลงาน เพื่อ
สร้างความพร้อมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน โครงการต่อยอกผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์น้าหอมน้าปรุง
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ จากสานักงานศึกษาธิการภาค ๑
๗. นางสาวอัยยกรณ์ พันธุ์จิ นา นางสาวกัลยาณี พิทักษา และนายวศัย สติชอบ ครูที่ปรึกษา
สิ่งประดิษฐ์ นางสาวบารมี ศรี โนนยาง นางสาวสุรวี พันธ์สัมฤทธิ์ นางสาวสิขรินทร์ งามเลิศ นักเรียน
ระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาการตลาด เจ้าของผลงาน ข้าวเกรียบกุ้งไรส์เบอร์รี่ ประเภทที่ ๗ ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ได้รั บรางวัล ชมเชย ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๘. นางสาววรรณา มาลีหวล นางสาวผ่องพรรณ ศรีภิรมย์ และนายศรายุทธ ทองแก้ว ครูที่ปรึกษา
สิ่งประดิษฐ์ นายสรรชาติ วงศ์วิฉาย นางสาวอัญรินทร์ สุขแจ่ม นางสาวชฎารัตน์ หอมหวาน นายนนทกร
ฤทธิ์เดช และนางสาวพรนภัส ควรเฉลย นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์ เจ้าของ
ผลงาน มัจฉา ร้อยรักประเภทที่ ๙ ด้านหัตถศิลป์
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับภาค ภาคกลาง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๙. นางสาววรรณา มาลีหวล นางสาวผ่องพรรณ ศรี ภิรมย์ และนายศรายุทธ ทองแก้ว ครูที่ปรึกษา
สิ่งประดิษฐ์ นายวสุ บุญอนันต์ นางสาวนฤมล ดีดาแดง นางสาวถาวร คงเจริญ นางสาวอภัญญา คู่ปูอง
และนางสาวพรรรภาญ์ สุกเขียว นักเรียนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงาน มาลัยชาร่วยใบลาน
ประเภทที่ ๙ ด้านหัตถศิลป์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๐. นางสาววรรณา มาลีหวล นางสาวผ่องพรรณ ศรีภิรมย์ และนายศรายุทธ ทองแก้ว ครูที่ปรึกษา
สิ่งประดิษฐ์ นางสาวกัญญรักษ์ จันทร์เพ็ญ นางสาววรรดี เศรษฐา นางสาวณัฏฐรียา บางขัน นางสาว
กิตติญาภรณ์ ปานสาราญ นักเรียนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงาน พานพุ่มวิจิ ตร ประเภทที่ ๙
ด้านหัตถศิลป์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๑. นางสาววรรณา มาลีหวล นางสาวผ่องพรรณ ศรีภิรมย์ และนายศรายุทธ ทองแก้ว ครูที่ปรึกษา
สิ่งประดิษฐ์ นางสาวดวงกมลพร นวนิยม นางสาวสาวิตรี จาปี นายสนธยา ร่วมเผาไทย นางสาวชลิตา
วันเต๊ะ นางสาวธัญจรา แก้วกระจ่าง นักเรียนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงาน พานเครื่องทอง
น้ อ ย ประเภทที่ ๙ ด้ า นหั ต ถศิ ล ป์ ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองแดง ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๒. นางสาวพรวิสาข์ จตุระบุลครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ นางสาวศันศนีย์ สายแวว นางสาวอรวรรณ
สรรเพธุดา นางสาวสิรินภา เฟื่องขจร นางสาวสุพรรณษา ขาเขียว นักเรียนแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ เจ้าของผลงาน คุ้กกี้เห็ดหอม ประเภทที่ ๗ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัล เหรียญ
ทองแดง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๓. นางสาวพรวิสาข์ จตุระบุลครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ นางสาวน้าใจ ก้อนแก้ว นางสาวชลธิชา
ฤทธิสาร นายรวิภาส ใหม่เอี่ยม นายสหรัฐ เมฆพลัด นายภูมิพัฒน์ แก้วมุข นักเรียนแผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ เจ้าของ มะกรูดลอยแก้ว ประเภทที่ ๗ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
๑๔. นายวันชนะ ขันต่อ ครูผู้ควบคุม นายขจรศักดิ์ วินัยพานิช นางสาวบุญธิตา ขาวเจริญ นางสาว
สริตา วงษ์ประเสริฐ และนางสาวสุมิตร สามารถ นักเรียนแผนกวิชาศิลปกรรม ได้รับรางวัล ชมเชย จาก
การประกวดภาพยนตร์ สั้ น ส่ งเสริ มอั ตลั ก ษณ์ไทย และค่า นิยม ๑๒ ประการ โดยวั ฒ นธรรมจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
๑๕. นายวันชนะ ขันต่อ ครูผู้ควบคุม นางสาวอารีย์ การเลิศดี นักเรียนแผนกวิชาศิลปกรรม ได้รับ
รางวั ล ชนะเลิ ศ จากการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และทั ก ษะพื้ น ฐาน ทั ก ษะการวาดภาพคนเหมื อ น
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๖. นายวันชนะ ขันต่อ ครูผู้ควบคุม นางสาวจิตรานิจ เสนาะกลาง นักเรียนแผนกวิชาศิลปกรรม
ได้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ จากการแข่งขั นทัก ษะวิ ช าชี พ และทั กษะพื้นฐาน ทักษะจิต รกรรมสี น้าหุ่ นนิ่ ง
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๗. นางสาววรรณา มาลีหวล นางสาวผ่องพรรณ ศรีภิรมย์ และนายศรายุทธ ทองแก้ว ครูผู้ควบคุม
นางสาวจันทร์ธิมา โปร่งจังหวัด นางสาวพัชชา เย็นใจ นางสาวพรนภา ยังแก้ว และนางสาวพัชธิดา แสง
ประกาย นักเรียน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล ชมเชย จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ

ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับ ปวช. โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑๘. นางจงรักษ์ วงค์เจตจันทร์ ครูผู้ควบคุม นายสุวัฒน์ ทุมมา นางสาวเจนนิษา จันทร และนางสาว
ปารีณา สันทัดถ้อย นักเรียนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ทักษะการออกแบบตัดเย็บชุดนอนหญิงอายุ ๑๕ – ๒๐ ปี โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภาค เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ได้รับรางวัล อันดับ ๑๓ ระดับเหรียญทองแดง ระดับชาติ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๓. การดาเนินงานของสถานศึกษา
๓.๑ ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
๓.๑.๑ ปรัชญา
คิดเป็น ทาเป็น เด่นการศึกษา พัฒนาคุณธรรม มุ่งนาอาชีพ
๓.๑.๒ วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาที่เพียบพร้อมด้วยทรัพยากรทางการศึกษาที่สมบูรณ์เป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือในการจัดและให้บริการทางวิชาชีพ และเป็นสถานศึกษาต้นแบบในระดับสากล
๓.๑.๓ พันธกิจ
๑. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
๒. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษา
๓. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และความร่วมมือ
๔. บริการชุมชนและฝึกอาชีพ
๕. หารายได้และพึ่งตนเอง
๓.๑.๔ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“ทักษะดี มีจิตบริการ”
๓.๑.๕ รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา
จานวน ๕๓,๓๔๗,๐๙๑ บาท (ห้าสิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
รายการ
จานวนเงิน(บาท)
เงินเดือน
๓๐,๙๙๖,๙๔๘
เงินประจาตาแหน่ง
๒,๖๔๘,๘๖๘
ค่าจ้างประจา
๑,๐๒๐,๓๖๐
ค่าจ้างชั่วคราว
๕,๘๑๗,๑๓๕
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
๓,๗๕๔,๑๐๐
ค่าสาธารณูปโภค
๑,๒๕๐,๐๐๐
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖,๓๖๙,๒๘๐
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
๔๙๑,๐๐๐
วัสดุฝึก Fix it Center
๒๕๐,๐๐๐
ระยะสั้น
๔๕๒,๐๐๐
ฝึกอบรมอาชีพ
๒๙๗,๔๐๐
รวมทั้งสิ้น
๕๓,๓๔๗,๐๙๑

๓.๒ การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๑. ควรมีบุคลากรเจ้าของภาษาเป็นผู้ให้ความรู้ทางด้าน ๑. โครงการพัฒนาครูทางด้านภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและรองรับ
๒. โครงการจัดหาครูภาษาต่างประเทศ
ประชาคมอาเซียน
๒. ควรมีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนการทดสอบ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ (V-NET) เพื่อพัฒนาผลการทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพ (V-NET) เพื่อพัฒนาผลการ
ของผู้เรียนให้มีคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทดสอบของผู้เรียนให้มีคะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนด
๓. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน
๑. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่าเป็นกรณีพิเศษ
นักศึกษา
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
กาประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
๑. ควรใช้บริการส่งข้อความสั้น SMS ระหว่างครูที่
๑. โครงการกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้าน
ปรึกษา หรือครูผู้สอนกับผู้ปกครองเพื่อแจ้งการเข้า
เช่า และที่พักอาศัยของผู้เรียน
เรียนในแต่ละรายวิชา แต่ละวัน และแจ้งผลการ
๒. โครงการการส่งข้อความสั้น SMS ระหว่างครู
เรียนของนักเรียน นักศึกษา
ที่ปรึกษา หรือครูผู้สอนกับผู้ปกครอง
๒. ควรจัดทาโครงการครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนที่มีปัญหา ๑. โครงการศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา
๓. ทุกด้าน
๒. โครงการ พัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา
๔. ควรให้ครูได้มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการ
คุณภาพ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายสถานศึกษา ๓D
๕. ควรจัดให้มีการพัฒนาจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการในเขตพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
๑. ควรจัดอบรมอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทางานวิจัยใน
ทักษะในการทางานวิจัยหรือเขียนรายงานการวิจัยที่ ชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาในชั้น
ใช้ประโยชน์ได้จริง
เรียน และการเขียนรายงานที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
๒. ควรทาฐานข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของ จัดทาฐานข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของ
การอาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัล หรือนาไปใช้ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็น
ประโยชน์ สะสมเป็นองค์กรและนักศึกษาที่ได้รางวัล ประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพภายใน และ
หรือนาไปใช้ประโยชน์ สะสมเป็นองค์ความรู้เฉพาะ ภายนอก
ทางที่วิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ของ
วิทยาลัยและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด
๓. ควรใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการรวบรวมฐานข้อมูล
เพื่อประโยชน์ให้เชื่อมโยงกับทุกฝุาย เช่น การติดตาม
ภาวะ การมีงานทาของผู้จบการศึกษาโดยใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องจากศูนย์กาลังคน V - COP
๔. ผู้บริหารและบุคลากรควรทาความเข้าใจร่วมกัน ถึง
ความสาคัญของการทาแผนพัฒนาสถานศึกษา แผน
ยุทธศาสตร์ และการทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
รวมทั้งความต่อเนื่องของแผนพัฒนาวิทยาลัยกับ
แผนปฏิบัติราชการ ตลอกจนแผนย่อยในการ
ดาเนินงาน เช่น แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน แผนบริการวิชาการ เป็นต้น
๕. ควรจัดทาแผนพัฒนาวิทยาลัยที่มีตัวชี้วัดและเปูาหมาย
ที่ทาให้วิสัยทัศน์ จุดเด่นจุดเน้น และยุทธศาสตร์
บรรลุผล จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่รองรับ
ความสาเสร็จตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนา
วิทยาลัยและดาเนินการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาฯและนาผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
ให้เป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
ประชุมบุคลากร เป็นต้น
๖. ควรใช้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการทางาน
กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงการ ตลอดจน
ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินงาน ใน
ทุกๆด้าน
๗. ควรอบรมให้บุคลากรมีความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพที่แท้จริง รวมทั้งความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ตัวชี้ของการประกันคุณภาพทั้งกายในและภายนอก

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

๔. การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑
ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึง
พอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวนผู้ที่สาเร็จการศึกษา
๒. สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและ
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน
จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
๓. สถานศึ กษามีจ านวนข้อมู ล ตอบกลั บที่ มีผ ลการประเมิน ความพึ งพอใจด้ านคุ ณลั ก ษณะที่พึ ง
ประสงค์เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๔. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
๕. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย
๓.๕๑-๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึน้ ไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
ความตระหนัก ความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ๓ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ เช่น ความรับ ผิดชอบ ความมีวินัย
ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน การมีมนุษย์สั มพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้อง
กับอบายมุข สิ่งเสพติด มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะและมีความรอบรู้ทั่วไป เป็นต้น
ความพยายาม สถานศึกษาได้ดาเนินการโดยงานแนะแนวฯ ร่วมกับ งานวิจัยฯ สร้างแบบสอบถาม
ระดับความพึงพอใจทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักสมรรถนะทั่วไป และด้าน
สมรรถนะวิ ช าชี พ ส่ ง ไปยั ง สถานประกอบการ หน่ ว ยงาน หรื อ สถานศึ ก ษา หรื อ ผู้ รั บ บริ ก าร ซึ่ ง สถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามส่งกลับ
มายังสถานศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ผลการประเมิน ผลจากการสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น
ครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก ( ๕ คะแนน )
 ดี ( ๔ คะแนน )  พอใช้ ( ๓ คะแนน )
 ต้องปรับปรุง ( ๒ คะแนน )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน )
จุดเด่น
- มีการแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้สถานประกอบการ สถานศึกษา และผู้รับบริการ
ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ โดยอานวยความสะดวกให้ผู้ สาเร็จการศึกษา

สามารถดาวโหลดแบบสอบถามได้ที่หน้าเว็บวิทยาลัยฯ และสามารถนาส่งได้ด้วยตนเอง
หรือ ส่งมาทาง E – Mail ของวิทยาลัยฯ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- เมื่อมีการรายงานข้อมูลผลการติดตามเรื่องความพึงพอใจของสถานประกอบการ เห็นควร
จัดทาสาเนาเพื่อแจ้งงานประกันฯ เก็บไว้เป็นข้อมูลด้วย ๑ ชุด และส่งสาเนาเอกสารแนบไว้
เป็นหลักฐานที่งานประกันด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
ความตระหนัก สถานศึกษาได้จัดทาโครงการพัฒนาผู้สอน ในเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละ
รายวิชา จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด มีการวัดผล ประเมินผลตาม
สภาพจริง และเน้นการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ความพยายาม ผู้สอนได้ดาเนินการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรทุก
รายวิชา เพื่อนาไปจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชา รวมถึงมีการใช้รูปแบบการวิจัยใน
ชั้นเรียน
ผลการประเมิน ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับชั้น ปวช.
๓ และระดับ ชั้ น ปวส.๒ มี จ านวน ๘๓๗ คน ส าเร็ จการศึกษา จานวน ๔๙๙ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕๙.๖
ค่าเฉลี่ย ๓.๗๒ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ร้อยละ

=

ค่าคะแนน

=

๔๙๙ x ๑๐๐ =
๘๓๗
๕๙.๖ x ๕ =
๘๐

๕๙.๖
๓.๗๒

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
จุดเด่น
- สถานศึกษามีการกาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชัดเจน การกากับดูแลนักศึกษา
ของครูที่ปรึกษามีหลักฐานการปฏิบัติงานค่อนข้างดี
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- สถานศึกษาอาจจะจัดตั้งคณะทางานเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาที่นักเรียนออกกลางคัน
ที่เป็นสาเหตุการไม่จบตามหลักสูตร เมื่อเทียบกับแรกเข้า

มาตรฐานที่ ๒ ด้านบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การประสานความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
๒. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกคน
๓. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดทาโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเปูาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ กลุ่มผู้บริห าร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ ม
ผู้เรียนดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเปูาหมายที่กาหนด และมีการกาหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ความตระหนัก สถานศึกษามีการกาหนดและถือปฏิบัติตาม อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา
การดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความร่วมมือและข้อตกลงกับของ
ผู้บ ริ ห าร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียน เพื่อให้ สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรม
ความพยายาม สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
และกลุ่มผู้เรียนดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม
ผลการประเมิน สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
และกลุ่มผู้เรียนดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม มีการประเมินผลการดาเนินงานและนาผลไป
บริหารจัดการ ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก ( ๕ คะแนน )
 ดี ( ๔ คะแนน )
 พอใช้ ( ๓ คะแนน )
 ต้องปรับปรุง ( ๒ คะแนน )
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน )
จุดเด่น
- สถานศึกษากาหนด อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นการประเมิน
๑. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง
๒. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และ
เข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
๓. ผู้อานวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ
กิจกรรมและเปูาหมายและดาเนิ นงานเพื่อให้ นโยบายส าคัญของหน่ว ยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย
๔. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม
และเปูาหมายที่กาหนด
๕. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเปูาหมายและกาหนดแผนพัฒนา
ต่อไป
ความตระหนัก สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสาคัญ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ด้วยความเป็นผู้อานวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรีย น รวมทั้งการช่ว ยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ความพยายาม ผู้อานวยการสถานศึกษา มีการบริหารจัดการในสถานศึกษา ดังนี้
1. การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาชาติและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาวิสัยทัศน์จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. 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
3. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหาความ
ร่วมมือ ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ
4. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิ ชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อการ
พัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้
5. การกากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองค์กร การตรวจสอบ โดยต้นสังกัดกาหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐานและมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ
ผลการประเมิน การปฏิบัติงานของผู้อานวยการสถานศึกษา ดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเปูาหมาย มีการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก ( ๕ คะแนน )
 ดี ( ๔ คะแนน )  พอใช้ ( ๓ คะแนน )
 ต้องปรับปรุง ( ๒ คะแนน )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน )
จุดเด่น
- ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ มีการประชุมชี้แจง สื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง เข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่
ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย
การกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี
๒. สถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ล ให้ ค รู ผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช าทุ ก คน เป็ น ผู้ ที่ จ บ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
๓. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสั มพันธ์กับรายวิชาที่ส อน ไม่น้อยกว่า ๑๐
ชั่วโมงต่อปี
๔. สถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ล ให้ มี จ านวนบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ
๐๒๐๖.๖/๕๕
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี
๕. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ความตระหนัก สถานศึก ษามีการแต่งตั้งค าสั่ งให้ ค รูและบุค ลากรทางการศึก ษาทุกฝุ า ยได้มีการ
พัฒนาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนา
และการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความพยายาม สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมด้าน
วิช าการหรื อวิช าชีพและจรรยาบรรณวิช าชีพ ส่ งเสริมสนั บสนุน ให้ ได้ รับ ทุน การศึ กษา ทุนวิจั ย หรื องาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นและหน่วยงานภายนอกที่จัด ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดปี
การศึกษา
ผลการประเมิน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก ( ๕ คะแนน )
 ดี ( ๔ คะแนน )  พอใช้ ( ๓ คะแนน )
 ต้องปรับปรุง ( ๒ คะแนน )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน )
จุดเด่น
- สรุปข้อมูลได้ตรงประเด็นดีมาก ควรเป็นแบบอย่างให้กับตัวบ่งชี้อื่นๆ พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์
จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติราชการประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่างๆ
๒. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
ของงบดาเนินการ
๓. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบดาเนินการ
๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ
๕. สถานศึ ก ษามี ร ายจ่ า ยในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ
ความตระหนัก สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาปี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสมเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียนทุกสาขาวิขาผู้เรียนและครูจัดทาโครงงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ปลูกฝังจิตสานึกพลเมืองไทย
และพลโลกภายใต้การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม และการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพยายาม สถานศึกษาดาเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อการ
เรี ยนการสอนอย่างเพีย งพอและเหมาะสมเกิดประโยชน์สู งสุดแก่ผู้เรียนทุกสาขาวิขาผู้ เรียนและครูจัดทา
โครงงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ปลูกฝังจิตสานึกพลเมืองไทยและพลโลกภายใต้การสนับสนุนงบประมาณที่
เพียงพอและเหมาะสม
ผลการประเมิน การบริหารจัดการด้า นการเงิน ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดี
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก ( ๕ คะแนน )
 ดี ( ๔ คะแนน )  พอใช้ ( ๓ คะแนน )
 ต้องปรับปรุง ( ๒ คะแนน )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน )
จุดเด่น
- สถานศึกษามีรายจ่ายในการสนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่ ง เสริ ม การปกครองของระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ
การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
- สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก สาหรับการเรียนการสอน น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
งบดาเนินการ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย
สวยงาม และปลอดภัย
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึก ศูนย์วิทยบริการ
และอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
ความตระหนัก สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ มีการจัดการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์ วิทยบริการที่เพียงพอเหมาะสมกับทุกสาขาวิชา มี
การประเมินการใช้และนาผลไปปรับ ปรุงการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุาย
รวมถึงผู้เรียน
ความพยายาม สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์
ของสถานศึกษา มีการวางแผนการใช้อาคารสถานที่เหมาะสมกับทุกสาขาวิชาที่เรียนอย่างเพียงพอ มีการ
ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุง
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ
แผนงานโครงการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานและทันสมัย มีการประเมินความ
พึงพอใจของครู บุคลากรทุกฝุายและผู้เรียน มีการนาผลไปปรับปรุงบริหารจัดการ
ความพยายาม สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนงาน โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอมีความทันสมัยและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเหมาะสมกับทุกสาขาวิชาที่เรียน อีกทั้งมี
การประเมินผล ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุง
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย ๔
ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(๑) มีระบบปูองกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(๒) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปูองกันไวรัสและกาจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย
(๔) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
(๕) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
ความตระหนัก สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาระบบศู น ย์ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ มีการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภท และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ มีระบบ
สารองข้อมูล ครูและบุคลากรทุ กฝุายเข้าถึงฐานข้อมูล มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ผลการประเมิน การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก ( ๕ คะแนน )
 ดี ( ๔ คะแนน )  พอใช้ ( ๓ คะแนน )
 ต้องปรับปรุง ( ๒ คะแนน )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน )
จุดเด่น
- มีการประเมินความพึงพอใจ การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ
- มีการประเมินความพึงพอใจ การจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์
- มีการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภท
- มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน ๑
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่ว มมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
๒. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิ ภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน
๓. สถานศึกษาได้รับความร่ วมมือช่ว ยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน
๔. สถานศึกษาได้รับ ความร่ว มมือช่ว งเหลื อจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน
๕. สถานศึกษาได้รับความร่ วมมือช่ว ยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาค หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า ๕ รายการ
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

ผลการประเมิน การได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ ในการจัดการอาชีวศึกษา การศึกษาด้านระบบทวิ
ภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก ( ๕ คะแนน )
 ดี ( ๔ คะแนน )  พอใช้ ( ๓ คะแนน )
 ต้องปรับปรุง ( ๒ คะแนน )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน )
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาจั ดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุ ณวุฒิ อาชีว ศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสู ตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา
หรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่ มรายวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการพิจารณา ๑
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณ์ที่พึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
ความตระหนัก สถานศึกษามีการส่ งเสริม ให้ผู้ สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัด ผลประเมินผลอย่ างหลากหลาย เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนตาม
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
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ความตระหนัก สถานศึกษากาหนดให้ผู้สอนแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน
ทราบก่อนการจั ดการเรี ย นการสอน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับ ผู้ เรียนมุ่งเ น้ น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 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
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุ กคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบไปด้วย

(๑) การระบุปัญหา
(๒) การระบุวัตถุประสงค์
(๓) วิธีการดาเนินการ
(๔) การเก็บข้อมูล
(๕) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
ความตระหนัก สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน มีการบันทึกหลัง
การสอน นาผลการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายไปจัดทาวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอน
ความพยายาม สถานศึกษาให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย แบบบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนวิชาการหรือวิชาชีพ มีการนิเทศการสอน บันทึกหลังการสอน ประเมินผลการสอน นาผลไปจัดทาวิจัย
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผ่านหัวหน้าแผนกวิชาทุกภาคเรียน
ผลการประเมิน การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้ครูแต่ละคนใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีเหมาะสม และจัดทาวิจัยอย่างน้อย ๑ รายวิชา และนาผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน อย่าง
น้อย ๑ รายวิชา จานวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ดี
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก ( ๕ คะแนน )
 ดี ( ๔ คะแนน )  พอใช้ ( ๓ คะแนน )
 ต้องปรับปรุง ( ๒ คะแนน )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน )
จุดเด่น
- มีการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง
- ครูทุกคนแก้ไขปัญหา โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา
จุดที่ควรพัฒนา
- ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- ครูทุกคนต้องจัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกรายวิชาที่สอน
- แผนกวิชาทุกแผนกต้องมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
๒. สถานศึ กษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากับดู แลให้ ค รูพัฒ นารายวิช าหรื อกลุ่ ม วิช าตามข้อ ๑ จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่
พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑-๔ ไม่เกิน ๓ ปี ครบ
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ความตระหนั ก สถานศึ กษาได้ มี การก าหนดนโยบายและจั ดระบบการปฏิ บั ติ งานในการเปิ ดสอน
หลั กสู ตรแต่ละระดั บของสาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอน มี การก าหนดไว้อ ย่า งชั ดเจนในวิสั ยทัศ น์ และพั นธกิจ ของ
สถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของการเปิดสอนหลักสูตรทั้ง ปวช. และ ปวส.
ความพยายาม สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหา
สาระของรายวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยพิจารณาจาก
๑. ข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
๒. ข้อมูลครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ผลการประเมิน การใช้และพัฒ นารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ ทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี หรื อกาหนดรายวิช าใหม่ หรือ กลุ่ มรายวิช าเพิ่มเติม ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก ( ๕ คะแนน )
 ดี ( ๔ คะแนน )  พอใช้ ( ๓ คะแนน )
 ต้องปรับปรุง ( ๒ คะแนน )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน )
จุดเด่น
- ครูครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกาหนดรายวิชา
ใหม่ หรือกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการของตลาดแรงงาน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา ๑
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
ประเด็นการพิจารณา ๒
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง
ความตระหนัก สถานศึกษาประสานความร่วมมือและสถานประกอบการในการวางแผนและจัดการ
อาชีวศึกษา สารวจสถานประกอบการที่ทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร รวบรวม
จานวนสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดการเรียนการสอน
ความพยายาม สถานศึกษาได้รั บความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็ นอย่างดีในการตอบรับ
ผู้เรียนเข้าฝึกงานทุกสาขาวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนเข้าฝึกงาน มีการนิเทศการ
ฝึกงาน มีการวัดผลการฝึกงานและมีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อนาไปปรับปรุง

ประเด็นการพิจารณา ๓
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่ขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจานวนโครงการทั้งหมด
ประเด็นการพิจารณา ๕
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๕ ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
ความตระหนัก สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ ทุกสาขาวิชา
ได้มีการสร้างและพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ตามรายวิชาโครงการ และอื่นๆ จัดให้มีการประกวด
แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ในการ ประกอบอาชี พ พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
ซึ่งนาไปสู่การแข่งขันระดับชมชุน จังหวัด ภาค และชาติ
ความพยายาม ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ทุกสาขาวิชา มีการจัดทาโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการเผยแพร่ต่อสาธารชน อันนาไปสู่การ
แข่งขันและได้รับรางวัล
ประเด็นการพิจารณา ๔
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ความตระหนัก สถานศึกษากาหนดให้ แผนกวิช าชีพ มีการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการประเมินทุกคน
และมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาครบทุก รายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
ความพยายาม สถานศึกษาได้ดาเนินการ ดังนี้
๑. ผู้สอนศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานรายวิชาและดาเนินการสอนตามมาตรฐานรายวิชาและ
มาตรฐานวิชาชีพ จัดให้ผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการตามรายวิชาใน สาขาที่เรียน
๒. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และผู้เรียนได้รับประสบการณ์ใน
การฝึกงานตรงตามสาขาวิชาชีพ
๓. ทุกสาขาวิชาจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีข้อสอบจากส่วนกลางมาทดสอบผู้เรียนใน
ชั้น ปี สุ ดท้ายของหลั กสู ตรสถานศึ กษาจัดทาเกียรติบัตรส าหรับผู้ เรียนที่ผ่ านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ
ผลการประเมิ น คุณ ภาพในการจั ดการศึกษา ดูแ ลการจัดการศึ กษาระบบทวิภ าคี ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูงให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก ( ๕ คะแนน )
 ดี ( ๔ คะแนน )  พอใช้ ( ๓ คะแนน )
 ต้องปรับปรุง ( ๒ คะแนน )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน )

จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
ความตระหนัก สถานศึกษาส่ งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้ เรียนทุกคน เข้าร่ว ม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก บุคลากรทุกฝุาย
ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจัด กิจ กรรมด้า นการอนุรั กษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ไม่ น้อ ยกว่า ๕
กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
ความตระหนัก สถานศึกษาส่ งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้ เรียนทุกคน เข้าร่ว ม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก บุคลากรทุกฝุาย
ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการ
บริหารจัดการ
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า ๕ กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
ความตระหนัก สถานศึกษาส่ งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้ เรียนทุกคน เข้าร่ว ม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการกีฬาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก บุคคลากรทุกฝุาย
ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการนาผล
การประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการ
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑
กิจกรรม

ความตระหนัก สถานศึกษาส่ งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรทุกฝุาย ครูและผู้ เรียนทุกคน เข้าร่ว ม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ความพยายาม สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก บุคคลากรทุกฝุาย
ครูและผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
นาผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการ
ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
ความตระหนัก
๑. สถานศึกษามี การจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคคลากรทุกฝุาย ครู และผู้เรียนทุกสาขาวิชา
๒. สถานศึ ก ษามี การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ เพื่ อการประกอบอาชีพ ของประชาชน เช่ น
โครงการ ๑๐๘ อาชีพ โครงการฝึกอาชีพอิสระ โครงการ Fix it center
๓. ทุกกิจกรรม / โครงการ จะต้องมีการประเมินผลความสาเร็จตามเปูาหมายที่กาหมดไว้
ความพยายาม
๑. สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน
๒. ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมายและเตรียมการดาเนินการ
๓. ดาเนินกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชน ผู้สนใจ เช่น โครงการ ๑๐๘
อาชีพโครงการฝึกอาชีพอิสระ โครงการ Fix it center
๔. สรุปและรายงานผลต่อ ผู้อานวยการสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ
ผลการประเมิน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย
ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก ( ๕ คะแนน )
 ดี ( ๔ คะแนน )  พอใช้ ( ๓ คะแนน )
 ต้องปรับปรุง ( ๒ คะแนน )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน )จุดเด่น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึ กษามี การก าหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษาและจั ดท าแผนพัฒ นาการจั ด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๕. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการเมินคุณภาพภายนอก
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
ผลการประเมิน การประกันคุณภาพภายในก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามประเด็นครบทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก ( ๕ คะแนน )
 ดี ( ๔ คะแนน )  พอใช้ ( ๓ คะแนน )
 ต้องปรับปรุง ( ๒ คะแนน )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( ๑ คะแนน )
จุดเด่น
- มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยนาผลจากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม มาพัฒนางาน
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรสร้างตระหนักให้บุคลากรทุกคน เห็นความสาคัญของงานประกันคุณภาพ และถือเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ประจา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ควรดาเนินการตั้งแต่ต้นปีการศึกษามีการ
ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างแท้จริง และครอบคลุมภารกิจทั้งหมด
- ควรนาผลการประเมินคุณภาพจุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรให้
ครูผู้ สอนทุกท่าน และงานต่างๆ ตระหนักเข้าใจให้ ความสาคัญต่อการประกันคุณภาพและ
ปฏิบัติภารกิจการสอนควบคู่ คานึงถึงมาตรฐานตัวบ่งชี้ตลอดต่อเนือง

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
- ยกเว้นการประเมิน ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษโดยกาหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต่
ร้อยละ ๘๐.๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

๕. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษา คุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่
ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
๕.๑.๑ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
๕.๑.๒ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”

๕
๔

ดีมาก
ดี

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๕
๔
๕

ดีมาก
ดี
ดีมาก

๕

ดีมาก

๔
๔
๔
๔

ดี
ดี
ดี
ดี

๕
-

ดีมาก
-

จานวน ๗ ตัวบ่งชี้
จานวน ๖ ตัวบ่งชี้

๕.๒ สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๒.๑ จุดเด่น
- การเปิดสอนที่หลากหลายตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
๕.๒.๒ จุดที่ควรพัฒนา
- บางรายวิชามีนักเรียน-นักศึกษาน้อย เช่น สาขางานศิลปหัตถกรรม เสื้อผ้า แฟชั่น ธุรกิจ
ค้าปลีก คอมพิวเตอร์กราฟิก คหกรรมศาสตร์ การท่องเที่ยว
- การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรเพื่ อ ตอบสนองงานของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา ควรเสนอผลการปฏิ บั ติ ง านตามงาน เช่ น มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา

กาหนดให้ ผู้ เ รี ย น ครู ผู้ บริ ห าร ต้อ งท าอะไรบ้ าง ให้ ใช้ม าตรฐานเป็ น ข้ อมูล รายงาน
ครูปฏิบัติงาน เสนอหัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนก เสนอฝุาย ฝุายเสนอผู้อานวยการแล้ว
เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ การแนะแนวการศึกษาต่อ ความก้าวหน้าของสาขางานอาชีพที่
รองรับ ความมั่นคงในอาชีพ
- ครูที่ปรึกษา หรือครูผู้สอน อาจใช้สื่อสังคมออนไลน์ Line หรือ facebook ในการสื่อสาร
กับนักเรียน นักศึกษา หรือเครือข่ายผู้ปกครอง
๕.๒.๔ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตใน
รูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนงานบริหารและจัดการสถานศึกษา
๑.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์สานักงาน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และวัสดุถาวร
๑.๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
๒. แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๒.๑ โครงการจัดหาวัสดุสานักงานและวัสดุอื่นๆ
๒.๒ โครงการปรับปรุงห้องเรียนทันสมัยของสาขาวิชาต่างๆ
๒.๓ โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา
๒.๔ โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา
๒.๕ โครงการศึ ก ษาดู ง านสถานประกอบการของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าต่ า งๆ
ประจาปีการศึกษา
๒.๖ โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพ
๒.๗ โครงการเตรี ย มความพร้ อมก่ อนเข้า รั บการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติ ด้ า น
อาชีวศึกษา ( V-NET ) ประจาปีการศึกษา
๒.๘ โครงการสัมมนาและลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ
๒.๙ โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ( English camp )
๒.๑๐ โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
๒.๑๑ โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
๒.๑๒ โครงการประชุ ม สั ม มนาติ ด ตามผลการฝึ ก งานของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติร่วมกับครูฝึกสถานประกอบการ
๒.๑๓ โครงการส่งเสริมการจัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยของคนรุ่นใหม่
๒.๑๔ โครงการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการวิ ช าชี พ “สั ป ดาห์ วิ ช าการประจ าปี
การศึกษา”
๒.๑๕ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทาโครงการวิชาชีพ
ประจาปีการศึกษา
๒.๑๖ โครงการปลูกฝั งจิ ตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่ งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย และทะนุบารุงศาสนาวัฒนธรรม

๒.๑๗ โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒.๑๘ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
๒.๑๙ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
๒.๒๐ โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
๒.๒๑ โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านการกีฬาและนันทนาการ
๒.๒๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาสถานศึกษาสอดคล้องกับสถานศึกษาคุณธรรม
๓. แผนงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร
๓.๑ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื นตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ โครงการศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
วิสัยทัศน์ในการทางาน
๓.๓ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทาแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓.๔ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้นปีร่วมกับ
เครือข่าย
๓.๕ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมารถนะรายวิชาร่วมกับ
ภาคีเ ครื อ ข่ ายสถานประกอบการ ผู้ ป กครอง ครู รองรั บ ความต้ องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
๓.๖ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ ๓D บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๗ โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
๓.๘ โครงการประชุมครูเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
๓.๙ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาสถานศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์สถานศึกษา
๓.๑๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยสาหรับครู
๓.๑๑ โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก
๓.๑๒ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓.๑๓ โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษารองรั บ การ
ประเมินภายนอก
๓.๑๔ โครงการระบบดูแลผู้เรียนด้วยโปรแกรม RMS
๓.๑๕ โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
๓.๑๖ โครงการฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา
๔. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน
๔.๑ โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
๔.๒ โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจาปีการศึกษา
๔.๓ โครงการบริจาคโลหิตประจาปีการศึกษา
๔.๔ โครงการครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
๔.๕ โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา

๔.๖ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
๔.๗ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
๔.๘ โครงการแนะแนวการศึกษา
๔.๙ โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๔.๑๐ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาสู่อาชีพ
๔.๑๑ โครงการบริการจัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา
๔.๑๒ โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนและนักเรียน กยศ.
๔.๑๓ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข
๔.๑๔ โครงการรณรงค์ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง ๕ ด้าน
๔.๑๕ โครงการอาชีวะบริการวิชาชีพสู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๑๖ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center )
๔.๑๗ โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๑๘ โครงการ ๑๐๘ อาชีพ
๔.๑๙ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
- กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
- กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

ภาคผนวก

