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ค ำน ำ 
 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 วรรคแรก 
ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้  จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นปะจ าทุกปีการศึกษา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน
และผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
การมีส่วนร่วม และ ด้านปัจจัยพื้นฐาน เกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ
ออนไลน์ และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ได้
ท าหน้าท่ีก าหนดแนวทางและการประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2561 โดยมุ่งเน้นให้
สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 การด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้ ส าเร็จได้
ด้วยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายท่ีร่วมกันท างานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ ขอขอบคุณคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ท่ีให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข ดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 
งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

     พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
 หน้ำ 
  
ค าน า  
ส่วนท่ี 1ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  
ส่วนท่ี 1 บทสรุปผู้บริหาร 1 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 8 
ส่วนท่ี 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 26 
ส่วนท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 29 
ส่วนท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

60 

ส่วนท่ี 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 65 
  
ภาคผนวก  
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ท่ีอยู : ค.2 หมู 3 ถนนเดชาวุธ ตําบลหอรัตนไชย

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย 13000  

โทร: 035241211 

E-mail: ayutthaya03@vec.mail.go.th

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จํานวนสาขาวิชา

11 (ปวช.) 

7 (ปวส.)

จํานวนผูเรียน

1324 (ปวช.) 

285 (ปวส.)

จํานวนครู

71

ผูอํานวยการ นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ

โทร 035241211

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

92.2
กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

KPIs Weight
2560 2561

Score Score Percent

1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 0 235 94

2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 0 38 76

3. ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 0 98 98

4. ดานการมีสวนรวม 10 0 48 96

รวม 100 92.2
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KPIs Weight
2560 2561

Score Score Percent

5. ดานปจจัยพื้นฐาน 10 0 42 84

รวม 100 92.2
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ท่ีอยู : ค.2 หมู 3 ถนนเดชาวุธ ตําบลหอรัตนไชย

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย 13000  

โทร: 035241211 

E-mail: ayutthaya03@vec.mail.go.th

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จํานวนสาขาวิชา

11 (ปวช.) 

7 (ปวส.)

จํานวนผูเรียน

1324 (ปวช.) 

285 (ปวส.)

จํานวนครู

71

ผูอํานวยการ นางคนึงลักขณ

แสงประเสริฐ

โทร 035241211

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ระดับคุณภาพ

0.00
กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2560 2561

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 0.00 0.00

2. การจัดการอาชีวศึกษา 0.00 0.00

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 0.00

รวม 0.00 0.00
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ท่ีอยู : ค.2 หมู 3 ถนนเดชาวุธ ตําบลหอรัตนไชย

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย 13000  

โทร: 035241211 

E-mail: ayutthaya03@vec.mail.go.th

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จํานวนสาขาวิชา

11 (ปวช.) 

7 (ปวส.)

จํานวนผูเรียน

1324 (ปวช.) 

285 (ปวส.)

จํานวนครู

71

ผูอํานวยการ นางคนึงลักขณ

แสงประเสริฐ

โทร 035241211

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ระดับคุณภาพ

0.00
กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2560 2561

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 0.00 0.00

2. การจัดการอาชีวศึกษา 0.00 0.00

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 0.00

รวม 0.00 0.00

ประเด็นที่
2560 2561

Score Score

1.1 ดานความรู 0.00 0.00

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 0.00 0.00

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 0.00 0.00

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 0.00 0.00

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 0.00 0.00

2.3 ดานการบริหารจัดการ 0.00 0.00

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 0.00 0.00

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 0.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 0.00 0.00
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สวนที่ 1 

ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา

1.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

1.2 ขอมูลดานบุคลากร

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย

การ/ ผูชวยผูอํานวยการ
5 5 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 63 63 63

ขาราชการพลเรือน 1 - -

พนักงานราชการครู 4 4 4

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 4 3 3
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

เจาหนาที่ 30 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
15 - -

รวม ครู 71 70 70

รวมทั้งสิ้น 122 - -

1.3 ขอมูลดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 537 51 0 588

ปวช.2 304 28 0 332

ปวช.3 368 36 0 404

รวม ปวช. 1209 115 0 1324

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 95 72 167

ปวส.2 83 35 118

รวม ปวส. 178 107 285

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 543 322 59.30

ปวส.2 181 159 87.85

รวม 724 481 66.44

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
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ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 488 358 73.36

ปวส.2 125 111 88.80

รวม 613 469 76.51

1.4 ขอมูลดานหลักสูตรที่จัดการสอน

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 0 0 0

พาณิชยกรรม 5 4 9

ศิลปกรรม 2 0 2

คหกรรม 2 2 4

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 2 1 3

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 11 7 18

1.4 ขอมูลดานอาคารสถานที่

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน 7

อาคารปฏิบัติการ 1

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1
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ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)

อาคารอื่น ๆ 9

รวมทั้งสิ้น 19

1.6 ขอมูลดานงบประมาณ

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท)

งบบุคลากร 1261680.00

งบดําเนินงาน 4152800.00

งบลงทุน 1500000.00

งบเงินอุดหนุน 6879770.00

งบรายจายอื่น 1834400.00

รวมทั้งสิ้น 15628650.00
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สวนที่ 2 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย 4 มาตรฐาน 10 ประเด็น

ดังน้ี

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 4 คุณลักษณะของผูเรียนเปนไปตามอัตลักษณของสถานศึกษา
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   สถานศึกษามีการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา ตามอัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน

พันธกิจ ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

4.1 สถานศึกษามีการพัฒนาผูเรียนตามอัตลักษณ

  สถานศึกษามีการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา ตามอัตลักษณ ปรัชญา วิสัย

ทัศน พันธกิจ
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สวนที่ 3 

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  ผลการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณของสถานศึกษาทั้งภายใน

และภายนอก สามารถนํามากําหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

3.1 วิสัยทัศน (Vision)

        หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ตองการบรรลุตามเจตนารมณที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา กําหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไวดังนี้

        "เปนองคกรแหงการเรียนรู ที่ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของตลาด

แรงงานท้ังในและตางประเทศ 

    To be Learning Organization, qualified and development for vocational skills, aligned with the 

labor market, both domestically and abroad. 

"

3.2 พันธกิจ (Mission)

        หมายถึง ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะตองทําเพ่ือใหความคาดหวังที่กําหนดไวประสบความสําเร็จ โดยในแตละ

พันธกิจจะกําหนดเปาประสงค (Goals) รองรับเพ่ือระบุผลจากการดําเนินงานตามพันธกิจ

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา กําหนดพันธกิจเพ่ือใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนที่กําหนดไวดังนี้

3.3 กลยุทธ (Strategy)

        หมายถึง การกําหนดวิธีการดําเนินงานของแตละพันธกิจเพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาประสงคที่กําหนด

ไว

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา กําหนดกลยุทธในแตละพันธกิจไวดังนี้

ที่ พันธกิจ ที่ กลยุทธ

3.4 พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกําหนด

ทิศทางและแนวทางใหการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกาาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุซ่ึงวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังตอไปนี้
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สวนที่ 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

     เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา  5 ดาน  

1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา คานํ้าหนัก 50 ไดคะแนน 235 คิดเปนรอยละ  94 

2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คานํ้าหนัก 10 ไดคะแนน 38 คิดเปนรอยละ 76 

3. ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา คานํ้าหนัก 20 ไดคะแนน 98 คิดเปนรอยละ 98 

4. ดานการมีสวนรวม คานํ้าหนัก 10 ไดคะแนน 48 คิดเปนรอยละ 96 

5. ดานปจจัยพ้ืนฐาน คาน้ําหนัก 10 ไดคะแนน 42 คิดเปนรอยละ 84 

     รวม 100  คิดเปนรอยละ  92.2 

     ผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา                      

1. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค ไดคะแนน 94.47 

  1.1 ดานความรู ไดคะแนน 94.58 

  1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ไดคะแนน 94.58 

  1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดคะแนน 94.23 

2. การจัดการอาชีวศึกษา ไดคะแนน  84.43 

  2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ไดคะแนน 76.00 

  2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ไดคะแนน 84.00 

  2.3 ดานการบริหารจัดการ ไดคะแนน 92.00 

  2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ไดคะแนน 85.71 

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู ไดคะแนน 86.25 

  3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ไดคะแนน 95.00 

  3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ไดคะแนน 77.50 

         รวม  ไดคะแนน 88.38 

จุดเดน 

- สถานศึกษามีการสรางเครือขาย และระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนระหวางสถานศึกษากับชุมชนและผูปกครอง 

หนวยงานภาครัฐและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนสวนใหญสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

- สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดลอม  ภูมิทัศน  อาคารสถานที่  หองเรียน 

หองปฏิบัติการ สื่อ  แหลงเรียนรู  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครุภัณฑ  และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยาง
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เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

- สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามนโยบายสําคัญ  ที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน  รวมทั้งการชวยเหลือ  สงเสริม  สนับสนุนจากผูปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการ  และ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

- ครูผูสอนมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพทุกคน  ผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาทุกคน  ครูมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย   

- สถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝาย         

-  สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน 

นักศึกษาครบทุกแผนกวิชา  และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา 

- การสงเสริมผูเรียน ดานทักษะภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร 

- การสงเสริมผูเรียน ดานการใชเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะการคิด วิเคราะห การคิดแกปญหาอยาง

เปนระบบ ทักษะทางสังคมและจิตอาสา 

- ความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดในชุมชนและสถานที่สาธารณะ 

- การติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดรับการพัฒนา 

- ครูผูสอนขาดทักษะในการทําวิจัย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอนและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

- การผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช ICT ในการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

- ควรพัฒนาครูใหมีการจัดทําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

- ควรสงเสริม สนับสนุนการจัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 

- ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการจัดทําผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  และงานสรางสรรคของผูเรียน 

- สถานศึกษาควรจัดใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- ควรพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากร ใหมีทักษะภาษาตางประเทศและสามารถสื่อสารได 

- สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหสาขาวิชาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนําผลไปใชปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

- สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครูผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช ICT ประยุกตใชในการจัดการเรียนการ

สอนมากยิ่งขึ้น 

- สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจ ใหครูผูสอนจัดทําวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ จัดการเรียนการ
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สอน แกปญหาการจัดการเรียนรูอยางแทจริง 

- สถานศึกษาควรสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีใหครบทุกสาขาวิชา 

- ควรจัดใหมีโครงการที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดคนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  และงาน

สรางสรรคของผูเรียน  เผยแพรผลงานสูสาธารณชนอยางเปนรูปธรรมทุกแผนกวิชา

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ

- สถานศึกษาดูแลและแนะแนวผูเรียน โดยมีกิจกรรม เชน การออกแนะแนวการเรียนวิชาชีพ การมอบทุนการ

ศึกษา การเยี่ยมบาน โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจําป เปนตน 

- นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเขารวมทุกโครงการสงผลใหสถานศึกษาได จากผลการประเมินเหรียญ

ทอง ระดับภาค จากองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (ระดับภาค ภาคกลาง) 

- ศูนยบมเพาะผูประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไดรับการเชิดชูเกียรติในการดําเนินงานบม

เพาะผูประกอบการระดับดีเดน (ระดับ 5 ดาว) ประจําปการศึกษา 2561 จาก สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

- สถานศึกษามีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. จํานวน 25 รางวัล ไดรับการยอมรับ จาก 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบรางวัลและเกียรติบัตร  ยกยองชมเชย นักเรียน นักศึกษา ที่ไดรับ

รางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

- นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค และระดับชาติ 

- สถานศึกษาไดรับการรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสํานักงาน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

- ผูเรียนที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถศึกษาตอ และ

ใชองคความรูในการปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐและสถานประกอบการทั้งภายในและตางประเทศ และองคกร

ภาครัฐและสถานประกอบการ 

- การใหบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา องคกร หนวยงานภายนอก และผูมีสวน

เกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา อาทิ องคการบริหารสวนตําบล

ปากกราน  องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง เปนตน 

- พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยเขารวมทดสอบฝมือแรงงาน กับกรมแรงงาน 

- เปนศูนยทดสอบฝมือแรงงานทางดานอาหารไทย  

- ลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม

อาชีวศึกษา เขาสูระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

        สถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษา โดยจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเปนแผนยุทธศาสตร

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใหเปนตามมาตรฐานการ
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ศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป โดยใหบุคลากรทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม และการบริหารจัดการสถานศึกษา สูกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนา

ศักยภาพของผูเรียนใหมีความรู ทักษะ การประยุกตใช เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ มี

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพของผูเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ และระบบทวิภาคี รวมกับ

สถานประกอบการ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนใหตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ  มีระบบการ

ดูแลชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลจากความรวมมือของสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่มี

สวนเกี่ยวของ เพ่ือลดปญหาการออกกลางคัน เนนกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือการปฏิบัติจริง  เพื่อใหผู

เรียนมีทักษะวิชาการและวิชาชีพ ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะประสบการณวิชาชีพ ทักษะชีวิต และ

ทักษะดานภาษา(อังกฤษ จีน) เพื่อการติดตอส่ือสาร การแลกเปลี่ยนความรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education) บูรณาการความรู วิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และวิชา

คณิตศาสตร ที่มุงเนนทักษะการคิดวิเคราะหการทํางานเปนทีม คิดคนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สรางสรรค งาน

วิจัย โครงงานวิทยาศาสตร และพัฒนาสูเชิงพาณิชย กาวสูการเปนผูประกอบการ ซึ่งมีศูนยบมเพาะผูประกอบ

การอาชีวศึกษา เปนแหลงเรียนรูใหผูเรียนมีองคความรูดานการประกอบธุรกิจสามารถเปนผูประกอบอาชีพอิสระ 

และมีงานทํา เนนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานสุนทรียภาพ เพื่อปลูกฝง

พัฒนาผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา มีจิตสํานึก เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ

พลโลก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน สืบสานความเปนไทย และนอมนําหลัก

ปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหผูเรียนมีสมรรถนะมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครู และบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาศักยภาพของตนเองสูการเปนมือ

อาชีพ มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาและพอเพียงตอจํานวนผูเรียน ครูฝกประสบการณทางวิชาชีพใน

สถานประกอบการ ครูผูสอนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ผลิตสื่อการเรียนการสอน ใชหลักสูตร

ฐานสมรรถนะอาชีพรวมมือกับสถานประกอบการ มีความสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มี

การจัดบรรยายกาศท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

 สถานศึกษาไดสรางเครือขายความรวมมือจากหนวยงาน องคกร ภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและตาง

ประเทศ ในการจัดการศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี โดยไดรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา การ

จัดทําแผนยุทธศาสตรการผลิตและกิจกรรมกําลังคนอาชีวศึกษา จัดการลงนามความรวมมือ (MOU) กับสถาน

ประกอบการและหนวยงานภายนอก 

 สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถศึกษาตอ ประกอบอาชีพอิสระ และมี

งานทํา ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ผูปกครองและชุมชน  สถานศึกษา

จัดการศึกษาบรรลุตามเปาประสงคของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผลิต
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และพัฒนากําลังคนสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ Thailand 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนประเทศดวย

เทคโนโลยี ความคิด สรางสรรค และนวัตกรรมไปสูความ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

      การดําเนินกิจกรรมศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไดรับ

การสนับสนุนจากผูบริหาร ตลอดจนคณะกรรมการศูนยบมเพาะฯ จนกระท่ังศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไดรับการรับรองผลการปฏิบัติงานในระดับ 5 ดาว ใน

ปงบประมาณ 2561 จากการดําเนินงานของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

พระนครศรีอยุธยา และผลิตภัณฑครอบครัวหาวโห ประกอบดวย ยําหาวโห นํ้าพริกหาวโห และ รังนก 100% 

ผสมน้ําหาวโห 

      รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการใหมเพื่อขึ้น ทั้งในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อ

เปนรากฐานสําคัญทางเศรษฐกิจ อันท่ีจะนําไปสูการพัฒนาดานตาง ๆ ของประเทศ โดยเรงรัดการดําเนินการ

เกี่ยวเน่ืองทั้งในองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายใหเปนรูปธรรม และคณะกรรมการนโยบายและ

พัฒนาการศึกษา ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมใหผูจบอาชีวศึกษามีองคความรูดานธุรกิจ สามารถออกไปเปน

ผูประกอบการท่ีตั้งตัวได โดยไมจําเปนตองเขาสูภาคแรงงานเพียงอยางเดียว สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งในระดับ

กึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และ ระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอยางมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลอง

กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ ดวย

การพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กอาชีวะใหมีความรูทางดานการจัดการธุรกิจอยางแทจริง ตลอดจนพัฒนาทักษะ

ในการคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) ดวยการสรางชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ  หรือนวัตกรรมใหมตามสาขา

วิชาชีพและนํามาตอยอดในเชิงพาณิชย รวมถึงการสรางเครือขายผูประกอบการใหมใหสามารถสรางชองทางการ

เขาถึงแหลงทุน และองคความรูทางธุรกิจเพ่ือเพิ่มชองทางอาชีพ (Career path) ใหกับผูเรียนใหสามารถ

ประกอบธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับ

ทราบนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาว ประกอบกับ การดําเนินกิจกรรมของศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษาที่มีมาโดยตลอด ผูบริหารและทุกฝายที่เกี่ยวของ มีความมุงมั่นที่จะสรางนักเรียน นักศึกษา ใหเปนผู

ประกอบการรายใหมผานกระบวนการดําเนินการของศูนยบมเพาะฯ ภายใตแนวคิด “V-R-Entrepreneur” โดย

อธิบายไดดังนี้   

      V มาจาก Vocational หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาเปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ

สอนดาน “วิชาชีพ” ดังน้ัน จึงสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทักษะวิชาชีพเพื่อใชประกอบอาชีพ

ไดจริง ผานกระบวนการศูนยบมเพาะฯ  

      R มาจาก Research หมายถึง การนําแนวคิดเรื่องกระบวนการวิจัยมาใชในการสรางสรรคผลงาน โดยใช
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หลักการที่งายตอการปฏิบัติ ไดแก คิด-เขียน-ทํา-บันทึก-พัฒนา 

      Entrepreneur หมายถึง การเปนผูประกอบการ เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นแกนักเรียน นักศึกษาเมื่อผาน

กระบวนการบมเพาะฯ ไปแลวนั่นเอง จึงตองมีการสรางแรงบันดาลใจใหแกนักเรียน นักศึกษา 

      จากแนวคิด V-R- Entrepreneur ขาพเจาฯ ไดรวมกับหัวหนาศูนยบมเพาะฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

พระนครศรีอยุธยา ดําเนินกิจกรรมบมเพาะตามแนวทางการดําเนินงานของศูนย สามารถสรุปกระบวนการ

ทํางานที่ขาพเจาฯ เรียกวา 3Ts Model (Three Ts Model) ไดแก Train Try To do  พอสังเขปดังนี้ 

      1. Train คือ  การฝกอบรม เปนกระบวนการเริ่มตนของกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งวิทยาลัยฯ โดยแบงเปน 2 

กิจกรรมหลัก ไดแก การอบรมใหความรู และ การศึกษาดูงานสถานประกอบการ ใหแกนักเรียน นักศึกษาที่

สมัครใจเขารวมการบมเพาะเปนผูประกอบการ  การอบรมจะเปนการใหความรูในดานตาง ๆ ที่นักเรียน 

นักศึกษาจําเปนตองทราบหากตองไปเปนผูประกอบการ ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับ แนวคิดการเปนผูประกอบ

การ ลักษณะผูประกอบท่ีประสบผลสําเร็จ ความรูเรื่อง การตลาด การผลิต การจัดการ และการบัญชี โดยเชิญ

วิทยากรจากภายนอกมาใหความรู การศึกษาดูงาน มีการเลือกสถานประกอบที่นาสนใจ ทั้งดานผลิตภัณฑ 

กลยุทธ/วิธีการทางการตลาด ทั้งนี้เพ่ือจุดประกาย/สรางแรงบันดาลใจใหแกนักเรียน นักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม 

ในปงบประมาณท่ีผานมา หลังจากมีการอบรมใหความรูแลว จึงไดนํานักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาดูงาน ณ ตลาด

น้ําคลองลัดมะยม ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยววิถีชุมชนที่นาสนใจ เพราะเปนการนําเอาตนทุนที่ชุมชนมี มาจัดระเบียบ

ทางธุรกิจ จนสามารถสรางอาชีพใหกับคนในชุมชนได ทั้งตลาดบก ตลาดนํ้า โฮมสเตย เปนตน  

      2. Try คือ การทําลองปฏิบัติ หลังจากกลับจากศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษาทุกกลุมจะตองนําเสนอผล

งาน นั่นก็คือ การเขียนแผนธุรกิจที่ตนเองสนใจ และคิดวาจะสามารถนํามาประกอบอาชีพได เพื่อคัดเลือกแผน

ธุรกิจท่ีมีความเปนไดจากคณะกรรมการคัดเลือกแผนธุรกิจ แผนธุรกิจท่ีไดรับการคัดเลือก จะไดรับการจัดสรรงบ

ประมาณ (เงินลงทุน) เพ่ือประกอบธุรกิจจริง ในข้ันตอนนี้  ธุรกิจท่ีไดรับเลือก จะเขาสูกระบวนการ “คิด-เขียน-

ทํา-บันทึก-พัฒนา” น่ันคือ คิดวาตนเองจะประกอบธุรกิจอะไร มีอะไรเปนผลิตภัณฑหลัก จะผลิตไดเอง เปน

ธุรกิจบริการ หรือ ซ้ือมาขายไป จากน้ันนําความคิดนั้นมาเขียนแผนธุรกิจเพื่อใหกรรมการพิจารณาความเปนไป

ได เม่ือไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (เงินลงทุน) นักเรียน นักศึกษากลุมนั้นตองลงมือทํา หรือ ผลิต

สินคาเพ่ือจําหนาย ในการน้ี จะเกิดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑขึ้น อาจจะไดผลิตภัณฑใหมที่ตอยอดจาก

ผลิตภัณฑเดิม ในปงบประมาณที่ผานมา มีนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ไดเขียนแผนธุรกิจยํา

มะมวง และไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหไดรับจัดสรรเงินลงทุน เมื่อนักเรียนจบการศึกษา จึงมีนักเรียน 

นักศึกษารุนนองมารับชวงตอธุรกิจดังกลาว และมีแนวคิดตองการเปลี่ยนวัตถุดิบหลักจากมะมวง เปนมะมวงหาว 

มะนาวโห (หรือหนามแดง) เนื่องจากหมดฤดูกาลของมะมวง  ขาพเจาฯ และ หัวหนาศูนยบมเพาะฯ ไดใหคํา

แนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑยํามะมวง ใหทดลองทําเปนยํามะมวงหาวมะนาวโหที่มีรูปแบบที่งาย

ตอการรับประทานในคําเดียว นักเรียนกลุมนี้จึงคิดทํายํามะมวงหาวมะนาวโหในรูปแบบ “ขนมกวน” ที่สามารถ

ทําเปนกอนคําเดียว และตั้งชื่อวา “ยําหาวโห”  ในการทดลองทํานั้น นักเรียนมีการจดบันทึกสูตร กระบวนการ
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ทั้งหมด และมีการทดลองตลาดดวยการทํากิจกรรม “ชิมยําหาวโห” ข้ึน ดวยการใหกลุมตัวอยางทดลองชิมยํา

หาวโห และใหแนะนํา  กอนจะนําคําแนะนํานั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่ง จากการสํารวจครั้งนี้ ทําใหไดรับคํา

แนะนําจากกลุมตัวอยางวาหากมีการปรับสูตร จะสามารถทํานํ้าพริกได ซึ่ง คําแนะนํานี้ถือเปนการตอยอด

ผลิตภัณฑใหแกนักเรียน  จากกระบวนการนี้เอง ทําใหนักเรียน ไดผลิตภัณฑ 2 ชนิด  ภายใตตราสินคา “หาว

โห” ไดแก ยําหาวโห และ น้ําพริกหาวโห จึงเปนที่มาของผลิตภัณฑครอบครัวหาวโหนั่นเอง   

      3. To do คือ การลงมือปฏิบัติ ศูนยบมเพาะฯ จัดสรรพื้นที่ขายใหแกนักเรียน นักศึกษาที่ไดรับเงินลงทุน 

ในขั้นนี้ นักเรียน นักศึกษาที่ไดรับการเงินลงทุนตองประกอบธุรกิจจริง มีการจัดหาวัตถุดิบ ผลิต จําหนาย บันทึก

รายรับรายจาย จัดทํางบกําไรขาดทุน และเสนอใหแกหัวหนาศูนยบมเพาะฯ ไดรับทราบผลการดําเนินงานดวย 

ข้ันของการปฏิบัติการขาย นักเรียน นักศึกษาสามารถจําหนายสินคานอกเหนือจากพื้นที่ที่วิทยาลัยฯ จัดสรรใหได 

โดยกลุม “ผลิตภัณฑหาวโห” น้ัน ไดนําผลิตภัณฑออกจําหนายในพ้ืนที่ตาง ๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และมีการบันทึกรายการรับจายอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑนั้น นักเรียนนักศึกษา

สามารถหาวัตถุดิบหลัก (มะมวงหาว มะนาวโห) ไดจากในทองถ่ิน  

      จากกระบวนการดังกลาว ผูบริหาร หัวหนาศูนยบมเพาะฯ ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ไดสนับสนุน

การดําเนินงานของศูนยบมเพาะฯ และ มีสวนรวมในการใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ เมื่อมีการประเมิน

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ผลิตภัณฑยําหาวโห จึงไดรับการคัดเลือกเพื่อเขาสู

กระบวนการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ จังหวัดเพชรบุรี และจากการเขารับ

การประเมินดังกลาว ทําให ศูนยบมเพาะผูประกอบการ ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

พระนครศรีอยุธยา ไดรับการรับรองการเปนศูนยบมเพาะการเปนผูประกอบการ ระดับ 5 ดาว ในปงบประมาณ 

2561 ที่ผานมา  

สถานศึกษาเล็งเห็นประโยชนของกิจกรรมการบมเพาะผูประกอบการที่เกิดแกผูเรียน ดังนี้ 

      1.  เปนการสรางแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ และ การเปนผูประกอบการ 

      2. ผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพที่ตนไดเรียนมา เนื่องจากประสบไดแกตนเองวาสามารถนําไปประอาชีพ

ไดจริง 

      3. ผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน ทําใหเห็นคุณคาของการประกอบอาชีพและคุณคาของเงิน 

      4. ผูเรียนสามารถนําความรู และ ผลิตภัณฑท่ีจําหนายไปประกอบอาชีพไดจริงหลังจบการศึกษาแลว 

ประโยชนแกสถานศึกษา 

      1. สถานศึกษาไดรับการยอมรับ ในการเปนแหลงเรียนรู และฝกการเปนผูประกอบการ 

      2. สถานศึกษาสามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมอยางแทจริง 

ประโยชนแกชุมชน สถานประกอบการ และสังคม 

      1. สามารถขยายผลในการสอนอาชีพแกชุมชนได 

      2. สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูดานการประกอบธุรกิจของชุมชน 
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ค.2 หมู 3  ถนนเดชาวุธ  ตําบลหอรัตนไชย อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย 13000 

  โทรศัพท 035241211  โทรสาร 035242211

  E-mail ayutthaya03@vec.mail.go.th  Website www.avc.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เริ่มเปดสอนเมื่อ พ.ศ.2477 โดยไดอาศัยอยูในบริเวณกองพัน

ทหารชาง ตําบลหัวแหลม อําเภอกรุงเกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกระทรวงกลาโหมใหชื่อวา "โรงเรียนประถม

วิสามัญหญิงแผนกการชาง" รับนักเรียนที่สําเร็จจากชั้นประถมปที่ 4 จากอําเภอตางๆ ทั้งในบํารุงและนอกบํารุง 

สอนตามหลักสูตรวิสามัญหญิงแผนกชาง ในปแรกมีนักเรียน 45 คน ครู 2 คน โดยมี นางสะอาด พานิชยวิทย เปน

ครูใหญคนแรก ในป พ.ศ. 2482 นางมุกดา ศรีสถิตย ไดยายมาดํารงตําแหนงผูรั้งครูใหญ และในปการศึกษานี้

โรงเรียนไดเปลี่ยนชื่อใหมวา "โรงเรียนการชางสตรีพระนครศรีอยุธยา" โดยเปดสอนหลักสูตรใหม และขึ้นอยูกับกรม

อาชีวศึกษา  ในปการศึกษา 2483 โรงเรียนไดยายสถานที่ตั้ง ถนนปาโทน ตําบลหอรัตนไชย อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่ตั้งอยูในปจจุบัน) เพราะที่เดิมกรมสรรพสามิตตองการจัดตั้งโรงตม

กลั่นสุรา กระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในขณะน้ันคือ คุณหลวงประดิษฐ  มนูธรรม (นายปรีดี 

พนมยงค) ไดอนุมัติเงินรายไดของกรมสรรพสามิต จัดสรางอาคารเรียน 2 หลัง บานพักครู 3 หลัง บานพักภารโรง 2 

หลัง โรงฝกครัว 1 หลัง ในเนื้อที่ 11 ไร 2 งาน 64.5 ตารางวา พรอมทั้งการไดรับการสนับสนุนจากอาจารยวิโรจน 

กมลพันธ ซ่ึงขณะน้ันดํารงตําแหนงศึกษาธิการจังหวัดทุกอยางจึงอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรง ในป พ.ศ. 2483 - 2491 

เปดสอนตามหลักสูตรการชางข้ันตน ป 2493 ไดเปดหลักสูตรการชางขั้นสูง ป พ.ศ. 2507 ไดรับความรวมมือชวย

เหลือจากโครงการยูนิเซฟ ซ่ึงมีหลักสูตรสอนวิชาชีพสําหรับสตรีและเปนที่นิยมของประชาชนในการสงบุตรหลานเขา

มาศึกษาอบรมวิชาการบานการเรือน เพื่อเปนกุลสตรีตอไป ในป พ.ศ. 2516 โรงเรียนการชางสตรีพระนครศรีอยุธยา

ไดเปลี่ยนชื่อใหมเรียกวา “โรงเรียนอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา” โดยไดรับการเปดสอนหลายแผนกวิชา และเมื่อ

วันท่ี 1 ตุลาคม 2519 กรมอาชีวศึกษาไดมีคําสั่งใหรวมโรงเรียนการชางสตรีพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนชางตอ

เรือพระนครศรีอยุธยายกฐานะเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขต 1, วิทยาเขต 2, วิทยาเขต 3 

ตามลําดับ ตอมาในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาไดมีคําสั่งแยกวิทยาเขต 1 เปนวิทยาลัยเทคนิค

พระนครศรีอยุธยา วิทยาเขต 2 เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา (คงเดิม) วันที่ 1 สิงหาคม 2523 แยก
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วิทยาเขต 3 เปนวิทยาลัยการตอเรือพระนครศรีอยุธยา 

        ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา อยูในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา ในเขตภาคกลาง 1 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ระบบการศึกษา มาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรม

วิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถาน

ศึกษากับสถานประกอบการ ท้ังน้ีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ  

  การจัดการศึกษา

  ระบบการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอน  

1. ระบบปกติ  

2. ระบบทวิภาคี  

3. ระบบฝกอาชีพและอบรม (หลักสูตรระยะสั้น) 

       หลักสูตรการเรียนการสอน  

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไดเปดทําการสอนหลักสูตรที่หลากหลายสอดคลอง กับความตองการ

ของผูเรียน โดยในปการศึกษา 2561 นี้    วิทยาลัยฯ ไดเปดทําการสอนใน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

3. หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)  

4. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย  10-225  ชั่วโมง 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปดทําการสอน 4 ประเภทวิชา  11 สาขาวิชา ไดแก 

     ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  5 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาการบัญชี 

2. สาขาวิชาการตลาด 

3. สาขาวิชาการเลขานุการ 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

5. สาขาวิชาธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 

     ประเภทวิชาศิลปกรรม  2 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาการออกแบบ 

2. สาขาวิชางานแอนนิเมชั่น 

     ประเภทวิชาคหรรม 2 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 

2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
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     ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว  2 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาการโรงแรม 

2. สาขาวิชาการทองเท่ียว 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปดทําการสอน 3 ประเภทวิชา  7 สาขาวิชาไดแก 

       ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  4 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาการบัญชี 

2. สาขาวิชาการตลาด 

3. สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

     ประเภทวิชาคหรรม 2 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 

2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

     ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว  1 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) 

     ภาควิชาเทคโนโลยีการโรงแรม  สาขาวิชาการโรงแรม 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย  10-225  ชั่วโมง 

     -หลักสูตรตัดผมชาย-หญิง 

     -หลักสูตรเบเกอรี่และขนมอบ 

 

 

  สภาพชุมชน

        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเรียกสั้นๆ วา "อยุธยา" ตั้งอยูในภาคกลางเปนเมืองหลวงเกาของไทย 

สรางข้ึนเม่ือ พ.ศ.1893 โดยสมเด็จพระเจาอูทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ในเวลา 417 ป ที่กรุงศรีอยุธยา

เปนราชธานี มีกษัตริยปกครอง 34 พระองคจาก 5 ราชวงศ คือ ราชวงศอูทอง ราชวงศสุพรรณภูมิ ราชวงศสุโขทัย 

ราชวงศปราสาททอง และราชวงศบานพลูหลวง นับเปนราชธานีของไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตรชาติ

ไทยท่ีอยูในดินแดนแหลมทองแหงนี้อาณาเขตพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่เปนที่ลุม มีแมนํ้าสายใหญ คือ แมนํ้าปาสัก 

แมน้ําลพบุรี และแมน้ําเจาพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะลอมรอบผืนแผนดินสวนใหญของตัวเมืองไว ตัว

จังหวัดจึงเปนเกาะท่ีมีบานเรือนปลูกเรียงรายหนาแนนตามสองขางฝงแมนํ้า อาณาเขตและการปกครองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาอยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 76 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 2,556.6 ตารางกิโลเมตร    

มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตางๆ ดังนี้ 
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ทิศเหนือ       จดจังหวัดลพบุรี อางทอง และ สระบุรี 

ทิศใต           จดจังหวัดปทุมธานี และ นนทบุรี 

ทิศตะวันออก  จดจังหวัดสระบุรี 

ทิศตะวันตก    จดจังหวัดสุพรรณบุรี  

     แบงการปกครองออกเปน 16 อําเภอ ไดแก อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอนครหลวง อําเภอภาชี อําเภอ

บานแพรก อําเภอบางซาย อําเภอบางไทร อําเภอลาดบัวหลวง อําเภอบางบาล  อําเภอมหาราช อําเภอบางปะหัน 

อําเภอเสนา อําเภออุทัย อําเภอบางปะอิน อําเภอผักไห อําเภอทาเรือ และอําเภอวังนอย  

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูในยานชุมชนเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  ดานหนาของวิทยาลัย

ติดถนนอูทอง มีตลาด สถานประกอบการ ธุรกิจการคาบริเวณใกลเคียงตลอดแนวถนน 

  สภาพเศรษฐกิจ

         ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบ (Top Down approach) ผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบ (Top Down approach) ป 2556 รายไดตอหัว จํานวนเงิน 422,421 บาท/ป/คน  

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด GPP จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี 376,571 ลานบาท เปนอันดับ 4 ของประเทศ และ

เปนอันดับที่ 2 ของภาคกลาง ตอจากกรุงเทพมหานคร รายไดผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 อันดับ

แรก ไดแก อันดับที่ 1 คือ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม  รอยละ 67.7 อันดับที่ 2 คือ สาขาการขายสง การขายปลีก 

การซอมแซมฯ รอยละ 10.0 อันดับท่ี 3 คือ สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย รอยละ 5.0 สาขาอื่นๆ รอยละ 17.3 

  สภาพสังคม

  ศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       ประชากรของนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 92 ศาสนาอิสลาม รอยละ 7.7 และศาสนาคริสต รอยละ  0.3 

ศาสนสถานในจังหวัดมีทั้งสิ้น 593 แหง  แยกเปน วัด 509 วัด  มัสยิด 63 แหง และโบสถคริสต 21 แหง  

นอกจากน้ันยังมีวัดราง 433 แหง สํานักสงฆ 10 แหง  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและสามัญรวม 21 

แหง  ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 91 แหง   พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร 3 แหง ชั้นโทชนิด

ราชวรวิหาร 1 แหง  ชั้นโทชนิดวรวิหาร 3 แหง  ชั้นตรีชนิดชั้นตรีชนิดวรวิหาร 2 แหง  และชั้นตรีชนิดสามัญ  6 

แหง  มีจํานวนพระภิกษุ  5,172 รูป สามเณร 791 รูป 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

        เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ครอบคลุม 9 อําเภอ ไดแกอําเภอ

พระนครศรีอยุธยา อําเภอทาเรือ อําเภอนครหลวง อําเภอบางปะหัน อําเภอบานแพรก อําเภอภาชี อําเภอมหาราช 

อําเภอวังนอย และ อําเภออุทัยในป พ.ศ.2558 มีสถานศึกษารวม  210 แหง   โดยมีนักเรียนรวม 52,013 คน 

ขาราชการครูผูบริหารในสถานศึกษา 3,038 คน 

        เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2  รับผิดชอบการจัดการศึกษาครอบคลุม 7 

อําเภอ ไดแก อําเภอบางซาย อําเภอบางไทร อําเภอบางบาล อําเภอบางปะอิน อําเภอผักไห อําเภอลาดบัวหลวง 
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และอําเภอเสนา ในป พ.ศ. 2558 มีสถานศึกษารวม 181 แหงโดยมีนักเรียนรวม 36,977 คน ขาราชการครูผู

บริหารในสถานศึกษารวม 2,258 คน  

        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียนในสังกัดท้ังหมด 47 แหง จําแนกเปนโรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29 แหง 

มีนักเรียนทั้งหมด 26,297 คน ขาราชการครูจํานวน 1,435คน 

การสาธารณสุข 

         การสาธารณสุขไดเนนเปนกรณีพิเศษ คือ สงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาล

และการฟนฟูสุขภาพ โดยมีจุดมุงหมายใหประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ซ่ึงสามารถใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตชุมชนเมืองและชนบท รายละเอียดขอมูลสาธารณสุข ประกอบดวย 

(1). ขอมูลจํานวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนรายอําเภอ  

(2) สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 

     1) โรงพยาบาลเอกชน 5 แหง 

     2) คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ 45 แหง 

     3) คลินิกเวชกรรม 84 แหง 

     4) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 32 แหง 

     5) คลินิกทันตกรรม 47 แหง 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 537 51 0 588

ปวช.2 304 28 0 332

ปวช.3 368 36 0 404

รวม ปวช. 1209 115 0 1324

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 95 72 167

ปวส.2 83 35 118

รวม ปวส. 178 107 285

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 543 322 59.30

ปวส.2 181 159 87.85

รวม 724 481 66.44

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 488 358 73.36

ปวส.2 125 111 88.80

รวม 613 469 76.51

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)
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ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย

การ/ ผูชวยผูอํานวยการ
5 5 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 63 63 63

ขาราชการพลเรือน 1 - -

พนักงานราชการครู 4 4 4

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 4 3 3

เจาหนาท่ี 30 - -

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
15 - -

รวม ครู 71 70 70

รวมทั้งสิ้น 122 70 70

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 0 0 0

พาณิชยกรรม 5 4 9

ศิลปกรรม 2 0 2

คหกรรม 2 2 4

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 2 1 3

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 11 7 18
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  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน 7

อาคารปฏิบัติการ 1

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอ่ืน ๆ 9

รวมทั้งสิ้น 19

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท)

งบบุคลากร 1261680.00

งบดําเนินงาน 4152800.00

งบลงทุน 1500000.00

งบเงินอุดหนุน 6879770.00

งบรายจายอื่น 1834400.00

รวมทั้งสิ้น 15628650.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  พัฒนาคุณธรรม มุงนําอาชีพ

  อัตลักษณ

  A–Awareness  ตระหนักในหนาที่  V–Vocational Skill  มีทักษะ  C–Civilized Life พลเมืองดี :AVC

  เอกลักษณ

  สถานศึกษาเนนคุณธรรม จริยธรรมนําวิชาชีพ

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน
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  เปนองคกรแหงการเรียนรู ที่ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของตลาด

แรงงานท้ังในและตางประเทศ 

    To be Learning Organization, qualified and development for vocational skills, aligned with the 

labor market, both domestically and abroad. 

  พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสู

สากล 

To Produce and developing for student quality according to Vocational Standard and have 

desirable characteristics. 

2. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรและผูเรียนใหมีความรูความสามารถดานการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และสิ่ง

ประดิษฐ 

To facilitate the research works and development of innovation and invention.  

3. สงเสริม สนับสนุน บุคลากรในการวางแผนพัฒนาตนเอง และ ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ 

To promote and support the personnel for academic standing enhancing by Individual 

Development Plan or ID Plan and driving the process of professional learning communities or 

PLC. 

4. พัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลTo develop the efficiency and 

college administration according to the principles of good governance. 

5. สรางความรวมมือกับหนวยงาน องคกร ชุมชนในการจัดการศึกษาวิชาชีพ 

Collaborate with organizations to manage vocational education. 

  เปาประสงค

  1.  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงานทั้งในและตาง

ประเทศ 

2. ผูเรียนมีความรูความสามารถดานการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม  และส่ิงประดิษฐ 

3. ครูและบุคลกรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

4. มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพ

  ยุทธศาสตร
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  1. พัฒนาผูเรียน ตามศักยภาพ ใหมีความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

2. พัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับของสถานศึกษา 

3. พัฒนาสมรรถนะครู ดานวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

4. สรางนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีตามหลักธรรมาภิบาล

  กลยุทธ

  CATS Strategy 

C : Community and Co-operation. ชุมชนสัมพันธ 

A : Administration System. บริหารรวมใจ 

T : Teacher and Technology for Edutainment. ครูไทยบันเทิง 

S : Student Model : Plearn Plearn* Learning. พาเพลินพัฒนา

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

หมูลูกเสือวิสามัญ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
คายยอย 1 ทฤษฎี

ใหม

โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา – เอสโซ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

ศูนยสงเสริมและ

พัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคกลาง

การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค ประจําป 2560

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา-เอสโซ

ระดับชั้น ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา-เอสโซ

ระดับชั้น ปวส.

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา-เอสโซ

ระดับชั้น ปวส.

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

การประกวดสื่อสรางสรรคในรูปแบบการตูน หัวขอ พอเพียง

มีวินัย สุจริต จิตอาสา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานองคกานักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
องคกานักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย ระดับภาค

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางอรสา รามโกมุท 

วิทยากรพ่ีเล้ียง ตามหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสัมพันธ หลงพิมาย 

ครูดีเดน' ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ งานวันครู ประจําป ๒๕๖๒

ครั้งท่ี ๖๓

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวขวัญใจ สีตอง 

ครูท่ีปรึกษาองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหนงประเทศไทย ระดับ

ภาค ภาคกลาง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

นางมาลี พรหมเจริญ 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการลดปญหาการการออก

กลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการประกันคุณภาพการ

ศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นางสาวอุษณิษา ตรีสุขี 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการประกันคุณภาพการ

ศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นางสาวผองพรรณ ศรีภิรมย 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการประกันคุณภาพการ

ศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นางขนิษฐา รอดพงศ 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการประกันคุณภาพการ

ศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นางสุนิตยา สุขีลักษณ 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการลดปญหาการการออก

กลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นางสาวณฤดี สวางกิจ 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการลดปญหาการการออก

กลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นางสาวศศิธร พลนันท 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการลดปญหาการการออก

กลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นายโกสินทร พุทธรักษา 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการลดปญหาการการออก

กลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอรอนงค นายออน 

โครงการอานเพื่อเปลี่ยน (Read for Change) “อาชีวศึกษาเดินตามรอย

เทาพอ” ประเภทประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพิมตะวัน จิตเปนสุข 

โคมไฟระยาใบลานสานลายสอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวมนัสวัลย ประมาพันธ 

โคมไฟระยาใบลานสานลายสอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ยนตศาสตร 

โคมไฟระยาใบลานสานลายสอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวศศินา มวงดี 

โคมไฟระยาใบลานสานลายสอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวพรประเสริฐ โคกทมชัย 

โคมไฟระยาใบลานสานลายสอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายเอกรัตน สุวรรณเวช 

เครื่องควบคุมตูนํ้าเย็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายอดิศักดิ์ กุลเทพบัณฑิตย 

เครื่องควบคุมตูนํ้าเย็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวรวิทย อบนวล 

เครื่องควบคุมตูนํ้าเย็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวลักษมี จุลอําพันธ 

เครื่องควบคุมตูนํ้าเย็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวเกตุนภา ภาคีทรง 

น้ําพริกลงเรือกึ่งสําเร็จรูปเสริมโปรตีนเกษตร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวศิริพร มวงคํา 

น้ําพริกลงเรือกึ่งสําเร็จรูปเสริมโปรตีนเกษตร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวศรุตา ขันทอง 

น้ําพริกลงเรือกึ่งสําเร็จรูปเสริมโปรตีนเกษตร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวนฤมล โสวัตร 

น้ําพริกลงเรือกึ่งสําเร็จรูปเสริมโปรตีนเกษตร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวกัญญาพัชร แสงนํ้ารักษ 

น้ําพริกลงเรือกึ่งสําเร็จรูปเสริมโปรตีนเกษตร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาววรรณพร ครามบุตร 

น้ําพริกหาวโห

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวกนกกร บุญสง 

น้ําพริกหาวโห

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวอรอนงค นายออน 

น้ําพริกหาวโห

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวมีนา พลีเขต 

น้ําพริกหาวโห

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวศศิวิมล สาระกูล 

น้ําพริกหาวโห

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายนพรัตน เสนารักษ 

Ayutthaya Souvenir

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายปุณยวีร เตชวงษ 

Ayutthaya Souvenir

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายกมลเดช ธรรมนิยม 

Ayutthaya Souvenir

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายจักรภัทร ตรีมงคล 

Ayutthaya Souvenir

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวพิชญา วายนต 

Ayutthaya Souvenir

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายกอเกื้อ ดีวัฒนานุกูล 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ระดับชาติ

ครั้งท่ี 28 'ทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flair Bartender'

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางกัญญกุลณัช โพธิสารพงษกุล 

การแขงขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 'ทักษะ

ตัดผมชายสไตลสมัยนิยม'

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

น.ส.อรอนงค นายออน 

นายกองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง

ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกอเกื้อ ดีวัฒนานุกูล 

การแขงขันทักษะวิชาการ การผสมเครื่องดื่ม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ

นายธนกร ทับชาลี 

การแขงขันทักษะวิชาการ การผสมเครื่องดื่ม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นส.พิชญมาศ สุธีธง 

การแขงขันทักษะตามโครงการพัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา

กิจกรรมพาณิชยสัมพันธ การตอบปญหาทางวิชาชีพบัญชี

ชนะ

เลิศ
ภาค

ิมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

พณิชยการ

ราชดําเนิน

กรุงเทพฯ

นส.นองใหม ทรัพยสิน 

การแขงขันทักษะตามโครงการพัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา

กิจกรรมพาณิชยสัมพันธ การตอบปญหาทางวิชาชีพบัญชี

ชนะ

เลิศ
ภาค

ิมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

พณิชยการ

ราชดําเนิน

กรุงเทพฯ

นส.พิชญพร สุธีธง 

การแขงขันทักษะตามโครงการพัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา

กิจกรรมพาณิชยสัมพันธ การตอบปญหาทางวิชาชีพบัญชี

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

พณิชยการ

ราชดําเนิน

กรุงเทพฯ

นส.ชุติวรรณ ดอกบัวหลวง 

การแขงขันทักษะตามโครงการพัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา

กิจกรรมพาณิชยสัมพันธ การตอบปญหาทางวิชาชีพบัญชี

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

พณิชยการ

ราชดําเนิน

กรุงเทพฯ

นส.กานตธิดา แสวงศรี 

การแขงขันทักษะตามโครงการพัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา

กิจกรรมพาณิชยสัมพันธ การตอบปญหาทางวิชาชีพทองเที่ยว

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

พณิชยการ

ราชดําเนิน

กรุงเทพฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นส.วารินท ผึ้งทอง 

การแขงขันทักษะตามโครงการพัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา

กิจกรรมพาณิชยสัมพันธ การตอบปญหาทางวิชาชีพทองเที่ยว

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

พณิชยการ

ราชดําเนิน

กรุงเทพฯ

นส.ทัศนา สุขมณี 

การแขงขันทักษะตามโครงการพัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา

กิจกรรมพาณิชยสัมพันธ การตอบปญหาทางวิชาชีพทองเที่ยว

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

พณิชยการ

ราชดําเนิน

กรุงเทพฯ

นายศดาวุธ คงสมบูรณ 

การแขงขันทักษะตามโครงการพัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา

กิจกรรมพาณิชยสัมพันธ การตอบปญหาทางวิชาชีพคอมพิวเตอรโปรแกรม

Microsoft excel

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

พณิชยการ

ราชดําเนิน

กรุงเทพฯ

นางสาวกมลเนตร มณีฉาย 

การแขงขันทักษะตามโครงการพัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา

กิจกรรมพาณิชยสัมพันธ การตอบปญหาทางวิชาชีพคอมพิวเตอรโปรแกรม

Microsoft word

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

พณิชยการ

ราชดําเนิน

กรุงเทพฯ

นางสาววาสนา เล็กเพ็ง 

การประกวดสื่อสรางสรรคในรูปแบบการตูน หัวขอ พอเพียง มีวินัย สุจริต

จิตอาสา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาววารินทร ผึ้งทอง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกานตธิดา แสวงศรี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย 4 มาตรฐาน 10 ประเด็น

ดังน้ี

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 4 คุณลักษณะของผูเรียนเปนไปตามอัตลักษณของสถานศึกษา
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   สถานศึกษามีการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา ตามอัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน

พันธกิจ ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

4.1 สถานศึกษามีการพัฒนาผูเรียนตามอัตลักษณ

  สถานศึกษามีการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา ตามอัตลักษณ ปรัชญา วิสัย

ทัศน พันธกิจ
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สวนที่ 4 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานความรู

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

1.1.1) เชิงปริมาณ  

   -  จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 488 คน สําเร็จการศึกษา จํานวน 359 คน 

   -  จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 125 คน สําเร็จการศึกษา จํานวน 111 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   -  ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 73.56 

   -  ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 88.80   

คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 76.67  

มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

1.1.3) ผลสะทอน 

       สถานศึกษาดูแลและแนะแนวผูเรียน โดยมีกิจกรรม เชน การเยี่ยมบาน โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 

นักศึกษาประจําปการศึกษา การโฮมรูม เปนตน 

 

1.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

1.2.1) เชิงปริมาณ   

- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน  45 คน 

- จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จํานวน  1 คน 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

      ศูนยบมเพาะผูประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไดรับการเชิดชูเกียรติในการดําเนินงานบม

เพาะผูประกอบการระดับดีเดน (ระดับ 5 ดาว) ประจําปการศึกษา 2561 จาก สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.2.3) ผลสะทอน 

      ศูนยบมเพาะผูประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไดรับการเชิดชูเกียรติในการดําเนินงานบม

เพาะผูประกอบการระดับดีเดน (ระดับ 5 ดาว) ประจําปการศึกษา 2561 จาก สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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1.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

1.3.1) เชิงปริมาณ 

   จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ปการศึกษา 2561  

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จํานวน 9 ผลงาน 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จํานวน 2 ผลงาน 

1.3.2) เชิงคุณภาพ 

   สถานศึกษาไดนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด  

มีคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง 

1.3.3) ผลสะทอน 

     -  

1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

1.4.1) เชิงปริมาณ 

   จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา 2561 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จํานวน  13 รางวัล 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จํานวน   5 รางวัล 

1.4.2) เชิงคุณภาพ 

   ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

   -  ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด จํานวน  17  รางวัล    

   -  ระดับ ภาค   จํานวน   6  รางวัล 

   -  ระดับ ชาติ   จํานวน   2  รางวัล 

มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

1.4.3) ผลสะทอน 

       สถานศึกษามีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. จํานวน 25 รางวัล ไดรับการยอมรับ จาก

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบรางวัลและเกียรติบัตรยกยองชมเชย นักเรียน นักศึกษา ที่ไดรับรางวัล

จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

1.5.1) เชิงปริมาณ 

     จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จํานวน  365  คน 
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   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จํานวน  117  คน 

1.5.2) เชิงคุณภาพ 

   รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   รอยละ  97.07 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   รอยละ  100.0 

   -  ภาพรวมของสถานศึกษา     รอยละ  97.77 

มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม  

1.5.3) ผลสะทอน 

      นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค และระดับชาติ 

1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

1.6.1) เชิงปริมาณ 

   จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา  (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับ

ชาติข้ึนไป 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จํานวน  320  คน 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จํานวน   93  คน 

1.6.2) เชิงคุณภาพ 

   รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   รอยละ  86.02 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   รอยละ  79.48 

   -  ภาพรวมของสถานศึกษา     รอยละ  84.45 

มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

1.6.3) ผลสะทอน 

       สถานศึกษาไดรับการรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสํานักงาน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

1.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  

1.7.1) เชิงปริมาณ 

      จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2561 มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวน 481 คน 

1.7.2) เชิงคุณภาพ 

      รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2561 มีงานทําในสถานประกอบการหนวยงาน
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ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ รอยละ 92.52   มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

1.7.3) ผลสะทอน 

      ผูเรียนที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงขึ้น และใชองคความรูในการปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการทั้งภายในและตาง

ประเทศ องคกรภาครัฐและสถานประกอบการ

2) ดานทักษะและการประยุกตใช

2.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

2.1.1) เชิงปริมาณ  

   -  จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 488 คน สําเร็จการศึกษา จํานวน 359 คน 

   -  จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 125 คน สําเร็จการศึกษา จํานวน 111 คน 

2.1.2) เชิงคุณภาพ 

   -  ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 73.56 

   -  ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 88.80   

      คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ท้ัง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 76.67 มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

2.1.3) ผลสะทอน 

       สถานศึกษาดูแลและแนะแนวผูเรียน โดยมีกิจกรรม เชน การเยี่ยมบาน โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 

นักศึกษาประจําปการศึกษา การโฮมรูม เปนตน 

 

2.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ      

2.2.1) เชิงปริมาณ  

   - จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน  45 คน 

   - จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จํานวน  1  คน 

2.2.2) เชิงคุณภาพ 

       ศูนยบมเพาะผูประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไดรับการเชิดชูเกียรติในการดําเนินงานบม

เพาะผูประกอบการระดับดีเดน (ระดับ 5 ดาว) ประจําปการศึกษา 2561 จาก สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา   มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

2.2.3) ผลสะทอน 

       ศูนยบมเพาะผูประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไดรับการเชิดชูเกียรติในการดําเนินงานบม

เพาะผูประกอบการระดับดีเดน (ระดับ 5 ดาว) ประจําปการศึกษา 2561 จาก สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

2.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  
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2.3.1) เชิงปริมาณ 

      จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ปการศึกษา 2561  

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)       จํานวน  9  ผลงาน 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) จํานวน  2  ผลงาน 

2.3.2) เชิงคุณภาพ 

       สถานศึกษาไดนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด มีคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง 

2.3.3) ผลสะทอน 

   -   

2.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

2.4.1) เชิงปริมาณ 

   จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จํานวน  13 รางวัล 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.)  จํานวน  5  รางวัล 

2.4.2) เชิงคุณภาพ 

   ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

   -  ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด จํานวน  17 รางวัล 

   -  ระดับ ภาค   จํานวน   6 รางวัล 

   -  ระดับ ชาติ   จํานวน   2 รางวัล 

มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

2.4.3) ผลสะทอน 

       สถานศึกษามีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. จํานวน 25 รางวัล ไดรับการยอมรับ จาก

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบรางวัลและเกียรติบัตรยกยองชมเชย นักเรียน นักศึกษา ที่ไดรับรางวัล

จากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

2.5.1) เชิงปริมาณ 

   จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จํานวน  365  คน 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จํานวน  117  คน 

2.5.2) เชิงคุณภาพ 

   รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
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  -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    รอยละ  97.07 

  -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   รอยละ  100.0 

  -  ภาพรวมของสถานศึกษา     รอยละ  97.77 

   มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

2.5.3) ผลสะทอน 

   นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค และระดับชาติ 

2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

2.6.1) เชิงปริมาณ 

      จํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จํานวน  320  คน 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จํานวน   93  คน 

2.6.2) เชิงคุณภาพ 

     รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   รอยละ  86.02 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   รอยละ  79.48 

   -  ภาพรวมของสถานศึกษา     รอยละ  84.45 

   มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

2.6.3) ผลสะทอน 

     สถานศึกษาไดรับการรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสํานักงาน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

2.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  

2.7.1) เชิงปริมาณ 

     จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2560 มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาค

รัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอจํานวน 481 คน 

2.7.2) เชิงคุณภาพ 

     รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2560 มีงานทําในสถานประกอบการหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ รอยละ 92.58 

มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

2.7.3) ผลสะทอน 
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      ผูเรียนที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถศึกษาตอ และ

ใชองคความรูในการปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐและสถานประกอบการทั้งภายในและตางประเทศ และองคกรภาครัฐ

และสถานประกอบการ

3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

3.1.1) เชิงปริมาณ  

   - จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 488 คน สําเร็จการศึกษา จํานวน 359 คน 

   - จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 125 คน สําเร็จการศึกษา จํานวน 111 คน 

3.1.2) เชิงคุณภาพ 

   -  ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 73.56 

   -  ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 88.80   

      คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ท้ัง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 76.67 มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

3.1.3) ผลสะทอน 

      สถานศึกษาดูแลและแนะแนวผูเรียน โดยมีกิจกรรม เชน การเยี่ยมบาน โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 

นักศึกษาประจําปการศึกษา การโฮมรูม เปนตน 

3.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค     

3.2.1) เชิงปริมาณ  

    จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา 2561  จํานวน  1,112  คน 

3.2.2) เชิงคุณภาพ 

     ผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีจํานวน 1,010 คน คิดเปนรอยละ  90.83  มี

คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.2.3) ผลสะทอน 

      นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเขารวมทุกโครงการสงผลใหสถานศึกษาได จากผลการประเมินเหรียญ

ทอง ระดับ ภาค จากองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (ระดับภาค ภาคกลาง) 

3.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ      

3.3.1) เชิงปริมาณ  

   - จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 45 คน 

   - จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 1 คน 

3.3.2) เชิงคุณภาพ 

   ศูนยบมเพาะผูประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไดรับการเชิดชูเกียรติในการดําเนินงานบม

เพาะผูประกอบการระดับดีเดน (ระดับ 5 ดาว) ประจําปการศึกษา 2561 จาก สํานักงานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

3.2.3) ผลสะทอน 

       ศูนยบมเพาะผูประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไดรับการเชิดชูเกียรติในการดําเนินงานบม

เพาะผูประกอบการระดับดีเดน (ระดับ 5 ดาว) ประจําปการศึกษา 2561 จาก สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

3.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

3.4.1) เชิงปริมาณ 

     จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ปการศึกษา 2561  

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จํานวน  9 ผลงาน 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.)  จํานวน  2 ผลงาน 

3.4.2) เชิงคุณภาพ 

   สถานศึกษาไดนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด มีคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง 

3.4.3) ผลสะทอน 

   - 

3.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

3.5.1) เชิงปริมาณ 

   จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จํานวน  13 รางวัล 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.)  จํานวน   5 รางวัล 

3.5.2) เชิงคุณภาพ 

   ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

   -  ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด จํานวน  17 รางวัล 

   -  ระดับ ภาค   จํานวน   6 รางวัล 

   -  ระดับ ชาติ   จํานวน   2 รางวัล 

มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

3.5.3) ผลสะทอน 

     สถานศึกษามีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. จํานวน 25 รางวัล ไดรับการยอมรับ จาก 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบรางวัลและเกียรติบัตร  ยกยองชมเชย นักเรียน นักศึกษา ที่ไดรับ

รางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
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3.6.1) เชิงปริมาณ 

   - ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    จํานวน  365  คน 

   - ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จํานวน  117  คน 

3.6.2) เชิงคุณภาพ 

     รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   รอยละ  97.07 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   รอยละ  100.0 

   -  ภาพรวมของสถานศึกษา     รอยละ  97.7 

มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

3.6.3) ผลสะทอน 

       นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค และระดับชาติ 

3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

3.7.1) เชิงปริมาณ 

    จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับ

ชาติข้ึนไป 

   - ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    จํานวน  320  คน 

   - ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จํานวน   93  คน 

3.7.2) เชิงคุณภาพ 

      รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   รอยละ  86.02 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   รอยละ  79.48 

   -  ภาพรวมของสถานศึกษา     รอยละ  84.45 

มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.7.3) ผลสะทอน 

      สถานศึกษาไดรับการรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสํานักงาน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

3.8) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  

3.8.1) เชิงปริมาณ 

      จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2560 มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอจํานวน 481 คน 
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3.8.2) เชิงคุณภาพ 

      รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2560 มีงานทําในสถานประกอบการหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ รอยละ 92.52  มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.8.3) ผลสะทอน 

       ผูเรียนที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถศึกษาตอ 

และใชองคความรูในการปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐและสถานประกอบการทั้งภายในและตางประเทศ และองคกร

ภาครัฐและสถานประกอบการ 

3.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

3.9.1) เชิงปริมาณ 

      สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมในการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดย

การมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพ

สรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม จํานวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

      1. โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center)  ปงบประมาณ  2561  ศูนยองคการบริหารสวนตําบล

ปากกราน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      2. โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center)  ปงบประมาณ  2561 ศูนยองคการบริหารสวนตําบล

ภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      3. กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

(พระปยมหาราช) ณ ศาลากลางจังหวัดพ พระนครศรีอยุธยา 

      4. กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.9.2) เชิงคุณภาพ 

     ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา มีคุณภาพอยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

3.9.3) ผลสะทอน 

     จากการใหบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา องคกร หนวยงานภายนอก และผูมี

สวนเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา อาทิ องคการบริหารสวนตําบล

ปากกราน  องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง เปนตน

4.1.2 จุดเดน

1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผู

ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การ

ประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
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2. ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา

1. การสงเสริมผูเรียน ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

2. การสงเสริมผูเรียน ดานการใชเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะการคิด วิเคราะห การคิดแกปญหาอยางเปน

ระบบ ทักษะทางสังคมและจิตอาสา

4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. ควรพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากร ใหมีทักษะภาษาตางประเทศใหสามารถสื่อสารได 

2. ควรพัฒนาผูเรียน ครู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

1.1.1)  เชิงปริมาณ 

      สถานศึกษามีสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ คิดเปนรอย

ละ 18.18 

1.1.2) เชิงคุณภาพ   

      สถานศึกษามีผลการประเมินพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.1.3)  ผลสะทอน 

      สถานประกอบการใหการยอมรับและใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชา เพื่อใหผู

เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

1.2.1) เชิงปริมาณ 

       มีสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา

เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จํานวน 4 สาขาวิชา 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

      สถานศึกษามีสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเปนรอยละ 36.36  มีคุณภาพอยูในระดับ กําลังพัฒนา 

1.2.3) ผลสะทอน 

      สถานประกอบการใหการยอมรับและใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชา เพื่อใหผู
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เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

  

1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

1.3.1) เชิงปริมาณ 

     สถานศึกษามีครูท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 100.0 

1.3.2) เชิงคุณภาพ 

     ครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการ

สอน  มีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

1.3.3) ผลสะทอน 

     ผูบริหาร ผูเรียนยอมรับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ดังผลการประเมินคุณภาพการสอน 

และการนิเทศการเรียนการสอนจากผูบริหาร 

  

1.4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน  

1.4.1) เชิงปริมาณ 

     ครูท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 55 คน 

1.4.2) เชิงคุณภาพ  

      ครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการ

สอน  คิดเปนรอยละ 78.57 มีคุณภาพอยูในระดับ  ดีเลิศ 

1.4.3) ผลสะทอน 

         -

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2.1) การจัดการเรียนการสอน 

2.1.1) เชิงปริมาณ  

   การจัดการเรียนการสอน  

   1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 67 คน 

   2. จํานวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 70 คน 

   3. จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จํานวน 

70 คน 

   4. จํานวนครูท่ีใชสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 60 คน 
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   5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 66 คน 

 

2.1.2) เชิงคุณภาพ 

   การจัดการเรียนการสอน  

   1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 95.71 

   2. จํานวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 100.0 

   3. จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย คิดเปน

รอยละ 100 

   4. จํานวนครูท่ีใชสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน คิด

เปนรอยละ 85.71 

   5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 

94.29 

   ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มีการวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริง  มีการใชสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  แหลงเรียนรู  และทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  คิดเปนรอยละ 95.14 เทียบกับเกณฑการประเมิน มีคุณภาพอยูใน

ระดับ  ยอดเยี่ยม 

2.1.3) ผลสะทอน 

      - 

  

2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน      

2.2.1) เชิงปริมาณ 

   -  ครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 70 คน 

   -  ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน และรายวิชาเปนปจจุบัน จํานวน 70  คน 

   -  ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู จํานวน 70 คน 

   -  ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน จํานวน  42 คน 

   -  ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน และดานอื่นๆ จํานวน 70 คน 

2.2.2 เชิงคุณภาพ 

   -  ครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล คิดเปนรอยละ 100.0 

   -  ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 100.0 

   -  ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100.0 
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   -  ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน  คิดเปนรอยละ 60.0 

   -  ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน และดานอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 100.0 

มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

2.2.3 ผลสะทอน 

   - 

 

2.3) การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

2.3.1) เชิงปริมาณ 

    สถานศึกษามีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 79 หอง 

2.3.2) เชิงคุณภาพ 

    สถานศึกษามีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิด

เปนรอยละ 100 

มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

2.3.3) ผลสะทอน 

    ผูเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน ในระดับมากที่สุด และ

บุคลากรในวิทยาลัยใหการยอมรับ ตอคุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ในชั้นเรียน

3) ดานการบริหารจัดการ

3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

3.1.1) เชิงปริมาณ  

   การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

   1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 71 คน 

   2. จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12  ชั่วโมงตอป  จํานวน 67 คน 

   3. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 

62 คน 

   4. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 44 คน 

   5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 

จํานวน 22 คน 

3.1.2) เชิงคุณภาพ 

   การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
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   1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 98.61 

   2. จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  คิดเปนรอยละ 93.06 

   3. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปน

รอยละ 86.11 

   4. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 61.11 

   5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร  คิด

เปนรอยละ 30.56 

      ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา

ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ  มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน  มีผลงานจาก

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  คิดเปนรอยละ 73.89 เทียบกับเกณฑการประเมิน  มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

3.1.3)  ผลสะทอน   

      องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะครูผูสอน โดยมอบเกียรติบัตรและ

รางวัลยกยองชมเชยครู  

          

3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  

3.2.1) เชิงปริมาณ 

     ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทําแผนพัฒนา

สถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยไดรับความเห็นชอบรวมกัน  คิดเปนรอยละ  100 

3.2.2) เชิงคุณภาพ 

    ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.2.3) ผลสะทอน 

     สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการวิทยาลัย ซึ่งสวนหน่ึงเปนบุคคลภายนอก และไดรับการ

ยอมรับจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ ในการบริหารสถานศึกษาโดยไดรับการ

สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนพัฒนาสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษาเปนที่ยอมรับจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 

 

3.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

3.3.1) เชิงปริมาณ  

     สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงทั้งหมด 2 วงจรอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ ไดแก 
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CAT ,UNINET สําหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝาย 

3.3.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีผลการประเมิน และขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

3.3.3) ผลสะทอน 

      สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปน

ปจจุบัน ไดแก ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูลหลักสูตร ขอมูลสถานประกอบการ  ขอมูลอาคารสถานที่  ขอมูล

ครุภัณฑ ขอมูลงบประมาณ ขอมูลบุคลากร ขอมูลนักเรียนนักศึกษา ขอมูล 9 ดาน และระบบบริหารจัดการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา RMS2016 

3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

3.4.1) เชิงปริมาณ  

   -  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 10 สาขา และมีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จํานวน 4 

สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 40.0 

   -  สถานศึกษามีผูเรียนระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 16.00 

3.4.2) เชิงคุณภาพ 

   สถานศึกษาไดดําเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาทวิภาคี ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1) ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   2) ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   3) ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   4) ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   5) ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

3.4.3) ผลสะทอน 

   สถานศึกษาไดรับความรวมมือกับสถานประกอบการที่มีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ดังนี้ 

   1.โรงแรมกรุงศรีริเวอร 

   2.โรงแรมวาสนา ดีไซด โฮเทล 

   3.โรงแรมโชคเศรษฐี แลนด โฮเต็ล 

   4.โรงแรมอโยธยาริเวอรไซด 

   5.โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด 

   6.บริษัท เอสแอนด พี ซินดิเคท จํากัด  (มหาชน) 
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   7.บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต จํากัด (มหาชน) 

   8.บริษัท ไมเนอรอินเตอรแนชั่นแนล จํากัด (มหชน) 

   9.บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

   10.บริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) 

   11.บริษัท ภัตตาคารอาหารญี่ปุน ฟูจิ จํากัด 

   12.บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด 

   13.บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด 

   14.บริษัท ปารตี้ฟูด จํากัด 

3.5) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

3.5.1) เชิงปริมาณ 

     สาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  คิดเปนรอยละ 100 

3.5.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  ในดานครูพิเศษ  

ครูผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  สถานประกอบการ  ดานงบประมาณ  ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ คิด

เปนรอยละ  100  มีคุณภาพอยูในระดับ  ดีเลิศ 

3.5.3) ผลสะทอน 

     สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากองคกรภาครัฐ  และเอกชน  สถานประกอบการ  ในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การจัดการเรียนการสอน อาทิเชน บริษัท เอ็มเค อินเตอรฟูด จํากัด  บริษัทซีพีออลล  จํากัด  เปนตน 

3.6) อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

3.6.1) เชิงปริมาณ 

     สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ และแหลงเรียนรู เชน หองเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

หองเรียนแผนกวิชาการบัญชี หองเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หองเรียนแผนกวิชาการตลาดและธุรกิจคาปลีก 

หองเรียนแผนกวิชาเลขานุการ หองเรียนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร หองเรียนแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 

หองเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ หองเรียนแผนกวิชาศิลปกรรม หองเรียนแผนกวิชาการโรงแรม หองเรียน

แผนกวิชาการทองเท่ียว และหองเรียนภาควิชาเทคโนโลยีการโรงแรม เปนตน อีกทั้งมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการผูเรียนที่เพียงพอตอความตองการของครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มี

การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูที่ปฏิบัติงาน และผูเรียน เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล จัดใหมีการดูแลสภาพแวดลอมโดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ไดมีการนําโครงการเขาใน

แผนปฏิบัติการประจําป อาทิเชน โครงการปรับปรุงภูมิทัศนฯ โครงการซอมแซมอาคาร เพื่อใหเอ้ือตอการจัดการ

เรียนรู คิดเปนรอยละ 100 

3.6.2) เชิงคุณภาพ 
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      สถานศึกษามีอาคารสถานที่ และวัสดุครุภัณฑเพียงพอ มีอาคารสถานที่ปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวก

เอื้อตอการเรียนการสอน ในการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของวิทยาลัยฯ สงเสริมใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูสิ่งที่อยูรอบตัว มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.6.3) ผลสะทอน 

      จากการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน และหองปฏิบัติการ ทําใหหนวยงาน

ภายนอก มาขอใชบริการในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมปูนเสือชวยชางปลดหนี้ โครงการฝกอบรมพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อกาวสูอาชีพโดยการฝก การใชภาษาอังกฤษผานระบบแอปพลิเคชั่น Echo VE กิจกรรม 

Genius Kids คณะนักศึกษาหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 61ของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรเขาศึกษาดู

งานสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา งานระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย สําหรับเด็กแรกเกิด 

มูลคา 1.3 ลานบาท โดยสโมสรโรตารีพระนครศรีอยุธยา การจัดอบรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

 

3.7) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

3.7.1) เชิงปริมาณ 

   - สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เชน ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม 

ระบบการส่ือสาร และระบบการจัดการรักษาความปลอดภัยในวิทยาลัยฯ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยประโยชน

สําหรับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา และไดรับการบํารุงรักษาพัฒนาอยางตอเนื่อง 

   - ระบบไฟฟา มีการจัดระบบสงกําลังไฟฟาที่เพียงพอตอผูใช และมีระบบควบคุมเครื่องตัดไฟฟารั่ว ที่ติดตั้งใชงาน

ภายในอาคารแตละชั้น มีการตรวจสอบระบบไฟฟาภายในสถานศึกษาใหอยูในสภาพเรียบรอยใชงานไดอยาง

ปลอดภัย มีการดําเนินการซอมแซมไฟฟาตามที่ผูใชรองขอ 

   - ระบบประปา ไดมีการติดตั้งถังเก็บนํ้าและปมนํ้า เพื่อใหเพียงพอกับผูใชและเพียงพอตอความตองการ 

   - ระบบคมนาคม สถานศึกษาจัดเสนทางเดินรถทางเดียว เพ่ือความปลอดภัยสําหรับผูใชรถใชถนน โดยมี

เครื่องหมายจราจรที่ชัดเจน มีพ้ืนท่ีจอดรถเปนสัดสวน และปลอดภัย 

   - ระบบระบายนํ้า มีการจัดการลอกทอระบายนํ้า เพื่อใหทอระบายนํ้าไมอุดตัน 

   - ระบบกําจัดขยะ มีการกําจัดขยะภายในสถานศึกษา โดยการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี  

   - ระบบการสื่อสาร มีเบอรโทรศัพทติดตอภายใน มีไลนเพ่ือติดตอประสานงาน และเฟสบุควิทยาลัยฯ เพื่อ

ประชาสัมพันธขาวสาร 

   - ระบบรักษาความปลอดภัย สถานศึกษาจัดเวรยาม รักษาความปลอดภัยทั้งกลางวัน และกลางคืน พรอมทั้งติด

ตั้งกลองวงจรปดตามจุดตางๆ ท่ีมีความเสี่ยง ซึ่งในการบริหารจัดการในระบบสาธารณูปโภค ไดตระหนักถึงความ

ปลอดภัยตอครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา อยางมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม 

3.7.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีระบบไฟฟา และระบบประปาที่ทั่วถึง และเพียงพอ  มีระบบคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย มี
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ระบบระบายนํ้าและระบบกําจัดขยะท่ีถูกวิธี มีระบบการสื่อสารที่รวดเร็ว และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ  

มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

3.7.3) ผลสะทอน 

      สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัด

ระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการทางการ

ศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา ในภาพรวม อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

3.8) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

3.8.1) เชิงปริมาณ 

      ผูเรียนเขาใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ รอยละ 82.98 

3.8.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีแหลงเรียนรู สื่อ อุปกรณ ครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ตลอดทั้งมีศูนยวิทย

บริการหรือหองสมุดท่ีมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควาของครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผู

สนใจ มีคุณภาพอยูในระดับ  ดีเลิศ 

3.8.3) ผลสะทอน 

   - 

3.9) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

3.9.1) เชิงปริมาณ 

   สถานศึกษามีความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ปริมาณการรับสงขอมูลท่ี 500 Mbps ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานในสถานศึกษา 

3.9.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีผลการประเมิน และขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ  ดีเลิศ 

3.9.3) ผลสะทอน 

   ผูใชบริการมีความพึงพอใจที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ในระดับมากที่สุด 

 

3.10) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

3.10.1) เชิงปริมาณ 

     สถานศึกษามีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 79 หอง 
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3.10.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิด

เปนรอยละ 100 มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

3.10.3) ผลสะทอน 

     ผูเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน ในระดับ มากที่สุด และ

องคกร หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับตอคุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน องคกรภายนอกมาขอใชหองปฏิบัติการ และพึงพอใจกับระบบอินเตอรเน็ต อาทิ บริษัท ซิจโก ซี

สเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด

4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4.1.1) เชิงปริมาณ  

   -  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 10 สาขา และมีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จํานวน 4 

สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 40.0 

   -  สถานศึกษามีผูเรียนระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 16.00         

4.1.2) เชิงคุณภาพ 

   สถานศึกษาไดดําเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาทวิภาคี ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1) ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   2) ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   3) ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   4) ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   5) ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

4.1.3) ผลสะทอน 

   สถานศึกษาไดรับความรวมมือกับสถานประกอบการที่มีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ดังนี้ 

   1.โรงแรมกรุงศรีริเวอร 

   2.โรงแรมวาสนา ดีไซด โฮเทล 

   3.โรงแรมโชคเศรษฐี แลนด โฮเต็ล 

   4.โรงแรมอโยธยาริเวอรไซด 

   5.โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด 
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   6.บริษัท เอสแอนด พี ซินดิเคท จํากัด  (มหาชน) 

   7.บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต จํากัด (มหาชน) 

   8.บริษัท ไมเนอรอินเตอรแนชั่นแนล จํากัด (มหชน) 

   9.บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

   10.บริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) 

   11.บริษัท ภัตตาคารอาหารญี่ปุน ฟูจิ จํากัด 

   12.บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด 

   13.บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด 

   14.บริษัท ปารตี้ฟูด จํากัด 

 

4.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  

4.2.1 เชิงปริมาณ  

     สาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  คิดเปนรอยละ 100 

4.2.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  ในดานครูพิเศษ  

ครูผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  สถานประกอบการ  ดานงบประมาณ  ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ คิด

เปนรอยละ  100 มีคุณภาพอยูในระดับ  ดีเลิศ 

4.2.3) ผลสะทอน 

     สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากองคกรภาครัฐ  และเอกชน  สถานประกอบการ  ในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การจัดการเรียนการสอน อาทิเชน บริษัท เอ็มเค อินเตอรฟูด จํากัด  บริษัทซีพีออลล  จํากัด  เปนตน 

4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

4.3.1) เชิงปริมาณ 

     สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมในการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดย

การมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใช

วิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม จํานวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

     1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)  ปงบประมาณ  2561 ศูนยองคการบริหารสวนตําบล

ปากกราน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     2. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปงบประมาณ 2561 ศูนยองคการบริหารสวนตําบล

ภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    3. กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระ

ปยมหาราช) ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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    4. กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4.3.2) เชิงคุณภาพ 

     ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา มีคุณภาพอยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

4.3.3) ผลสะทอน 

     จากการใหบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา องคกร หนวยงานภายนอก และผูมี

สวนเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา อาทิ องคการบริหารสวนตําบล

ปากกราน  องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง เปนตน 

4.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

4.4.1) เชิงปริมาณ 

      สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงทั้งหมด 2 วงจรอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ที่มีประสิทธิภาพไดแก 

CAT ,UNINET สําหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝาย 

4.4.2)  เชิงคุณภาพ 

      สถานศึกษามีผลการประเมิน และขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

4.4.3) ผลสะทอน 

     ผูใชบริการมีความพึงพอใจท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ในระดับมากที่สุด 

 

4.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

4.5.1) เชิงปริมาณ 

     สถานศึกษามีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 79 หอง 

4.5.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิด

เปนรอยละ 100 

4.5.3) ผลสะทอน 

     ผูเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน ในระดับ มากที่สุด และ

องคกร หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับตอคุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
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การสอนในชั้นเรียน โดยองคกรภายนอกมาขอใชหองปฏิบัติการ และพึงพอใจกับระบบอินเตอรเน็ต อาทิ บริษัท ซิจ

โก ซีสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด

4.2.2 จุดเดน

1. สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 98.59 เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม  จริยธรรมและความเขมแข็งทาง

วิชาการและวิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 78.57ตอบสนอง

ความตองการของผูเรียนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา  ตามระเบียบหรือขอบังคับ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร  สงเสริม  สนับสนุน  กํากับ  ดูแลใหครู

จัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง  ครบถวน  สมบูรณ 

   2. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดลอม  ภูมิทัศน  อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ สื่อ  

แหลงเรียนรู  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครุภัณฑ  และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมี

ประสิทธิภาพ 

   3. สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามนโยบายสําคัญ  ที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความรวมมือของผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา

และผูเรียน  รวมท้ังการชวยเหลือ  สงเสริม  สนับสนุนจากผูปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

   4. สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา การศึกษาระบบทวิภาคี

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา

1. สถานศึกษาประสบความสําเร็จในการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  

ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือกําหนดรายวิชาใหม ใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวย

งานท่ีเก่ียวของครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพโดยครู

มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ครบทุกสาขาที่สอน คิดเปนรอยละ 96.10 โดยการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสู

การปฏิบัติและมีกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 

   2. การติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดรับการพัฒนา 

   3. ครูผูสอนขาดทักษะในการทําวิจัย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอนและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

   4. การผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช ICT ในการจัดการเรียนการสอน

4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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1. สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหสาขาวิชาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนําผลไปใช

ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

   2. สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครูผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช ICT ประยุกตใชในการจัดการเรียนการ

สอนมากยิ่งข้ึน 

   3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจ ใหครูผูสอนจัดทําวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ จัดการเรียนการ

สอน แกปญหาการจัดการเรียนรูอยางแทจริง 

   4. สถานศึกษาควรสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีใหครบทุกสาขาวิชา

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

1.1.1) เชิงปริมาณ  

   การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

   1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 71 คน 

   2. จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12  ชั่วโมงตอป  จํานวน 67 คน 

   3. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 

62 คน 

   4. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 44 คน 

   5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 

จํานวน 22 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

   1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 98.61 

   2. จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  คิดเปนรอยละ 93.06 

   3. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปน

รอยละ 86.11 

   4. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 61.11 

   5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร  คิด

เปนรอยละ 30.56 

      ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
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ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจาก

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 73.89 เทียบกับเกณฑการประเมิน มีผลการประเมินคุณภาพอยู

ในระดับ ดีเลิศ 

1.1.3) ผลสะทอน   

   สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหครูผูสอนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพจนไดรับการยอมรับ 

 

1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

1.2.1) เชิงปริมาณ   

   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนา

สถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยไดรับความเห็นชอบรวมกัน  คิดเปนรอยละ 100 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  คิดเปนรอยละ 100  

มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.2.3) ผลสะทอน 

   สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการวิทยาลัย ซึ่งสวนหนึ่งเปนบุคคลภายนอก และไดรับการยอมรับ

จากผูปกครอง  ชุมชน  หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  ในการบริหารสถานศึกษาโดยไดรับการ

สนับสนุนทุนการศึกษา  ทุนพัฒนาสถานศึกษา  ทําใหสถานศึกษาเปนที่ยอมรับจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 

 

1.3)  การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  

1.3.1) เชิงปริมาณ 

   สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงทั้งหมด 2 วงจรอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ ไดแก CAT, 

UNINET สําหรับบริหารจัดการภายในสถ านศึกษาครบทุกฝาย 

1.3.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีผลการประเมิน และขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.3.3) ผลสะทอน 

     สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่หลากหลาย ทันสมัย และเปน

ปจจุบัน ไดแก ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูลหลักสูตร ขอมูลสถานประกอบการ ขอมูลอาคารสถานที่  ขอมูล
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ครุภัณฑ ขอมูลงบประมาณ ขอมูลบุคลากร ขอมูลนักเรียนนักศึกษา ขอมูล 9 ดาน และระบบบริหารจัดการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา RMS2016 

 

1.4) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

1.4.1) เชิงปริมาณ 

     สาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  คิดเปนรอยละ 100 

1.4.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  ในดานครูพิเศษ  

ครูผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  สถานประกอบการ  ดานงบประมาณ  ทุนการศึกษา  วัสดุ  อุปกรณ  และครุภัณฑ  

คิดเปนรอยละ  100 มีคุณภาพอยูในระดับ  ดีเลิศ 

1.4.3) ผลสะทอน 

     สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากองคกรภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการ ในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การจัดการเรียนการสอน อาทิเชน บริษัท เอ็มเค อินเตอรฟูด จํากัด  บริษัทซีพีออลล  จํากัด  เปนตน 

1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

1.5.1) เชิงปริมาณ 

      สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมในการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดย

การมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใช

วิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม จํานวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

     1.โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)  ปงบประมาณ  2561 ศูนยองคการบริหารสวนตําบลปาก

กราน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     2.โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)  ปงบประมาณ  2561 ศูนยองคการบริหารสวนตําบล

ภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     3.กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระ

ปยมหาราช) ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     4.กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.5.2) เชิงคุณภาพ 

     ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา มีคุณภาพอยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

1.5.3) ผลสะทอน 

     จากการใหบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา องคกร หนวยงานภายนอก และผูมี
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สวนเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา อาทิ องคการบริหารสวนตําบล

ปากกราน  องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง เปนตน

2) ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

2.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย       

2.1.1) เชิงปริมาณ 

   1.  จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัย ปการศึกษา 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 11  ผลงาน 

   2.  มีจํานวนผลงาน  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  หรืองานวิจัย  ที่ไดรับการคัดเลือกโครงการ “สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา”  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปการ

ศึกษา  2561  ระหวางวันท่ี 12 - 13 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ไดรับรางวัล  จํานวน  

5  ผลงาน              

2.1.2) เชิงคุณภาพ 

   สถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยใน

สถานศึกษา  ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับตางๆ  ดังนี้   

   1. Ayutthaya Souvenir ประเภทที่ 5 ดานหัตถศิลป รางวัลชนะเลิศ   

   2. นํ้าพริกลงเรือกึ่งสําเร็จรูปเสริมโปรตีนเกษตร ประเภทที่ 4 ดานผลิตภัณฑอาหาร รางวัลชนะเลิศ   

   3. นํ้าพริกหาวโห  ประเภทท่ี 4 ดานผลิตภัณฑอาหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 

   4. เครื่องควบคุมตูนํ้าเย็นอัตโนมัติเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟา ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษพลังงานรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับที่  1 

   5. โคมไฟระยาใบลานสานลายสอง ประเภทที่ 5 ดานหัตถศิลป รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 

   สถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัยใน

สถานศึกษา  ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับตางๆ  มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม   

มีคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง 

2.1.3) ผลสะทอน 

   - 

 

2.2) การจัดการเรียนการสอน      

2.2.1) เชิงปริมาณ  

   1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 67 คน 

   2. จํานวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 70 คน 

   3. จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จํานวน 

70 คน 
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   4. จํานวนครูท่ีใชสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหลงการเรียนรูในการจัด การเรียนการสอน 

จํานวน 60 คน 

   5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 66 คน 

 

2.2.2) เชิงคุณภาพ 

   1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 95.71 

   2. จํานวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 100.0 

   3. จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่ หลากหลาย คิดเปน

รอยละ 100 

   4. จํานวนครูท่ีใชสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหลงการเรียนรูในการจัด การเรียนการสอน คิด

เปนรอยละ 85.71 

   5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 

94.29 

ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มีการวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริง  มีการใชสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  แหลงเรียนรู  และทําวิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพ

จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  คิดเปนรอยละ 95.14 เทียบกับเกณฑการประเมิน   

มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

2.2.3) ผลสะทอน 

   -

4.3.2 จุดเดน

1. ครูผูสอนมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพทุกคน  ผูบริหาร  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาทุกคน  ครูมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียน

รูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย   

   2. สถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝาย  

   3. สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยมีทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษา

ครบทุกแผนกวิชา  และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศ

4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรพัฒนาครูใหมีการจัดทําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

   2. ควรสงเสริม สนับสนุนการจัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 

   3. ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการจัดทําผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  และงานสรางสรรคของผูเรียน 
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   4. สถานศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 

   5. สถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค มีผลงานตั้งแต

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ

4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ควรจัดใหมีโครงการท่ีสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดคนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  และงาน

สรางสรรคของผูเรียน  เผยแพรผลงานสูสาธารณชนอยางเปนรูปธรรมทุกแผนกวิชา

4.4 มาตรฐานที่ 4 คุณลักษณะของผูเรียนเปนไปตามอัตลักษณของสถานศึกษา

4.4.1 ผลสัมฤทธิ์

1) สถานศึกษามีการพัฒนาผูเรียนตามอัตลักษณ

เชิงปริมาณ 

          จํานวนนักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะเปนไปตามอัตลักษณของสถานศึกษา 1,112 คน 

เชิงคุณภาพ 

          นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาตนเองตามอัตลักษณของสถานศึกษาคือ  "ตระหนักในหนาที่ มีทักษะ 

พลเมืองดี" ดังนี้ 

ชื่อเรื่องภาษาไทย การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนนักศึกษา  

ตามอัตลักษณสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปการศึกษา 2561 

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ The development of Desirable characteristics of the students according to the 

identity of Ayutthaya vocational college in Academic year 2561 

สถาบัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

หัวหนาทีมวิจัย   นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนนักศึกษา  

ตามอัตลักษณสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  

(Qualitative  Research)  และการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research)   

 เครื่องมือที่ใชประกอบดวย เครื่องมือในการวิจัย ไดแก กิจกรรมตามหลักการขององคการวิชาชีพในอนาคต

แหงประเทศไทยที่มีเปาหมายในการจัดกิจกรรมอยู 2 เปาหมาย ไดแก เปาหมายที่  1  วาดวยกิจกรรม การพัฒนา

สมาชิกใหเปน คนดีและมีความสุข เปาหมายที่  2 วาดวยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกใหเปนคนเกงและมีความสุข ซึ่ง

คนดี และ คนเกงในแบบนักองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยนี้ มีคุณลักษณะสอดคลองกับอัตลักษณของวิ

ทยาลัยฯ ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 1.) รายงานการจัดกิจกรรมของฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใชวิเคราะหขอมูลเชิง
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คุณภาพ และ 2) แบบสอบถาม เรื่องการรับรู  ความเขาใจ  และทัศนคติ ของนักเรียนนักศึกษา ที่มีตอจัดกิจกรรม

ของวิทยาลัยฯ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายลักษณะขอมูล  

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากรายงานการจัดกิจกรรมของฝายที่เกี่ยวของ  และรายงานผลการ

เขารวมกิจกรรมของนักเรียน  นักศึกษา  พบวา นักเรียน นักศึกษา เกิดอัตลักษณ A.V.C.  ดังนี้  

 อัตลักษณ A = Awareness ตระหนักในหนาที่ ไดแก ความมีวินัย มีความรับผิดชอบ ความสามารถในการ

เรียนรูดวยตนเอง โดยพิจารณาจากเอกสารการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาในกิจกรรมนั้น ๆ  

 อัตลักษณ  V  =  Vocational Skill มีทักษะวิชาชีพ  ไดแก  นักเรียนนักศึกษา มีผลการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ และ ทักษะทางวิชาการ ท้ังในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับดับภาค และ ระดับชาติ ในปการศึกษา 2561  

ท่ีผานมา และไดรวมแขงขันการประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐคนรุนใหม ในระดับภาค ถึง 5 ผลงาน 

        อัตลักษณ C  =  Civilized Life   พลเมืองดี ไดแก มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม สืบสาน

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม กลาทําในสิ่งที่ถูกตอง มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยพิจารณาจากการที่นักเรียนนักศึกษา

เขารวมกิจกรรมกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดโลก และกิจกรรมเขาคายคุณธรรม และกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

เพื่อปลูกฝงแนวคิดความเสียสละ และจิตอาสา รวมทั้งกิจกรรมประเพณีทางศาสนาเปนสืบสารวัฒนธรรมของไทย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา  ดานทัศนคติที่มีตอการจัดกิจกรรมของงานกิจกรรม ฝายพัฒนา

กิจการนักเรียนนักศึกษา พบวากลุมตัวอยางเห็นดวยที่มีการจัดกิจกรรม  และมีความคิดเห็นวาทุกกลุมกิจกรรม

สามารถสรางคุณลักษณะที่ดีใหแกผูเขารวมกิจกรรมได แตอาจจะตองใชเวลาในการปลูกฝง และ ตองดําเนินกิจกรรม

ตาง ๆ อยางตอเน่ือง  

 ดานพฤติกรรมตามอัตลักษณ  A.V.C.  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ  โดยเฉพาะ

ความรับผิดชอบ เพราะจะเขารวมกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ทุกครั้ง  (A. = Awareness – ตระหนักในหนาที่)  รอง

ลงมาไดแก  การมีจิตสาธารณะ และ สืบสานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ดวยการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่วิทยา

ลัยฯ จัดข้ึน (C = Civilized Life) และ การเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพ ทั้งในฐานะผูเขาแขงขันที่รวม

แขงขันในระดับหนวย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และ ระดับภาค และ ในฐานะกลุมสมาชิกที่มีสวนชวยเหลือครู

อาจารยเวลามีการจัดการแขงขันทักษะระดับหนวยภายในสถานศึกษา  (V = Vocational Skill) 

ผลสะทอน    

       นักเรียนนักศึกษา มีความตระหนักในหนาที่ มีทักษะ เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม เขารวมกิจกรรม

ของสถานศึกษาทุกโครงการ สงผลใหสถานศึกษาไดผลการประเมินองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

(ภาคกลาง)  ระดับเหรียญทอง

4.4.2 จุดเดน

นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมตามอัตลักษณที่เดนชัด คือความตระหนักในหนาที่ โดยเฉพาะความรับผิด

ชอบ เพราะจะเขารวมกิจกรรมของวิทยาลัยสมํ่าเสมอ และการมีจิตสาธารณะ สืบสานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

ดวยการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาท่ีวิทยาลัยจัดข้ึน
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4.4.3 จุดที่ควรพัฒนา

ควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถสงเสริมการมีทักษะวิชาชีพ เพื่อใหเกิดทักษะที่

จําเปนในการปฏิบัติงาน

4.4.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ควรมีการจัดกิจกรรม และวัดผลพฤติกรรมดวยเครื่องมือท่ีนาเชื่อถือ อยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหเกิดเปน

ลักษณะนิสัยประจําตัวของผูเรียนในระยะยาว

ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
คะแนนที่ได

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 94.47

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 94.58

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 94.58

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 94.23

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 84.43

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 76.00

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 84.00

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 92.00

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 85.71

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 86.25

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 95.00

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 77.50

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 88.38

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 –

59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน

25 ขอการประเมิน ดังนี้

5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ

ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(50)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 4 ดีเลิศ 2 8

2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 4 ดีเลิศ 2 8

3
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ
5 ยอดเยี่ยม 3 15

4
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
2 ปานกลาง 3 6

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100

7
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-

NET)
5 ยอดเยี่ยม 3 15

8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 15 75

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 235

รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250 94
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ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(50)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมี

การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ

ประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

1.2
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
1 กําลังพัฒนา 3 3

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 5

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

2.2
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียนการสอน
5 ยอดเยี่ยม 3 15

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 38

รอยละของคะแนน ดานที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 76

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู

ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปา

หมายที่กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(20)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1. ครูผูสอน 10

1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8

2. ผูบริหารสถานศึกษา 10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 ยอดเยี่ยม 5 25

2.2
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษา
5 ยอดเยี่ยม 5 25

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 98

รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100 98

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.4 ดานการมีสวนรวม

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา คะแนนที่ได 
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นํ้าหนัก 

(10)

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30

2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 4 ดีเลิศ 2 8

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 48

รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 96

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช

งานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่

5.5

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1
อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ

งานฟารม
5 ยอดเยี่ยม 2 10

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

4
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
5 ยอดเยี่ยม 2 10

5
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน
1 กําลังพัฒนา 2 2

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 42
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ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 84

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 5 ดานปจจัยพื้นฐาน 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน

ท่ี ดานการประเมิน

คา 

นํ้าหนัก 

(100)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

แตละดาน

รอยละของคะแนน 

ที่ไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X

นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 235 (235 x 50) / 250 = 47.00

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 38 (38 x 10) / 50 = 7.60

3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 98 (98 x 20) / 100 = 19.60

4 การมีสวนรวม 10 48 (48 x 10) / 50 = 9.60

5 ปจจัยพื้นฐาน 10 42 (42 x 10) / 50 = 8.40

รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม 461 92.20

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

1. ยกระดับผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย ดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช

1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา นวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ หใหแกนักเรียน

นักศึกษา

2. ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา

(V-Net) ดานความรู

โครงการเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน

อาชีวศึกษา (V-Net)

3. ยกระดับผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ

โครงการสรางและพัฒนาผูประกอบการรายใหม

4. ยกระดับผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดานความรู ดานทักษะ

และการประยุกตใช

โครงการสงเสริมการจัดตั้งศูนยสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ในสาขา

อาหารและโภชนาการและการโรงแรม

5. ยกระดับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชา

โครงการเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ รวมพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชา การฝกงาน ฝกอาชีพ

6. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผูสอน โครงการพัฒนาตนเองดวยแผนการพัฒนารายบุคคล (ID-PLAN)

7. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 1. โครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา

2. โครงการอบรมสรางความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาสถาน

ศึกษา

8. พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ดานความรู ดานทักษะและ

การประยุกตใช

1. โครงการเชิญวิทยากรใหความรูดานการทองเที่ยว 2. โครงการเชิญ

วิทยากรใหความรูดานการตลาด 3. โครงการเชิญวิทยากรใหความรู

เกี่ยวกับภาษาตางประเทศใหกับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา

เลขานุการและการจัดการ


