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คำนำ 
 

ดวยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 
ประเด็นการประเมิน ไดแก มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค มาตรฐานท่ี 
2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเปนการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษานั้น จะตองมีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัดและ
ประเมินผลคุณภาพไดท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ จำนวน 5 ดาน ไดแก ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา ดาน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานครูผู สอนและผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีสวนรวม และดาน
ปจจัยพ้ืนฐาน ซ่ึงมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัด หรือ
หนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเปนปะจำทุกปการศึกษา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จึงไดดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำป
การศึกษา 2562 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 
ผานระบบออนไลน และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และนำไปสูการปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ไดทำหนาท่ีกำหนดแนวทางและการประเมินผลการดำเนินงานในรอบปการศึกษา 2562 โดยมุงเนนใหสถานศึกษา
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 การดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้ สำเร็จไดดวย
ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายท่ีรวมกันทำงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความรูความสามารถ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ที่ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะ เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและคุณภาพของผูเรียน ใหเปนคนดี คนเกง สามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข ดังเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
     พฤษภาคม 2562 
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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.)

8 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

1447 (ปวช.)

367 (ปวส.)

จำนวนครู

68

ผูอำนวยการ นางคนึงลักขณ

แสงประเสริฐ

โทร 035241211

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับคุณภาพ

94.00
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2561 2562

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค 94.46 98.30

2. การจัดการอาชีวศึกษา 94.38 89.76

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 89.17 91.67

รวม 93.90 94.00

ขอมูลแกไขเมื่อ 2020-05-28 เวลา 16:03:43
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ปวช. - ปวส.
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ผูอำนวยการ นางคนึงลักขณ

แสงประเสริฐ
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ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับคุณภาพ

94.00
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2561 2562

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค 94.46 98.30

2. การจัดการอาชีวศึกษา 94.38 89.76

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 89.17 91.67

รวม 93.90 94.00

ประเด็นที่
2561 2562

Score Score

1.1 ดานความรู 94.58 100.00

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 94.58 92.00

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 94.23 97.89

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 76.00 52.00

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 91.76

2.3 ดานการบริหารจัดการ 97.33 96.92

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 97.14 100.00

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 95.00 95.56

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 77.50 80.00

ขอมูลแกไขเมื่อ 2020-05-28 เวลา 16:03:43
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สวนที่ 1

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 

มาตรฐาน ดังนี้ 

 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิ                     

มาตรฐานที่ 1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค  คิดเปนรอยละ 98.30 

  1.1 ดานความรู คิดเปนรอยละ 100.00 

  1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  คิดเปนรอยละ 92.00 

  1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค คิดเปนรอยละ 97.89  

มาตรฐานที่ 2. การจัดการอาชีวศึกษา  คิดเปนรอยละ 89.76 

  2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา คิดเปนรอยละ 52.00 

  2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา คิดเปนรอยละ 91.76 

  2.3 ดานการบริหารจัดการ คิดเปนรอยละ 96.92 

  2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 100.00 

มาตรฐานที่ 3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู คิดเปนรอยละ 91.67 

  3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  คิดเปนรอยละ 95.56 

  3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย คิดเปนรอยละ 80.00 

ผลรวมทั้ง 3 มาตรฐานคิดเปนรอยละ  94.00    

    

1.2 จุดเดน 

- สถานศึกษามีการสรางเครือขาย และระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนระหวางสถานศึกษากับชุมชนและผูปกครอง 

หนวยงานภาครัฐและสถานประกอบการ สงผลใหผูเรียนสวนใหญสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

- สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดลอม  ภูมิทัศน  อาคารสถานที่  หองเรียน 

หองปฏิบัติการ สื่อ  แหลงเรียนรู  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครุภัณฑ  และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยาง

เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
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- สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามนโยบายสำคัญ  ที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน  รวมทั้งการชวยเหลือ  สงเสริม  สนับสนุนจากผูปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการ  และ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

- ครูผูสอนมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพทุกคน  ผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาทุกคน  ครูมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย   

- สถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝาย         

-  สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน 

นักศึกษาครบทุกแผนกวิชา  และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

 

1.3 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 

 

1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- ควรพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากร ใหมีทักษะภาษาตางประเทศและสามารถสื่อสารได 

- สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน กำกับดูแลใหสาขาวิชาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนำผลไปใชปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

- สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครูผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช ICT ประยุกตใชในการจัดการเรียนการ

สอนมากยิ่งขึ้น 
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- สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจ ใหครูผูสอนจัดทำวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ จัดการเรียนการ

สอน แกปญหาการจัดการเรียนรูอยางแทจริง 

- สถานศึกษาควรสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีใหครบทุกสาขาวิชา 

- ควรจัดใหมีโครงการที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดคนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  และงาน

สรางสรรคของผูเรียน  เผยแพรผลงานสูสาธารณชนอยางเปนรูปธรรมทุกแผนกวิชา

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

- 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 2562 จาก สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

- สถานศึกษามีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ไดรับการยอมรับ จาก สำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา มอบรางวัลและเกียรติบัตร  ยกยองชมเชย นักเรียน นักศึกษา ที่ไดรับรางวัลจากการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ 

- 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
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        สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษา โดยจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเปนแผนยุทธศาสตร

กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาใหเปนตามมาตรฐานการ

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 ทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะประสบการณวิชาชีพ ทักษะชีวิต และ

ทักษะดานภาษา(อังกฤษ จีน) เพ่ือการติดตอส่ือสาร 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 ภูมิปญญาทองถิ่น สืบสานความเปนไทย และนอมนำหลัก

ปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหผูเรียนมีสมรรถนะมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครู และบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาศักยภาพของตนเองสูการเปนมือ

อาชีพ มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาและพอเพียงตอจำนวนผูเรียน ครูฝกประสบการณทางวิชาชีพใน

สถานประกอบการ ครูผูสอนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ผลิตสื่อการเรียนการสอน ใชหลักสูตร

ฐานสมรรถนะอาชีพรวมมือกับสถานประกอบการ มีความสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มี

การจัดบรรยายกาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

 สถานศึกษาไดสรางเครือขายความรวมมือจากหนวยงาน องคกร ภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและตาง

ประเทศ ในการจัดการศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี โดยไดรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา การ

จัดทำแผนยุทธศาสตรการผลิตและกิจกรรมกำลังคนอาชีวศึกษา จัดการลงนามความรวมมือ (MOU) กับสถาน

ประกอบการและหนวยงานภายนอก 

 สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนเปนผูสำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถศึกษาตอ ประกอบอาชีพอิสระ และมี
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งานทำ ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ผูปกครองและชุมชน  สถานศึกษา

จัดการศึกษาบรรลุตามเปาประสงคของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ผลิต

และพัฒนากำลังคนสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ Thailand 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนประเทศดวย

เทคโนโลยี ความคิด สรางสรรค และนวัตกรรมไปสูความ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน”

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

       การดำเนินกิจกรรมของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาได

รับการสนับสนุนจากผูบริหาร ตลอดจนคณะกรรมการศูนยบมเพาะฯ จนกระทั่งศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไดรับการรับรองผลการปฏิบัติงานในระดับ 5 ดาว ใน

ปงบประมาณ 2561 จากการดำเนินงานของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  ซึ่งวิทยาลัยไดเล็งเห็น

ศักยภาพของผูเรียน จึงไดสงผลงาน “ผลิตภัณฑหาวโห” เขารวมกิจกรรม RRR Award 2019 โครงการสงเสริม

การประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา  และไดรับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทบริหารจัดการธุรกิจดีเดน 

ปการศึกษา 2562 

      รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการใหมเพื่อขึ้น ทั้งในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อ

เปนรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ อันที่จะนำไปสูการพัฒนาดานตาง ๆ ของประเทศ โดยเรงรัดการดำเนินการ

เกี่ยวเนื่องทั้งในองคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายใหเปนรูปธรรม และคณะกรรมการนโยบายและ

พัฒนาการศึกษา ไดใหความสำคัญกับการสงเสริมใหผูจบอาชีวศึกษามีองคความรูดานธุรกิจ สามารถออกไปเปน

ผูประกอบการที่ตั้งตัวได 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 

 

4.2 วัตถุประสงค 

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับ

ทราบนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาว ประกอบกับ การดำเนินกิจกรรมของศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษาที่มีมาโดยตลอด ผูบริหารและทุกฝายที่เกี่ยวของ มีวัตถุประสงคมุงมั่น ที่จะสรางนักเรียน นักศึกษา 
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ใหเปนผูประกอบการรายใหม โดยผานกระบวนการดำเนินการของศูนยบมเพาะฯ  

 

4.3 กรอบแนวคิด 

      ในการดำเนินงานของศูนยบมพาะฯ ไดดำเนินการภายใตแนวคิด “V-R-Entrepreneur” โดยอธิบายไดดังนี้  

      V มาจาก Vocational หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาเปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ

สอนดาน “วิชาชีพ” ดังนั้น จึงสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทักษะวิชาชีพเพื่อใชประกอบอาชีพ

ไดจริง ผานกระบวนการศูนยบมเพาะฯ  

      R มาจาก Research หมายถึง การนำแนวคิดเรื่องกระบวนการวิจัยมาใชในการสรางสรรคผลงาน โดยใช

หลักการที่งายตอการปฏิบัติ ไดแก คิด-เขียน-ทำ-บันทึก-พัฒนา 

      Entrepreneur หมายถึง การเปนผูประกอบการ เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นแกนักเรียน นักศึกษาเมื่อผาน

กระบวนการบมเพาะฯ ไปแลวนั่นเอง จึงตองมีการสรางแรงบันดาลใจใหแกนักเรียน นักศึกษา 

 

4.4 วิธีดำเนินการ 

      จากกรอบแนวคิด V-R- Entrepreneur ศูนยบมเพาะฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ดำเนิน

กิจกรรมบมเพาะตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย สามารถสรุปกระบวนการทำงานที่เรียกวา 3Ts Model 

(Three Ts Model) ไดแก Train Try To do  พอสังเขปดังนี้ 

      1. Train คือ  การฝกอบรม เปนกระบวนการเริ่มตนของกิจกรรมทั้งหมด โดยแบงเปน 2 กิจกรรมหลัก 

ไดแก การอบรมใหความรู และ การศึกษาดูงานสถานประกอบการ ใหแกนักเรียน นักศึกษาที่สมัครใจเขารวม

การบมเพาะเปนผูประกอบการ  การอบรมจะเปนการใหความรูในดานตาง ๆ ที่นักเรียน นักศึกษาจำเปนตอง

ทราบหากตองไปเปนผูประกอบการ  ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับ แนวคิดการเปนผูประกอบการ ลักษณะ    ผู

ประกอบที่ประสบผลสำเร็จ ความรูเรื่อง การตลาด การผลิต การจัดการ และการบัญชี โดยเชิญวิทยากรจาก

ภายนอกมาใหความรู การศึกษาดูงาน มีการเลือกสถานประกอบที่นาสนใจ ทั้งดานผลิตภัณฑ กลยุทธ/วิธีการ

ทางการตลาด ทั้งนี้เพ่ือจุดประกาย/สรางแรงบันดาลใจใหแกนักเรียน นักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม  

      2. Try คือ การทำลองปฏิบัติ หลังจากกลับจากศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษาทุกกลุมจะตองนำเสนอผล

งาน นั่นก็คือ การเขียนแผนธุรกิจที่ตนเองสนใจ และคิดวาจะสามารถนำมาประกอบอาชีพได เพื่อคัดเลือกแผน

ธุรกิจที่มีความเปนไดจากคณะกรรมการคัดเลือกแผนธุรกิจ แผนธุรกิจที่ไดรับการคัดเลือก จะไดรับการจัดสรรงบ

ประมาณ (เงินลงทุน) เพื่อประกอบธุรกิจจริง ในขั้นตอนนี้  ธุรกิจที่ไดรับเลือก จะเขาสูกระบวนการ “คิด-เขียน-

ทำ-บันทึก-พัฒนา” นั่นคือ คิดวาตนเองจะประกอบธุรกิจอะไร มีอะไรเปนผลิตภัณฑหลัก จะผลิตไดเอง เปน

ธุรกิจบริการ หรือ ซ้ือมาขายไป จากนั้นนำความคิดนั้นมาเขียนแผนธุรกิจเพื่อใหกรรมการพิจารณาความเปนไป

ได เมื่อไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (เงินลงทุน) นักเรียน นักศึกษากลุมนั้นตองลงมือทำ หรือ ผลิต

สินคาเพ่ือจำหนาย ในการนี้ จะเกิดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑขึ้น อาจจะไดผลิตภัณฑใหมที่ตอยอดจาก
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ผลิตภัณฑเดิม ในปงบประมาณที่ผานมา มีนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ไดเขียนแผนธุรกิจยำ

มะมวง และไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหไดรับจัดสรรเงินลงทุน เมื่อนักเรียนจบการศึกษา จึงมีนักเรียน 

นักศึกษารุนนองมารับชวงตอธุรกิจดังกลาว และมีแนวคิดตองการเปลี่ยนวัตถุดิบหลักจากมะมวง เปนมะมวงหาว 

มะนาวโห (หรือหนามแดง) เนื่องจากหมดฤดูกาลของมะมวง  ครูที่ปรึกษาธุรกิจ ไดใหคำแนะนำเกี่ยวกับการ

พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑยำมะมวง ใหทดลองทำเปนยำมะมวงหาวมะนาวโหที่มีรูปแบบที่งายตอการรับประทาน

ในคำเดียว นักเรียนกลุมนี้จึงคิดทำยำมะมวงหาวมะนาวโหในรูปแบบ ที่สามารถทำเปนกอนคำเดียว และตั้งชื่อวา 

“ยำหาวโห”  ในการทดลองทำนั้น นักเรียนมีการจดบันทึกสูตร กระบวนการทั้งหมด และมีการทดลองตลาดดวย

การทำกิจกรรม “ชิมยำหาวโห” ขึ้น ดวยการใหกลุมตัวอยางทดลองชิมยำหาวโห และใหแนะนำ  กอนจะนำคำ

แนะนำนั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ ซ่ึง จากการสำรวจครั้งนี้ ทำใหไดรับคำแนะนำจากกลุมตัวอยางวาหากมีการปรับ

สูตร จะสามารถทำน้ำพริกได ซ่ึง คำแนะนำนี้ถือเปนการตอยอดผลิตภัณฑใหแกนักเรียน  จากกระบวนการนี้เอง 

ทำใหนักเรียน ไดผลิตภัณฑ 2 ชนิด  ภายใตตราสินคา “หาวโห” ไดแก ยำหาวโห และ น้ำพริกหาวโห จึงเปน

ที่มาของผลิตภัณฑครอบครัวหาวโหน่ันเอง   

      3. To do คือ การลงมือปฏิบัติ ศูนยบมเพาะฯ จัดสรรพ้ืนที่ขายใหแกนักเรียน นักศึกษาที่ไดรับเงินลงทุน 

ในขั้นนี้ นักเรียน นักศึกษาที่ไดรับการเงินลงทุนตองประกอบธุรกิจจริง มีการจัดหาวัตถุดิบ ผลิต จำหนาย บันทึก

รายรับรายจาย จัดทำงบกำไรขาดทุน และเสนอใหแกหัวหนาศูนยบมเพาะฯ ไดรับทราบผลการดำเนินงานดวย 

ขั้นของการปฏิบัติการขาย นักเรียน นักศึกษาสามารถจำหนายสินคานอกเหนือจากพื้นที่ที่วิทยาลัยฯ จัดสรรใหได 

โดยกลุม “ผลิตภัณฑหาวโห” นั้น ไดนำผลิตภัณฑออกจำหนายในพ้ืนที่ตาง ๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และมีการบันทึกรายการรับจายอยางสม่ำเสมอตอเนื่อง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑนั้น นักเรียนนักศึกษา

สามารถหาวัตถุดิบหลัก (มะมวงหาว มะนาวโห) ไดจากในทองถิ่น  

 

4.5 ผลการดำเนินงาน 

      จากวิธีการดำเนินงานและกระบวนการดังกลาว ผูบริหาร หัวหนาศูนยบมเพาะฯ และครูที่ปรึกษาธุรกิจ  

ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ไดสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยบมเพาะฯ และมีสวนรวมในการใหคำ

ปรึกษาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ  เมื่อมีโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา โดยจัด

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาในการเปนผูประกอบการ ระยะที่ 1 ซึ่งทีมธุรกิจ ยำหาวโห จึง

ไดรับการคัดเลือกเปนทีมธุรกิจดีเดนใหเหลือ จำนวน 20 ทีม เพ่ือเขาสู ระดับชาติ ณ สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  และจากการเขารับการประเมินดังกลาว ทำให ธุรกิจยำหาวโห ไดรับไดรับรางวัล ชนะเลิศ 

ประเภทบริหารจัดการธุรกิจดีเดน ในโครงการ RRR Award 2019  ปการศึกษา 2562  ที่ผานมา  

 

4.6 ประโยชนที่ไดรับ 

ประโยชนแกผูเรียน  
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      1.  เปนการสรางแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ และ การเปนผูประกอบการ 

      2. ผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาชีพที่ตนไดเรียนมา เนื่องจากไดประสบแกตนเองวาสามารถนำไปประกอบ

อาชีพไดจริง 

      3. ผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน ทำใหเห็นคุณคาของการประกอบอาชีพและคุณคาของเงิน 

      4. ผูเรียนสามารถนำความรู และ ผลิตภัณฑที่จำหนายไปประกอบอาชีพไดจริงหลังจบการศึกษาแลว 

 

ประโยชนแกสถานศึกษา 

      1. สถานศึกษาไดรับการยอมรับ ในการเปนแหลงเรียนรู และฝกการเปนผูประกอบการ 

      2. สถานศึกษาสามารถนำนโยบายไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมอยางแทจริง 

 

ประโยชนแกชุมชน สถานประกอบการ และสังคม 

      1. สามารถขยายผลในการสอนอาชีพแกชุมชนได 

      2. สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูดานการประกอบธุรกิจของชุมชน 
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สวนที่ 2

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

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 กระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในขณะนั้นคือ 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 ซ่ึงขณะนั้นดำรงตำแหนงศึกษาธิการจังหวัดทุกอยางจึงอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรง ในป พ.ศ. 2483 - 2491 

เปดสอนตามหลักสูตรการชางขั้นตน ป 2493 ไดเปดหลักสูตรการชางขั้นสูง ป พ.ศ. 2507 ไดรับความรวมมือชวย

เหลือจากโครงการยูนิเซฟ ซ่ึงมีหลักสูตรสอนวิชาชีพสำหรับสตรีและเปนที่นิยมของประชาชนในการสงบุตรหลานเขา

มาศึกษาอบรมวิชาการบานการเรือน เพ่ือเปนกุลสตรีตอไป ในป พ.ศ. 2516 โรงเรียนการชางสตรีพระนครศรีอยุธยา

ไดเปลี่ยนชื่อใหมเรียกวา “โรงเรียนอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา” โดยไดรับการเปดสอนหลายแผนกวิชา และเมื่อ

วันที่ 1 ตุลาคม 2519 กรมอาชีวศึกษาไดมีคำสั่งใหรวมโรงเรียนการชางสตรีพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนชางตอ

เรือพระนครศรีอยุธยายกฐานะเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขต 1, วิทยาเขต 2, วิทยาเขต 3 

ตามลำดับ ตอมาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาไดมีคำสั่งแยกวิทยาเขต 1 เปนวิทยาลัยเทคนิค
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พระนครศรีอยุธยา วิทยาเขต 2 เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา (คงเดิม) วันที่ 1 สิงหาคม 2523 แยก

วิทยาเขต 3 เปนวิทยาลัยการตอเรือพระนครศรีอยุธยา 

        ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา อยูในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา ในเขตภาคกลาง 1 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ระบบการศึกษา มาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรม

วิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถาน

ศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ  

  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. สาขาวิชาธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซ้ือ 

     ประเภทวิชาศิลปกรรม  2 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาการออกแบบ 

2. สาขาวิชางานแอนนิเมชั่น 

     ประเภทวิชาคหรรม 2 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 
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2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

     ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว  2 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาการโรงแรม 

2. สาขาวิชาการทองเที่ยว 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปดทำการสอน 3 ประเภทวิชา  7 สาขาวิชาไดแก 

       ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  4 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาการบัญชี 

2. สาขาวิชาการตลาด 

3. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

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 

 

 

  สภาพชุมชน

        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเรียกสั้นๆ วา "อยุธยา" ตั้งอยูในภาคกลางเปนเมืองหลวงเกาของไทย 

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

เปนราชธานี มีกษัตริยปกครอง 34 พระองคจาก 5 ราชวงศ คือ ราชวงศอูทอง ราชวงศสุพรรณภูมิ ราชวงศสุโขทัย 

ราชวงศปราสาททอง และราชวงศบานพลูหลวง นับเปนราชธานีของไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตรชาติ

ไทยที่อยูในดินแดนแหลมทองแหงนี้อาณาเขตพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่เปนที่ลุม มีแมน้ำสายใหญ คือ แมน้ำปาสัก 

แมน้ำลพบุรี และแมน้ำเจาพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะลอมรอบผืนแผนดินสวนใหญของตัวเมืองไว ตัว

จังหวัดจึงเปนเกาะที่มีบานเรือนปลูกเรียงรายหนาแนนตามสองขางฝงแมน้ำ 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 อันดับที่ 3 คือ สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย รอยละ 5.0 สาขาอ่ืนๆ 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  

นอกจากนั้นยังมีวัดราง 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 ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 47 แหง จำแนกเปนโรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29 แหง 

มีนักเรียนทั้งหมด 26,297 คน ขาราชการครูจำนวน 1,435คน 

การสาธารณสุข 

         การสาธารณสุขไดเนนเปนกรณีพิเศษ คือ สงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาล

และการฟนฟูสุขภาพ โดยมีจุดมุงหมายใหประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ซ่ึงสามารถใหบริการครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตชุมชนเมืองและชนบท 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

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
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  ขอมูลผูเรียน

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 527 87 0 614

ปวช.2 465 35 0 500

ปวช.3 303 30 0 333

รวม ปวช. 1295 152 0 1447

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 147 60 207

ปวส.2 90 70 160

รวม ปวส. 237 130 367

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 488 358 73.36

ปวส.2 125 111 88.80

รวม 613 469 76.51

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 408 271 66.42

ปวส.2 168 150 89.29

รวม 576 421 73.09

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
5 5 -
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ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 58 58 0

ขาราชการพลเรือน 1 - -

พนักงานราชการครู 4 4 0

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 6 3 0

เจาหนาที่ 29 - -

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
15 - -

รวม ครู 68 65 0

รวมทั้งส้ิน 118 65 0

  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

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 2 2 4

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 11 8 19

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)
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ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 9

อาคารปฏิบัติการ 1

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอ่ืน ๆ 7

รวมทั้งส้ิน 19

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 992750.00

งบดำเนินงาน 3294540.00

งบลงทุน 1198400.00

งบเงินอุดหนุน 7564540.00

งบรายจายอ่ืน 2163500.00

รวมทั้งส้ิน 15213730.00

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

  เปนองคกรแหงการเรียนรู ที่ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของตลาด

แรงงานทั้งในและตางประเทศ 
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    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

  1. พัฒนาผูเรียน ตามศักยภาพ ใหมีความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

2. พัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับของสถานศึกษา 

3. พัฒนาสมรรถนะครู ดานวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

4. สรางนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีตามหลักธรรมาภิบาล
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  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 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา-เอสโซ

ระดับชั้น ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

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

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ประเมินผลการดำเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา ระดับ 5 ดาว
ชนะเลิศ ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดกลาง
รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับดีเดน
รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

กีฬาวอลเลยบอลชาย
รองชนะ

เลิศ
จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

RRR Award 2019 ประเภทบริหารจัดการธุรกิจดีเดน ชนะเลิศ ชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสัมพันธ หลงพิมาย 

ครูดีเดน' ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ งานวันครู ประจำป ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๖๓

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวขวัญใจ สีตอง 

ครูที่ปรึกษาองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหนงประเทศไทย ระดับ

ภาค ภาคกลาง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

นางมาลี พรหมเจริญ 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการลดปญหาการการออก

กลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการประกันคุณภาพการ

ศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นางสาวอุษณิษา ตรีสุขี 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการประกันคุณภาพการ

ศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นางสาวผองพรรณ ศรีภิรมย 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการประกันคุณภาพการ

ศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1



29/5/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 21/59

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางขนิษฐา รอดพงศ 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการประกันคุณภาพการ

ศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นางสุนิตยา สุขีลักษณ 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการลดปญหาการการออก

กลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นางสาวณฤดี สวางกิจ 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการลดปญหาการการออก

กลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นางสาวศศิธร พลนันท 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการลดปญหาการการออก

กลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นายโกสินทร พุทธรักษา 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน ดานการลดปญหาการการออก

กลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ 

ผูบริหารดีศรีอาชีวะ

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

นายภัทรกร แกวเขียว 

Tiooaros Challenge 2019 Rising Star Chef

รองชนะ

เลิศ
ภาค สถาบันอาหาร

นายวันชนะ ขันตอ 

ครูผูควบคุม ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสัมพันธ หลงพิมาย 

ครูผูควบคุม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic

Bartender

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดยชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพิมตะวัน จิตเปนสุข 

โคมไฟระยาใบลานสานลายสอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวมนัสวัลย ประมาพันธ 

โคมไฟระยาใบลานสานลายสอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ 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 

เครื่องควบคุมตูน้ำเย็นอัตโนมัติเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายอดิศักดิ์ กุลเทพบัณฑิตย 

เครื่องควบคุมตูน้ำเย็นอัตโนมัติเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายวรวิทย อบนวล 

เครื่องควบคุมตูน้ำเย็นอัตโนมัติเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวลักษมี จุลอำพันธ 

เครื่องควบคุมตูน้ำเย็นอัตโนมัติเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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 แสงน้ำรักษ 

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

นางสาวศศิวิมล สาระกูล 

น้ำพริกหาวโห

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายนพรัตน เสนารักษ 

Ayutthaya Souvenir

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

ครั้งที่ 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

นส.พิชญมาศ สุธีธง 

การแขงขันทักษะตามโครงการพัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา

กิจกรรมพาณิชยสัมพันธ การตอบปญหาทางวิชาชีพบัญชี

ชนะ

เลิศ
ภาค

ิมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

พณิชยการ

ราชดำเนิน

กรุงเทพฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

นส.วารินท ผึ้งทอง 

การแขงขันทักษะตามโครงการพัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา

กิจกรรมพาณิชยสัมพันธ การตอบปญหาทางวิชาชีพทองเที่ยว

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

พณิชยการ

ราชดำเนิน

กรุงเทพฯ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

นางสาวกานตธิดา แสวงศรี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปนัดดา ทองใบศรี 

ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแตง
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอนุชิต ภูสกุล 

ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายขจรกิจ ราษีกฤษ 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender

รองชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชนะภูมิ สำนักนิตย 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววารินท ผึ้งทอง 

ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะ มัคคุเทศกทองถิ่น
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกานตธิดา แสวงศรี 

ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะ มัคคุเทศกทองถิ่น
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกิตติพันธ เพ็ชรประภา 

ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพสกร ศรีศุภลักษณาการ 

ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเอ็มมา แคทเทอรีนา โอเฮอรเลฮี 

ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายดนุพร สุทธิธรรม 

ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายจีรศักดิ์ ไอยสุริยสมบัติ 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพัชรพล รื่นนาม 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศุภกฤต ธาราดิษฐ 

การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกิตติพัฒน ญาณคง 

การประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English

Public Speaking Contest)

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสิรินทิพย ไวยบท 

อุปกรณเก็บและหอผัก ผลไมผลขนาดเล็ก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวสิรินยา พลเสน 

อุปกรณเก็บและหอผัก ผลไมผลขนาดเล็ก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวสุพัตรา สุขเกษม 

อุปกรณเก็บและหอผัก ผลไมผลขนาดเล็ก

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวกมลเนตร มณีฉาย 

พลังงานทดแทนระบบ Hybrid แรงดันต่ำ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวณัฐชา สรอยสูงเนิน 

พลังงานทดแทนระบบ Hybrid แรงดันต่ำ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวชนัญญา พฤศโชติ 

พลังงานทดแทนระบบ Hybrid แรงดันต่ำ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายนาวิน ดวงสุวรรณ 

พลังงานทดแทนระบบ Hybrid แรงดันต่ำ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายธนัตถ เผื่อนคง 

พลังงานทดแทนระบบ Hybrid แรงดันต่ำ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายสุรเชษฐ บุญศรี 

พลังงานทดแทนระบบ Hybrid แรงดันต่ำ

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวกฤติยา ขมิ้นเขียว 

น้ำหม่ีกรอบฟกขาวสำเร็จรูป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวทิพยวารินทร สุดใจ 

น้ำหม่ีกรอบฟกขาวสำเร็จรูป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายเขมชาติ แสงสวาง 

น้ำหม่ีกรอบฟกขาวสำเร็จรูป

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายอนุชิต ภูสกุล 

ศิลปโสนอโยธยา
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายทฤษฎี คำภีระ 

ศิลปโสนอโยธยา
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวจุฑามาศ แกวกัลยา 

ศิลปโสนอโยธยา
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวพลอยพชร ธนวีรนันทโชติ 

ศิลปโสนอโยธยา
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวพลอยพชร ธนวีรนันทโชติ 

ศิลปโสนอโยธยา
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวพิชญา วายนต 

ศิลปโสนอโยธยา
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวอรอนงค นายออน 

ศิลปโสนอโยธยา
ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวพิมตะวัน จิตเปนสุข 

ลูกตุมคลายเสน(Pendulum Massage)

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายรัตติพงษ เหมือนแยม 

ลูกตุมคลายเสน(Pendulum Massage)

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวศศินา มวงดี 

ลูกตุมคลายเสน(Pendulum Massage)

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวมนัสวัลย ประมาพันธ 

ลูกตุมคลายเสน(Pendulum Massage)

รองชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นายพสธร ศรีศุภลักษณาการ 

Graf Crispy noodle Sauce

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเอ็มมา แคทเทอรีนา โอเฮอรเลฮี 

Graf Crispy noodle Sauce

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอรอนงค นายออน 

ทีมธุรกิจ ยำหาวโห
ชนะเลิศ ชาติ

สำนักมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาและวิชาชีพ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพิชญา วายนต 

ทีมธุรกิจ ยำหาวโห
ชนะเลิศ ชาติ

สำนักมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาและวิชาชีพ

นางสาวกนกกร เอี่ยมสะอาด 

ทีมธุรกิจ ยำหาวโห
ชนะเลิศ ชาติ

สำนักมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาและวิชาชีพ

นางสาวชลธิชา มวงรอดภัย 

ทีมธุรกิจ ยำหาวโห
ชนะเลิศ ชาติ

สำนักมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาและวิชาชีพ

นางสาวพัชรพร อินอ่ำ 

ทีมธุรกิจ ยำหาวโห
ชนะเลิศ ชาติ

สำนักมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาและวิชาชีพ

นางสาวมินตรา ทิวาพัฒน 

ประเมินผลการดำเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ ชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวณัฐชา สังขทรัพย 

ประเมินผลการดำเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ ชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวปารณีย อะทะเสน 

ประเมินผลการดำเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ ชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพิพัฒ บุญเจริญ 

การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ

รองชนะ

เลิศ
ภาค

การแขงขันฝมือแรงงานแหง

ชาติ ระดับภาค

นายอนุชิต ภูสกุล 

การประกวดออกแบบลายกราฟกบนถุงผาลดโลกรอน
ชนะเลิศ ภาค มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

นายทฤษฎี คำภีระ 

การประกวดออกแบบลายกราฟกบนถุงผาลดโลกรอน
ชนะเลิศ ภาค มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

นางสาวจุฑามาศ แกวกัลยา 

การประกวดออกแบบลายกราฟกบนถุงผาลดโลกรอน
ชนะเลิศ ภาค มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

นางสาวพรรณี ครองทรัพย 

ทักษะการตัดแตงทรงผมสุภาพบุรุษ

รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเรืองศักดิ์ ทรัพยเอนก 

นักกีฬามวยสากลชายยอดเยี่ยม
ชนะเลิศ ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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สวนที่ 3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ

ประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม 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

สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   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

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

   1.1) เชิงปริมาณ 

     จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จำนวน 281   คน 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จำนวน 152   คน 

   1.2) เชิงคุณภาพ 

   รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   รอยละ  99.65 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   รอยละ  99.35 

   -  ภาพรวมของสถานศึกษา     รอยละ  99.54 

มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม  

  1.3) ผลสะทอน 

      นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค และระดับชาติ 

 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

   2.1) เชิงปริมาณ 

   จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา  (V-NET) ตั้งแต

คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จำนวน  261  คน 

  2.2) เชิงคุณภาพ 

   รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
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ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   รอยละ  92.0 

มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

  2.3) ผลสะทอน 

       สถานศึกษาไดรับการรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-

NET) จากสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

   1.1) เชิงปริมาณ   

- จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จำนวน 45  คน 

- จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ 

จำนวน   5  คน 

   1.2) เชิงคุณภาพ 

        ศูนยบมเพาะผูประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไดรับรางวัลเชิดชู

เกียรติในการดำเนินงานบมเพาะผูประกอบการระดับดีเดน (ระดับ 5 ดาว) ประจำปการศึกษา 

2562 จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

  1.3) ผลสะทอน 

       ศูนยบมเพาะผูประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไดรับการเชิดชู

เกียรติในการดำเนินงานบมเพาะผูประกอบการระดับดีเดน (ระดับ 5 ดาว) ประจำปการศึกษา 

2562 จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  

2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

   2.1) เชิงปริมาณ 

   จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา 2562  

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จำนวน 43  คน 

   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จำนวน  17  คน 

   2.2) เชิงคุณภาพ 
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   ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

   -  ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน 23   รางวัล    

   -  ระดับ ภาค   จำนวน 23   รางวัล 

   -  ระดับ ชาติ   จำนวน  2    รางวัล 

มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

   2.3) ผลสะทอน 

       สถานศึกษามีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ไดรับรางวัลในระดับ

ชาติ จำนวน  2 รางวัล ไดรับการยอมรับ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบ

รางวัลและเกียรติบัตรยกยองชมเชย นักเรียน นักศึกษา ที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

   1.1) เชิงปริมาณ  

   -  จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 408 คน สำเร็จการศึกษา จำนวน 271  คน 

   -  จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 168  คน สำเร็จการศึกษา จำนวน 150 คน 

   1.2) เชิงคุณภาพ 

   -  ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 66.42 

   -  ผูสำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 89.29 

คิดเปนผูสำเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 73.09 

มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

   1.3) ผลสะทอน 

       สถานศึกษาดูแลและแนะแนวผูเรียน โดยมีกิจกรรม เชน การเยี่ยมบาน โครงการตรวจ

สุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจำปการศึกษา การโฮมรูม เปนตน 

 

2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค     

   2.1) เชิงปริมาณ  

    จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา 2562  จำนวน 1407  คน 

   2.2) เชิงคุณภาพ 



29/5/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 38/59

     ผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีจำนวน  1306 คน คิดเปนรอย

ละ  92.82   มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.3) ผลสะทอน 

      นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเขารวมทุกโครงการสงผลใหสถานศึกษาได จากผล

การประเมินไดรับรางวัล อวท. มาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทอง จากองคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย (ระดับภาค ภาคกลาง) 

 

3) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  

   3.1) เชิงปริมาณ 

      จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2561 มีงานทำในสถาน

ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน 444  

คน 

   3.2) เชิงคุณภาพ 

      รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2561 มีงานทำในสถาน

ประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ รอยละ 97.37    

มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   3.3) ผลสะทอน 

      ผูเรียนที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และใชองคความรูในการปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐ เอกชน 

และสถานประกอบการทั้งภายในและตางประเทศ องคกรภาครัฐและสถานประกอบการ

  2) จุดเดน

  1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการ

เปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ 

การประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

2. ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. การสงเสริมผูเรียน ดานการใชเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะการคิด วิเคราะห การ

คิดแกปญหาอยางเปนระบบ ทักษะทางสังคมและจิตอาสา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา



29/5/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 39/59

  1. ควรพัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากร ใหมีทักษะภาษาตางประเทศใหสามารถสื่อสารได 

2. ควรพัฒนาผูเรียน ครู ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

   1.1)  เชิงปริมาณ 

      สถานศึกษามีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง

เปนระบบ คิดเปนรอยละ 18.18 

   1.2) เชิงคุณภาพ   

      สถานศึกษามีผลการประเมินพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  มีคุณภาพอยู

ในระดับ ยอดเยี่ยม 

   1.3)  ผลสะทอน 

       สถานประกอบการใหการยอมรับและใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในสาขาวิชา เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

 

2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

    2.1) เชิงปริมาณ 

         มีสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 4  สาขาวิชา 

    2.2) เชิงคุณภาพ 

         สถานศึกษามีสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 36.36 

มีคุณภาพอยูในระดับ กำลังพัฒนา 

    2.3) ผลสะทอน 

         สถานประกอบการใหการยอมรับและใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในสาขาวิชา เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
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4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

   1.1) เชิงปริมาณ 

     สถานศึกษามีครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 

100.0 

   1.2) เชิงคุณภาพ 

     ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน  มีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

   1.3) ผลสะทอน 

     ผูบริหาร ผูเรียนยอมรับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ดังผลการประเมิน

คุณภาพการสอน และการนิเทศการเรียนการสอนจากผูบริหาร 

  

2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน  

   2.1) เชิงปริมาณ 

     ครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน จำนวน  64 คน 

   2.2) เชิงคุณภาพ  

      ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน  คิดเปนรอยละ  100.0 มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

   2.3) ผลสะทอน 

         องคกร หนวยงานภายนอก และผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับคุณภาพแผนการ

จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียน

การสอน 

 

3) การจัดการเรียนการสอน 

   3.1) เชิงปริมาณ  
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   การจัดการเรียนการสอน  

   1. จำนวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน  64  คน 

   2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 64  คน 

   3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย จำนวน 64  คน 

   4. จำนวนครูที่ใชสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหลงการเรียนรูในการ

จัดการเรียนการสอน จำนวน  64  คน 

   5. จำนวนครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

จำนวน  64  คน 

 

   3.2) เชิงคุณภาพ 

   การจัดการเรียนการสอน  

   1. จำนวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 100.0 

   2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 100.0 

   3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย คิดเปนรอยละ 100.0 

   4. จำนวนครูที่ใชสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหลงการเรียนรูในการ

จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100.0 

   5. จำนวนครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

คิดเปนรอยละ 100.0 

      ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสำคัญ  จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  มีการใชสื่อ  นวัตกรรม  

เทคโนโลยีทางการศึกษา  แหลงเรียนรู  และทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแก

ปญหาการจัดการเรียนรู  คิดเปนรอยละ 100.0 เทียบกับเกณฑการประเมิน มีคุณภาพอยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

   3.3) ผลสะทอน 

          องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 

4) การบริหารจัดการชั้นเรียน      
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   4.1) เชิงปริมาณ 

   -  ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จำนวน  64 คน 

   -  ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน และรายวิชาเปนปจจุบัน 

จำนวน 64  คน 

   -  ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน ที่เอ้ือตอการเรียนรู จำนวน 64 คน 

   -  ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน จำนวน 64 คน 

   -  ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน และดานอ่ืนๆ จำนวน 64 คน 

   4.2 เชิงคุณภาพ 

   -  ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล คิดเปนรอยละ 100.0 

   -  ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน คิดเปน

รอยละ 100.0 

   -  ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน ที่เอ้ือตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 

100.0 

   -  ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน  คิดเปนรอยละ 

100.0 

   -  ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน และดานอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 

100.0 

มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   4.3 ผลสะทอน 

        องคกร หนวยงานภาพนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการบริหาร

จัดการชั้นเรียน 

 

5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

   5.1) เชิงปริมาณ  

   1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 68 คน 

   2. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12  ชั่วโมงตอป    จำนวน 67 คน 

   3. จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ

เรียนการสอน จำนวน 68 คน 

   4. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 49 คน 

   5. จำนวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับหรือเผยแพร จำนวน 11 คน 
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   5.2) เชิงคุณภาพ 

   1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 

100.0 

   2. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  คิดเปนรอยละ 

98.53 

   3. จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ

เรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100.0 

   4. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 

100.0 

   5. จำนวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับหรือเผยแพร  คิดเปนรอยละ 72.06 

      ครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนา

ตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ  มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน  มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  คิดเปนรอยละ 

77.35 เทียบกับเกณฑการประเมิน  มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

   5.3)  ผลสะทอน   

      องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของครูผู

สอน โดยมอบเกียรติบัตรและรางวัลยกยองชมเชยครู  

 

6) การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

    6.1) เชิงปริมาณ 

    สถานศึกษามีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน จำนวน 79  หอง 

   6.2) เชิงคุณภาพ 

    สถานศึกษามีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

   6.3) ผลสะทอน 

      ผูเรียนมีความพึงพอใจที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน ใน

ระดับมากที่สุด และบุคลากรในวิทยาลัยใหการยอมรับ ตอคุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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      องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการเขาถึง

ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   1.1) เชิงปริมาณ  

     สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงทั้งหมด 2 วงจรอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่มี

ประสิทธิภาพ ไดแก CAT ,UNINET สำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝาย 

   1.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีผลการประเมิน และขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

   1.3) ผลสะทอน 

      สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย 

ทันสมัย และเปนปจจุบัน ไดแก ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูลหลักสูตร ขอมูลสถาน

ประกอบการ  ขอมูลอาคารสถานที่  ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลงบประมาณ ขอมูลบุคลากร ขอมูล

นักเรียนนักศึกษา และระบบบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ศธ.02 

 

2) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

   2.1) เชิงปริมาณ 

     สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ และแหลงเรียนรู เชน หองเรียน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ หองเรียนแผนกวิชาการบัญชี หองเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

หองเรียนแผนกวิชาการตลาดและธุรกิจคาปลีก หองเรียนแผนกวิชาเลขานุการ หองเรียนแผนก

วิชาคหกรรมศาสตร หองเรียนแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย หองเรียนแผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ หองเรียนแผนกวิชาศิลปกรรม หองเรียนแผนกวิชาการโรงแรม หองเรียนแผนก

วิชาการทองเที่ยว และหองเรียนภาควิชาเทคโนโลยีการโรงแรม เปนตน อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความ

สะดวกในการใหบริการผูเรียนที่เพียงพอตอความตองการของครู นักเรียน นักศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือใหผูที่ปฏิบัติงาน และผูเรียน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดใหมีการดูแลสภาพ

แวดลอมโดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ไดมีการนำโครงการเขาในแผนปฏิบัติการ

ประจำป อาทิเชน โครงการปรับปรุงภูมิทัศนฯ โครงการซอมแซมอาคาร เพื่อใหเอ้ือตอการ
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จัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 

   2.2) เชิงคุณภาพ 

      สถานศึกษามีอาคารสถานที่ และวัสดุครุภัณฑเพียงพอ มีอาคารสถานที่ปลอดภัย และสิ่ง

อำนวยความสะดวกเอื้อตอการเรียนการสอน ในการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

ของวิทยาลัยฯ สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสิ่งที่อยูรอบตัว มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   2.3) ผลสะทอน 

      จากการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน และหอง

ปฏิบัติการ ทำใหหนวยงานภายนอก มาขอใชบริการในการจัดกิจกรรมตางๆ  

 

3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

   3.1) เชิงปริมาณ 

   - สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ระบบไฟฟา ระบบ

ประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร และระบบการจัดการรักษาความปลอดภัยในวิทยา

ลัยฯ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชนสำหรับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา 

และไดรับการบำรุงรักษาพัฒนาอยางตอเนื่อง 

   - ระบบไฟฟา มีการจัดระบบสงกำลังไฟฟาที่เพียงพอตอผูใช และมีระบบควบคุมเครื่องตัด

ไฟฟารั่ว ที่ติดตั้งใชงานภายในอาคารแตละชั้น มีการตรวจสอบระบบไฟฟาภายในสถานศึกษา

ใหอยูในสภาพเรียบรอยใชงานไดอยางปลอดภัย มีการดำเนินการซอมแซมไฟฟาตามที่ผูใช

รองขอ 

   - ระบบประปา ไดมีการติดตั้งถังเก็บน้ำและปมน้ำ เพื่อใหเพียงพอกับผูใชและเพียงพอตอ

ความตองการ 

   - ระบบคมนาคม สถานศึกษาจัดเสนทางเดินรถทางเดียว เพื่อความปลอดภัยสำหรับผูใชรถ

ใชถนน โดยมีเครื่องหมายจราจรที่ชัดเจน มีพ้ืนที่จอดรถเปนสัดสวน และปลอดภัย 

   - ระบบระบายน้ำ มีการจัดการลอกทอระบายน้ำ เพื่อใหทอระบายน้ำไมอุดตัน 

   - ระบบกำจัดขยะ มีการกำจัดขยะภายในสถานศึกษา โดยการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี  

   - ระบบการสื่อสาร มีเบอรโทรศัพทติดตอภายใน มีไลนเพื่อติดตอประสานงาน และเฟสบุควิ

ทยาลัยฯ เพ่ือประชาสัมพันธขาวสาร 

   - ระบบรักษาความปลอดภัย สถานศึกษาจัดเวรยาม รักษาความปลอดภัยทั้งกลางวัน และ

กลางคืน พรอมทั้งติดตั้งกลองวงจรปดตามจุดตางๆ ที่มีความเสี่ยง ซึ่งในการบริหารจัดการใน

ระบบสาธารณูปโภค ไดตระหนักถึงความปลอดภัยตอครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา 

อยางมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม 
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   3.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีระบบไฟฟา และระบบประปาที่ทั่วถึง และเพียงพอ  มีระบบคมนาคมที่

สะดวกและปลอดภัย มีระบบระบายน้ำและระบบกำจัดขยะที่ถูกวิธี มีระบบการสื่อสารที่

รวดเร็ว และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ  

มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   3.3) ผลสะทอน 

      สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการ

สื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ืออำนวยประโยชนสำหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใช

บริการในสถานศึกษา ในภาพรวม อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

   4.1) เชิงปริมาณ 

      ผูเรียนเขาใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ รอยละ 90.0 

   4.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีแหลงเรียนรู สื่อ อุปกรณ ครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการ

สอน ตลอดทั้งมีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควาของ

ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ มีคุณภาพ  

   4.3) ผลสะทอน 

         ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการของวิทยาลัย 

 

5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

   5.1) เชิงปริมาณ 

   สถานศึกษามีความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา ปริมาณการรับสงขอมูลที่ 500 Mbps ครอบคลุมพื้นที่ใชงานในสถานศึกษา 

   5.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีผลการประเมิน และขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   5.3) ผลสะทอน 

   ผูใชบริการมีความพึงพอใจที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา ในระดับมากที่สุด
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4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   1.1) เชิงปริมาณ  

   -  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 11 สาขา และมีการจัดการเรียนการสอนในระบบ

ทวิภาคี จำนวน 4 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 36.36 

   -  สถานศึกษามีผูเรียนระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ  15.55 

   1.2) เชิงคุณภาพ 

    สถานศึกษาไดดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1) ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   2) ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   3) ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   4) ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   5) ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

มีคุณภาพอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม 

1.3) ผลสะทอน 

   สถานศึกษาไดรับความรวมมือกับสถานประกอบการที่มีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

  2) จุดเดน

  1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนา

อยางเปนระบบตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของผูเรียนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ

การศึกษา  ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร  

สงเสริม  สนับสนุน  กำกับ  ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง  ครบถวน  สมบูรณ 

2. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดลอม  ภูมิทัศน  อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ สื่อ  

แหลงเรียนรู  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครุภัณฑ  และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมี

ประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามนโยบายสำคัญ  ที่หนวยงานตนสังกัด

หรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความรวมมือของผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู
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เรียน  รวมทั้งการชวยเหลือ  สงเสริม  สนับสนุนจากผูปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

4. สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา การศึกษาระบบทวิภาคี

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. สถานศึกษาประสบความสำเร็จในการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน  ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือกำหนดรายวิชาใหม 

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถานประกอบ

การหรือหนวยงานที่เกี่ยวของครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนน

สมรรถนะอาชีพโดยครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ครบทุกสาขาที่สอน โดยการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสู

การปฏิบัติและมีกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 

2. การติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดรับการพัฒนา 

3. ครูผูสอนขาดทักษะในการทำวิจัย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอนและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

4. การผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช ICT ในการจัดการเรียนการสอน

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน กำกับดูแลใหสาขาวิชาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนำผลไปใชปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครูผลิตสื่อ นวัตกรรม และการใช ICT ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน

มากยิ่งขึ้น 

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจ ใหครูผูสอนจัดทำวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ จัดการเรียนการสอน 

แกปญหาการจัดการเรียนรูอยางแทจริง 

4. สถานศึกษาควรสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีใหครบทุกสาขาวิชา

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

   1.1) เชิงปริมาณ   

   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยไดรับความเห็นชอบรวมกัน  

คิดเปนรอยละ 100 

   1.2) เชิงคุณภาพ 

   ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกำหนดมาตรฐานการ

ศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำป และไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ

ดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ

ใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  คิดเปนรอยละ 100  

มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   1.3) ผลสะทอน 

   สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการวิทยาลัย ซึ่งสวนหนึ่งเปนบุคคลภายนอก 

และไดรับการยอมรับจากผูปกครอง  ชุมชน  หนวยงานภายนอกและสถานประกอบการ  ใน

การบริหารสถานศึกษาโดยไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษา  ทุนพัฒนาสถานศึกษา  ทำให

สถานศึกษาเปนที่ยอมรับจากบุคคลภายนอกเพ่ิมขึ้น 

 

2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

   2.1) เชิงปริมาณ 

     สาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  คิดเปนรอยละ 

100 

   2.2) เชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  

ในดานครูพิเศษ  ครูผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  สถานประกอบการ  ดานงบประมาณ  ทุนการ

ศึกษา  วัสดุ  อุปกรณ  และครุภัณฑ  มีคุณภาพอยูในระดับ  ดีเลิศ 

   2.3) ผลสะทอน 

     สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากองคกรภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการ ในการ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน อาทิเชน บริษัท เอ็มเค อินเตอรฟูด จํากัด  

บริษัทซีพีออลล  จำกัด  เปนตน 

 

3) การบริการชุมชนและจิตอาสา  

   3.1) เชิงปริมาณ 

      สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมในการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการ
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วิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 

และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

     1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)  ปงบประมาณ  2562 ศูนย

องคการบริหารสวนตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     2. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)  ปงบประมาณ  2562 ศูนย

องคการบริหารสวนตำบลบานใหม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     3. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)  ปงบประมาณ  2562 ศูนย

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       3.2) เชิงคุณภาพ 

     ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา มี

คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

   3.3) ผลสะทอน 

      จากการใหบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา องคกร หนวย

งานภายนอก และผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและ

จิตอาสา อาทิ องคการบริหารสวนตำบลบานใหม  องคการบริหารสวนตำบลสวนพริก เทศบาล

นครพระนครศรีอยุธยา เปนตน

4.3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย       

   1.1) เชิงปริมาณ 

   1.  จำนวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัย ปการศึกษา 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 

12 ผลงาน 

   2. จำนวนผลงาน  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  หรืองานวิจัย  ที่ไดรับการคัดเลือกโครงการ 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ระดับภาค ประจำป

การศึกษา  2562   ไดรับรางวัล  จำนวน  6  ผลงาน   

   3. จำนวน นวัตกรรม งานสรางสรรค  จำนวน  2  ผลงาน           

   1.2) เชิงคุณภาพ 

    สถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
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สรางสรรค และงานวิจัยในสถานศึกษา  ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับตางๆ  ดังนี้     

   1. สถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค และงานวิจัยในสถานศึกษา   

   2. ไดรับรางวัลจากการประกวดในระดับตางๆ   ศูนยบมเพาะผูประกอบการวิทยาลัย

อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไดรับการเชิดชูเกียรติในการดำเนินงานบมเพาะผูประกอบการ

ระดับดีเดน (ระดับ 5 ดาว) ประจำปการศึกษา 2562 จาก สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  

   3. RRR Award 2019 ประเภทบริหารจัดการธุรกิจดีเดน 

มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ   

   1.3) ผลสะทอน 

         -

  2) จุดเดน

  1. ครูผูสอนมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพทุกคน  ผูบริหาร  ครู

และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาทุกคน  ครูมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม

แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย   

2. สถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝาย  

3. สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยมีทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษา

ครบทุกแผนกวิชา  และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรพัฒนาครูใหมีการจัดทำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

2. ควรสงเสริม สนับสนุนการจัดทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 

3. ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการจัดทำผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  และงานสรางสรรคของผูเรียน 

4. สถานศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 

5. สถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค มีผลงานตั้งแต

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ควรจัดใหมีโครงการที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดคนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  

และงานสรางสรรคของผูเรียน  เผยแพรผลงานสูสาธารณชนอยางเปนรูปธรรมทุกแผนกวิชา
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 5 15

ผลรวมคะแนนที่ได 115

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 115 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 5 15

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

ผลรวมคะแนนที่ได 23

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 92.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
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ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 4 8

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที่ได 93

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95 97.89

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3 1 3

ผลรวมคะแนนที่ได 13

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 52.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 4 20

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 4 8

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 78

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 85 91.76

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 4 8

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 63

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 65 96.92

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนที่ได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30 100.00
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 4 8

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 43

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 45 95.56

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

ผลรวมคะแนนที่ได 12

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 15 80.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

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

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
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ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 98.3

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 97.89

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 89.76

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 52

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 91.76

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 96.92

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 91.67

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 95.56

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.00

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
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. โครงการเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-Net)

2. โครงการสงเสริมการจัดตั้งศูนยสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ใน

สาขาอาหารและโภชนาการและการโรงแรม

3. โครงการสงเสริมการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. โครงการสรางและพัฒนาผูประกอบการรายใหม

2. โครงการสงเสริมและสนับสนุน นักเรียน นักศึกษา เขารวมการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ใหมี

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี

2. โครงการจิตอาสา จิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม

3. โครงการสงเสริมบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

2. โครงการเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ รวมพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะรายวิชา การฝกงาน ฝกอาชีพ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

2. โครงการอบรมพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู

3. โครงการพัฒนาตนเองดวยแผนการพัฒนารายบุคคล (ID-PLAN)

4. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา นวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการใหทันสมัย

2. โครงการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. โครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา

2. โครงการอบรมสรางความรวมมือในการจัดทำแผนพัฒนาสถาน

ศึกษา

3. โครงการบริการชุมชน และจิตอาสา

4. โครงการเชิญวิทยากรใหความรูดานสาขาวิชาชีพ

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ใหแก

นักเรียนนักศึกษา
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