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ค ำน ำ 

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีการประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาโดยมี
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น และข้อ 3 ก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 เพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษา
ท่ีผ่านมาต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาพึงประสงค์ การจัดการอาชีวศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในปีการศึกษาต่อไป 
 
 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
     พฤษภาคม 2565 
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ท่ีอยู : ค.2 หมู 3 ถนนเดชาวุธ ตำบลหอรัตนไชย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย 13000  

โทร: 035241211 

E-mail: saraban@avc.ac.th

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวิชา

11 (ปวช.) 

9 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

1398 (ปวช.) 

382 (ปวส.)

จำนวนครู
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ผูอำนวยการ นางคนึงลักขณ

แสงประเสริฐ

โทร 035241211

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2564

ระดับคุณภาพ

94.02
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2563 2564

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค 97.27 95.45

2. การจัดการอาชีวศึกษา 93.17 92.20

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 85.00 95.00

รวม 94.02 94.02

ขอมูลแกไขเมื่อ 2022-05-19 เวลา 10:02:35
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1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 84.00 92.00

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 97.89 91.58
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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  

 
  การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
 

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบัน      
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียน      
การสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 จ านวน 4 ประเภทวิชา และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 2563 จ านวน 3 ประเภทวิชา ท้ังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีว ศึกษา พ.ศ. 2561                 
ท่ีประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน  
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาเป็นแนวทาง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมท้ัง ได้น าจุดท่ี
ควรพัฒนาของสถานศึกษามาปรับปรุง พัฒนา และด าเนินการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ซึ่งได้มีการก าหนดให้
บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกคน 
และได้ด าเนินการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2561 ผ่านระบบออนไลน์ V-e-Sar โดยล าดับหัวข้อการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน) สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จ านวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1. คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 95.45 
       1.1 ด้านความรู้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
      1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 92.00 
       1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 91.58 
 มาตรฐานท่ี 2. การจัดการอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 92.20 
      2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52.00 
      2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 95.29 
      2.3 ด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 100.00     
      2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 มาตรฐานท่ี 3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 95.00 
       3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
      3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 80.0 
 ผลรวมทั้ง 3 มำตรฐำน คิดเป็นร้อยละ 94.02 
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 1.2 จุดเด่น 
 จุดเด่นมำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา    
พ.ศ.2561 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

2. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพทุกระดับ ต้ังแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการ           การ
อาชีวศึกษา และได้รับการยกย่องจากองค์กร หน่วยงานภายนอก  

3. สถานศึกษา มีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้การก ากับดูแลของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

4. สถานศึกษา มีกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน อาทิ การเยี่ยมบ้าน โครงการตรวจสุขภาพ
นักเรียน นักศึกษา การโฮมรูม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด และ
ลดปัญหาการออกกลางคัน  

5. สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในทุกภาคเรียน 
ด าเนินการโดยมีชมรมวิชาชีพ และงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา โดยนักเรียน นักศึกษา ให้ความร่วมมือ    
ในการเข้าร่วมทุกโครงการ ดูได้จากผลการประเมิน อวท. มาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง (ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ) 

6. สถานศึกษา สามารถติดตามผู้ส าเร็จการศึกษารายบุคคลได้เกินร้อยละ 80  โดยภาพรวม
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 96.72 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 จุดเด่นมำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

1. สถานศึกษา ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรนะอย่างเป็นระบบ ร่วมกับสถานประกอบการ 
เพื่อให้ ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการ                
ของตลาดแรงงาน  

2. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีดี โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 80      
ของจ านวนครูผู้สอน มีผลการประเมินตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100  

3. ครูผู้สอน ทุกสาขาวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งสู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพทุกรายวิชา มีผลการประเมินตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100  

4. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอน ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใช้ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน และจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100  

5. การบริหารจัดการช้ันเรียน ครู ผู้สอน มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูล
สารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาท่ีเป็นปัจจุบัน รวมท้ังครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการเรี ยน และ
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ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลท้ังด้านการเรียน และด้านอื่น ๆ มีผลการประเมินตนเอง คิดเป็นในภาพรวม   
คิดเป็นร้อยละ 100  

6. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครูผู้สอน จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี มีการน าผลจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน มีผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ มีผลการประเมินตนเอง คิดเป็นในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
70.31 

7. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา งานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา จัดให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเช่ือมโยงกันอย่างท่ัวถึง อาทิเช่น ระบบ ศธ.02 
ออนไลน์, เว็บไซต์สถานศึกษา, RMS 2021, ระบบ GFMIS, ระบบ e-Student, และระบบการจัดเก็บข้อมูล
งานปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และท่ัวถึง โดยมีการปรับปรุงเพิ่มความเร็วการกระจายของสัญญาณอินเตอร์เน็ตในแต่ละพื้นท่ี  โดยมี          
การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยการส ารวจความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.44 อยู่ในระดับดี  

8. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานท่ีต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา โดยมีการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ ในช่วงของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิค-19 อาทิ การท ากิจกรรม 5 ส, การจัดท าป้ายสัญลักษณ์การเว้น
ระยะห่างและการปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHT–RC โดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปี อาทิ ปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคาร 6 การปูพื้นกระเบื้องและติดต้ังผ้าม่าน การซ่อมแซมโครงหลังคาหน้าทางเดิน และรื้อรางน้ าฝน       
อาคาร 9  ก ากับดูแลการใช้อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด
เรียบร้อย เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

9. สถานศึกษา มีการจัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเหมาะสม  โดยมีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสม  
กับสภาพใช้งานในสถานศึกษา มีระบบน้ าประปา หรือน้ าด่ืมท่ีเพียงพอ ระบบคมนาคม ระบบการระบายน้ า 
ระบบการก าจัดขยะ ระบบการส่ือสารภายในและภายนอกสถานศึกษา และระบบการรักษาความปลอดภัย 
โดยมีการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ 

10. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ   
จัดหาหนังสืออ่านเสริม อ่านนอกเวลาเข้าห้องสมุดเพื่อให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน รวมทั้ง จัดสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของครู บุคลากร และผู้เรียน ให้มีความเหมาะสม  มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน    
เข้าใช้บริการห้องสมุดในช่วงของการจัดการเรียนการสอนแบบ Online โดยการให้บริการด้านระบบการสืบค้น
ข้อมูลและหนังสือออนไลน์ (E-Book) ผ่านแอพพลิเคช่ัน AVC Library  

11. สถานศึกษา มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน โดยการกระจายระบบ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งานใช้งานด้านสารสนเทศและการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

12. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ       
โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
เป็นอย่างดี 
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 จุดเด่นมำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
1. สถานศึกษา มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยความร่วมมือครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
2. สถานศึกษา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา

ท้ังในและต่างประเทศ มีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานอื่น ๆ ในการจัดการศึกษา
ระบบปกติและทวิภาคี การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ครบทุกแผนกวิชา การระดมทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนาการจัดศึกษา อาทิ ทุนการศึกษา งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ  

3. สถานศึกษา มีการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดโครงการบูรณาการการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพกับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อสร้างประโยชน์แก่ ชุมชน
และสังคมในช่วงสถานการณ์โควิค – 19 โดยได้ด าเนินกิจกรรมท่ีให้บริการ จ านวน 8 กิจกรรม ท าให้ได้รับการ
ช่ืนชมจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และประชาชนท่ีรับบริการ 

4. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับสมรรถนะ ความรู้ จากการพัฒนา
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ 

5. ครูท่ีปรึกษาผลงานทุกสาขาวิชา มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลงานร่วมกับ
ผู้เรียน 
 

1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
 จุดที่ควรพัฒนำมำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

1. นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้ถือเป็นสิทธิส่วน
บุคคลของนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ โดยให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จึงท าให้
สถานศึกษามีผลการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของ
สถานศึกษา ร้อยละ 71.05 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ดังนั้น จึงควรมีการปรับเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบ  
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยค านวณเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนสมัครใจในการเข้า
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

2. การวางแผนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้มีค่าร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

3. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีสมรรถนะเป็นผู้ท่ีประสบความส าเร็จ  
สู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีอิสระ เป็นท่ียอมรับของชุมชน หน่วยงาน และสังคมต่อไป 

4. การอบรมให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา ในการใช้เครื่องมือดิจิทัลด้านการตลาดออนไลน์
สมัยใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการเป็นผู้ประกอบการโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน 

5. การวางแผนการพัฒนากระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ให้สามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน โดยเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพื่อให้มีผลการประเมินระดับ
คุณภาพท่ีสูงขึ้น 
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 จุดที่ควรพัฒนำมำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ และน าไปใช้ การติดตาม 

ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้รับจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ครบทุกสาขาวิชา 
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด

รายวิชาเพิ่มเติม ให้ครบทุกสาขาวิชา เพื่อให้มีผลการประเมินท่ีมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3. การส่งเสริม สนับสนุน ครูผู้สอนให้มีผลงาน และใช้นวัตกรรมท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพไปใช้ให้เกิดการยอมรับหรือเผยแพร่แก่ผู้ท่ีสนใจท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้        
มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

4. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ
Digital literacy เพิ่มมากขึ้น 

5. ครูผู้สอน ขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าการวิจัยในช้ันเรียน 
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ 

6. สถานศึกษา มีพื้นท่ีใช้สอยในสถานศึกษาท่ีจ ากัด จึงท าให้มีข้อจ ากัดในเรื่องของสถานท่ีในการ
จัดเก็บของ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ควรมีการจัดเก็บท่ีเหมาะสมโดยการจัดหาสถานท่ีเก็บให้
เพียงพอ เหมาะสม และสะดวกต่อการน ามาใช้งาน  

7. การพัฒนางานวิทยบริการและห้องสมุดให้สมบูรณ์แบบ โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อการพัฒนาให้เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หรือ Automatic Library (ระบบบาร์โค้ดบนหนังสือ) 

8. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามบริบทของ
สถานศึกษา  

 

 จุดที่ควรพัฒนำมำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
1. การพัฒนาแผนงานหรือโครงการ ในการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาให้ครบ   

ทุกสาขาวิชา 
2. การขาดการบันทึกข้อมูลและการเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบ ในเรื่องของการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
3. การพัฒนานวัตกรรม โครงการในการให้บริการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ จิตอาสาให้ตรงกับ

ความต้องการของชุมชนและผู้รับบริการอย่างแท้จริง ท้ังนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โควิค – ๑๙ ท าให้การด าเนินโครงการฯ ต้องบูรณาการอยู่ในข้อจ ากัดของมาตรการควบคุมการดูแล การแพร่
ระบาดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียน 
หรือครูผู้สอนให้สามารถมีจ านวนผลงานในระดับภาค และระดับชาติเพิ่มมากขึ้น 
  

1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึง

ประสงค์ 
1. สาขาวิชา ควรด าเนินการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน            

ในการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียน เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ให้มีค่าร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาดังกล่าวมีค่าสูงขึ้น อาทิ             
การสอนเสริม การติว การปรับปรุงเนื้อหาหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
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2. ควรวางแผนพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย  ให้มีสมรรถนะการเป็น ผู้ประกอบการหรือ                 
การประกอบอาชีพอิสระ เป็นท่ียอมรับแก่องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3. ควรจัดอบรมให้ความรู้ การใช้เครื่องมือดิจิทัลด้านการตลาดออนไลน์สมัยใหม่ เพื่อให้สอดรับ
กับการเป็นผู้ประกอบการโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน 

4. ควรจัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนากระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

5. ควรวางแผนและปรับปรุงข้อมูลของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ท้ังนี้เพื่อให้       
การติดตามข้อมูลในส่วนผู้เรียนส าเร็จการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
1. สถานศึกษา ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง ประเมินผล และ

การน าไปใช้ของหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงรายวิชา หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ให้ครบทุกสาขาวิชา 

2. สถานศึกษา ควรส่งเสริม และสนับสนุน ครูผู้สอนทุกสาขาวิชาให้มีผลงาน และน านวัตกรรมท่ีได้
จากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ไปใช้ให้เกิดการยอมรับหรือเผยแพร่แก่สาธารณะ ให้มีจ านวนท่ีเพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนให้ครูผู้สอนส่งผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลในประเภทต่าง ๆ  

3. จัดอบรม สัมมนา แก่บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
4. จัดอบรม เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าการวิจัยในช้ันเรียนแก่ครูผู้สอน เพื่อการน าไปแก้ไขปัญหา

และพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 
5. สถานศึกษา ควรจัดให้มีห้องหรือพื้นท่ีเฉพาะส าหรับการจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์      

ต่าง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อเป็นการรักษาอายุการใช้งาน และป้องการการช ารุดเสียหาย 
6. จัดให้มีการศึกษาดูงานแก่หัวหน้างานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแบบอย่างในการวางแผน

เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หรือ Automatic Library (ระบบบาร์โค้ดบนหนังสือ) 
ต่อไป  

7. สร้างความรู้ ความเข้าใจกับครูประจ าสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรระบบทวิภาคี ในการเพิ่ม
จ านวนสถานประกอบการ และแนะแนวผู้เรียน เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดให้มีการไป
ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จด้านการจัดการเรียนสอนระบบทวิภาคี ตลอดจนการขยายความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้เพิ่มมากขึ้น 

8. ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีท่ีหลากหลายช่องทาง  และมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

1. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการ ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษาให้ครบทุกสาขาวิชาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการบันทึกรายงานและจัดเก็บหลักฐานในการได้รับ
ความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

2. ควรมีการส ารวจความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชนและผู้รับบริการ ก่อนการด าเนินกิจกรรม
และหลังการด านเนินกิจกรรม เพื่อการน ามาพัฒนาหลักสูตรการให้บริการวิชาชีพและวิชาชีพ จิตอาสา                    
ท่ีตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง  
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3. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนและครูผู้สอน ในเรื่องกระบวนการท าวิจัยซึ่งเป็นพื้นฐาน
ของกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ผลงาน           
สู่สาธารณะชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพิ่มจ านวนรางวัลในระดับภาค และชาติต่อไป 
 

2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้บริหารจัดการสถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบการบริหารงานคุณภาพ PDCA และ
มุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา ดังนี้ 

2.1 สถานศึกษา มีระบบการดูแลและแนะแนวผู้เรียนอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น การออกแนะแนว
การเรียนวิชาชีพ การมอบทุนการศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน โครงการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจ าปี เป็นต้น 

2.2 นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมเข้าร่วมทุกโครงการส่งผลให้สถานศึกษา ได้ผลจาก
การประเมินได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.3 นักเรียน นักศึกษา มีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้รับการยอมรับ 
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบรางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องชมเชย นักเรียน นักศึกษา      
ท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค และระดับชาติ 

2.4 สถานศึกษา ได้รับการรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา                     
(V-NET) จากส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

2.5 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สามารถศึกษาต่อ และใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและสถานประกอบการท้ังภายใน และ
ต่างประเทศ และองค์กรภาครัฐและสถานประกอบการ 

2.6 การให้บริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา องค์กร หน่วยงาน
ภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา อาทิ 
ชุมชนบริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 

2.7 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อให้ ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพท่ีตรงกั บ                  
ความต้องการของสถานประกอบการ 

2.8 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมทดสอบฝีมือแรงงานกับ             
กรมแรงงาน 

2.9 เป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานทางด้านอาหารไทย  
 

3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
    สถานศึกษา ด าเนินการจัดการศึกษา โดยจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเป็นแผน

ยุทธศาสตร์ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นตาม
มาตรฐานการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม และการบริหารจัดการสถานศึกษา สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
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 สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ และระบบทวิภาคี 
ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ          
มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากความร่วมมือของสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือ           
การปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาการและวิชาชีพ ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะประสบการณ์
วิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะด้านภาษา (อังกฤษ จีน) เพื่อการติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) บูรณาการความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์การท างานเป็นทีม คิดค้นนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ สร้างสรรค์ งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
ซึ่งมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ
สามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ และมีงานท า เน้นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และด้านสุนทรียภาพ เพื่อปลูกฝังพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา มีจิตส านึก 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สืบสานความเป็นไทย และน้อมน าหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
  สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง      
สู่การเป็นมืออาชีพ มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาและพอเพียงต่อจ านวนผู้เรียน ครูฝึกประสบการณ์          
ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ ครูผู้สอนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผลิตส่ือการเรียน           
การสอน ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพร่วมมือกับสถานประกอบการ มีความสอดคล้องและทันต่อ               
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี มีการจัดบรรยายกาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
 สถานศึกษา ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เอกชน ท้ังภายในและ
ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี โดยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การผลิตและกิจกรรมก าลังคนอาชีวศึกษา จัดการลงนามความร่วมมือ (MOU)       
กับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก 
 สถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระ 
และมีงานท า ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ผู้ปกครองและชุมชน  
สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ผลิตและพัฒนาก าลังคนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)  
           การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ท่ีได้รับการยอมรับ 
ช่ืนชมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาได้ ดังนี้ 
 4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  
            องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ (อวท.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
จัดต้ังขึ้นตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียน ท้ังในสถานศึกษาเดียวกันและต่างสถานศึกษา 2) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนา
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ความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน และ 3) เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รวมท้ังสร้าง
ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา การจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ปรับตัวเข้ากับชุมชนหรือสังคมท่ีเปล่ียนแปลง 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกิจกรรมหลัก             
แบ่งออกเป็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายท่ี 1 การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข เป้าหมายท่ี 2  
การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่ง และมีความสุข  
             จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การ    
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จึงได้ก าหนดให้มีการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น เพื่อเป็นการ      
วัดและประเมินผลการด าเนินงานในเรื่องของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีแผนการจัดท่ีส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม      
ในลักษณะต่าง ๆ  ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และเป็นกิจกรรมท่ียึดหลักการมีส่วนร่วม              
โดยเกณฑ์การวัดและประเมินผล จะมาจากทุกส่วนของการบริหารงาน เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน         
การบริหารการเงิน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคนเก่งและคนดี และมีความสุข การเข้าร่วมกิจกรรม
ภายนอก การร่วมมือกับชุมชน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และรางวัลท่ีได้รับจากการประกวดแข่งขัน
และจากการวัดและประเมินผลการด าเนินงานในตัวช้ีวัดดังกล่าว ท าให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคต           
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรี
อยุธยา รางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มจังหวัด รางวัลชนะเลิศระดับภาคกลาง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง ในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจ าปี
การศึกษา 2564  
 

4.2 วัตถุประสงค์ 
                4.2.1 เพื่อส่งเสริมให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกครบตามเป้าหมายและแผนงาน ท้ังในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 
       4.2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
                4.2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ให้ตระหนักในหน้าท่ีความส าคัญของ
หน้าท่ีตนเอง 
                4.2.4 เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างทักษะ กระบวนการท างานเป็นทีม ความสามัคคี และการอยู่
ร่วมกันในสังคม  
                4.2.5 เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ        
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 

4.3 กรอบแนวคิด  
          Plan (ขั้นวำงแผน) 

1) ประชุมผู้บริหาร คณะครู ครูท่ีปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการ องค์การวิชาชีพฯ  
2) ประสานงานเพื่อวางแผนงบประมาณ  
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3) จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมขององค์การวิชาชีพฯ และกิจกรรมชมรมวิชาชีพฯ  
          Do (ขั้นด ำเนินกำร) 

1) จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  
2) จัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพฯ  
3) จัดส านักงานและเอกสารในส านักงานองค์การให้ครบตามกระบวนการ  
4) จัดกิจกรรมและน าสมาชิกร่วมกิจกรรมตามแผนงานองค์การ  
5) จัดกิจกรรมและน าสมาชิกองค์การร่วมกิจกรรมภายนอก  
6) จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

          Check (ขั้นตรวจสอบ) 
1) มีการจัดการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น ในสถานศึกษา  
2) เข้ารับการประเมินในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
3) เข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด 
4) เข้ารับการประเมินในระดับภาคกลาง  
5) เข้ารับการประเมินในระดับชาติ  

          Act (ขั้นปรับปรุง) 
          น าข้อ เสนอแนะ ท่ีไ ด้รั บจากคณะกรรมการตรวจประ เมิน ในระดับอา ชีว ศึกษา จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาคกลาง และระดับชาติ มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ให้เกิด
ความเข้มแข็ง และร่วมกันพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ต่อไปอย่างยั่งยืน 
 

4.4 วิธีกำรด ำเนินกำร 
                วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการท่ีจะพัฒนาให้ นักเรียน 
นักศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้     ใน
ด้านการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปล่ียน กล้าแสดงออก ในส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม และมีความเป็น 
ประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้การด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพ      
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โดยมีคณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการบริหารองค์การฯ     
ดูแล ก ากับอย่างใกล้ชิด 
ตอนที่ 1 สภำพทั่วไปและกำรบริหำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  
            มีการจัดต้ังองค์การนักวิชาชีพฯ ชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการด าเนินงาน ครูท่ีปรึกษา ตามระดับของ
โครงสร้างขององค์นักการวิชาชีพฯ จัดให้มีห้องส านักงาน ธงองค์การ ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ และเครื่องแบบ
องค์การฯ เป็นตามระเบียบขององค์การนักวิชาชีพมีการจัดส านักงานอย่างเป็นสัดส่วน มีโต๊ะเก้าอี้ตามต าแหน่ง
มีโต๊ะประชุม มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานท่ีทันสมัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา มีการแบ่งหน้าท่ี               
การปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน มีการจัดเอกสารอย่างเป็นระบบ มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ มีแผนผัง ตารางสถิติ 
อย่างชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณ มีการใช้งบประมาณท่ีโปร่งใสเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ มีการจัด
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และมีการจัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 
เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
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ตอนที่ 2 กิจกรรมพัฒนำคนดี คนเก่งและควำมสุข  
          วิทยาลัยฯ จัดท ากิจกรรมและโครงการเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น 
สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเจตคติ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหมู่สมาชิกของ อวท.       
โดยก าหนดกิจกรรมออกเป็น 2 เป้าหมาย และแผนงานโครงการดังนี้ 
 เป้าหมายท่ี 1  ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข” ประกอบด้วย
แผนพัฒนา 5 แผนได้แก่  
          1.1 แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
          1.2 แผนเสริมสร้างสุขภาพกีฬาและนันทนาการ 
          1.3 แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
         1.4 แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
         1.5 แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 เป้าหมายท่ี 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” ประกอบด้วย
แผนพัฒนา 5 แผนได้แก่  
          2.1 แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
         2.3 แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
          2.4 แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ 
          2.5 แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล 
          องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จึงได้ก าหนด
จัดแผนโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข” ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนา
สมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ   
ตอนที่ 3 คุณภำพกำรด ำเนินกิจกรรม  
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกกิจกรรม มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก       
กับหน่วยงานราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการประเมินและคัดเลือกชมรมวิชาชีพดี เด่น ได้แก่     
ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ และได้รับรางวัลท่ีจากการประกวด/แสดงแข่งขัน ระดับจังหวัด/ระดับ
ภาค/ระดับชาติ และรางวัลจากหน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้ รางวัลระดับจังหวัด 37 รางวัล รางวัลระดับภาคกลาง 10 
รางวัล รางวัลระดับชาติ 1 รางวัล และรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 3 รางวัล รวมไปถึงตัวแทนนักเรียน 
นักศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เป็นเหรัญญิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง 
ประจ าปีการศึกษา 2564 และได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 จากการรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมท่ีจะส่งเสริม สนับสนับสนุน ให้ผู้เรียนมีท้ังความรู้ ความสามารถ 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และประเทศชาติ  
 4.5 ผลกำรด ำเนินงำน 
                 4.5.1 รางวัลชนะเลิศการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2563  
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                 4.5.2 รางวัลชนะเลิศการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคกลาง ประเภทสถานศึกษา
ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2563  
                 4.5.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประเภท
สถานศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2563 
                 4.5.4 รางวัลชนะเลิศการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2564  
                 4.5.5 รางวัลชนะเลิศการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคกลาง ประเภทสถานศึกษา
ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2564  
                 4.5.6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประเภท
สถานศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2564 
 4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ  
                4.6.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นคนเก่ง คนดี เห็นได้
ชัดเจนมีพฤติกรรมการท่ีพึงประสงค์ดีขึ้น มีความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา  
                4.6.2 ทุกฝ่ายในสถานศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         
จึงส่งผลให้การบริหารจัดการด้านงานกิจการนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปอย่างระบบและ           
มีกระบวนการท่ีชัดเจน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ  

 
 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  
 

2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถำนศึกษำ 
  ท่ีอยู่  วิทยาลัยอาชีว ศึกษาพระนครศรีอยุธยา ค.2 หมู่  3  ถนนเดชาวุ ธ   ต าบลหอรัตนไชย                                    
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ 13000 
  โทรศัพท์ 035241211    โทรสาร 035242211 
  E-mail saraban@avc.ac.th     Website www.avc.ac.th 
   

ประวัติสถำนศึกษำ 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เริ่มเปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2477 โดยได้อาศัยอยู่ในบริเวณ   
กองพันทหารช่าง ต าบลหัวแหลม อ าเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกระทรวงกลาโหมให้ช่ือว่า 
"โรงเรียนประถมวิสามัญหญิงแผนกการช่าง" รับนักเรียนท่ีส าเร็จจากช้ันประถมปีท่ี 4 จากอ าเภอต่าง ๆ ท้ังใน
บ ารุงและนอกบ ารุง สอนตามหลักสูตรวิสามัญหญิงแผนกช่าง ในปีแรกมีนักเรียน 45 คน ครู 2 คน โดยมี     
นางสะอาด พานิชย์วิทย์ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ. 2482 นางมุกดา ศรีสถิตย์ ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้รั้ง
ครูใหญ่ และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เปล่ียนช่ือใหม่ว่า "โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา" โดยเปิด
สอนหลักสูตรใหม่ และขึ้นอยู่กับกรมอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2483 โรงเรียนได้ย้ายสถานท่ีต้ัง ถนนป่าโทน 
ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ท่ีต้ังอยู่ในปัจจุบัน) เพราะท่ีเดิม      
กรมสรรพสามิตต้องการจัดต้ังโรงต้มกล่ันสุรา กระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในขณะนั้น คือ 
คุณหลวงประดิษฐ์  มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) ได้อนุมัติเงินรายได้ของกรมสรรพสามิต จัดสร้างอาคารเรียน 
2 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง บ้านพักภารโรง 2 หลัง โรงฝึกครัว 1 หลัง ในเนื้อท่ี 11 ไร่ 2 งาน 64.5 ตารางวา 
พร้อมท้ังการได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธ์ ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด   
ทุกอย่างจึงอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ในปี พ.ศ. 2483 - 2491 เปิดสอนตามหลักสูตรการช่างขั้นต้น ปี 2493 
ได้เปิดหลักสูตรการช่างขั้นสูง ปี พ.ศ. 2507 ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากโครงการยูนิเซฟ ซึ่งมีหลักสูตร
สอนวิชาชีพส าหรับสตรีและเป็นท่ีนิยมของประชาชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาอบรม  วิชาการบ้าน    
การเรือน เพื่อเป็นกุลสตรีต่อไป ในปี พ.ศ. 2516 โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยาได้เปล่ียนช่ือใหม่
เรียกว่า “โรงเรียนอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา” โดยได้รับการเปิดสอนหลายแผนกวิชา และเมื่อวันท่ี          
1 ตุลาคม 2519 กรมอาชีวศึกษา ได้มีค าส่ังให้รวมโรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนช่างต่อ
เรือพระนครศรีอยุธยายกฐานะ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขต 1, วิทยาเขต                
2, วิทยาเขต 3 ตามล าดับ ต่อมาในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาได้มีค าส่ังแยกวิทยาเขต 1 
เป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขต 2 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา (คงเดิม) วันท่ี 
1 สิงหาคม 2523 แยกวิทยาเขต 3 เป็นวิทยาลัยการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 
         ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา อยู่ในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา ในเขต      
ภาคกลาง 1 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบบการศึกษา มาตรา 20 การจัด             
การอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ 
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หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
อาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 

กำรจัดกำรศึกษำ 
  ระบบการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอน  

1. ระบบปกติ  
2. ระบบทวิภาคี  

      หลักสูตรท่ีเปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้แก่ 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2563 (ปวช.) ดังนี้ 

1.1  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จ านวน 5 สาขาวิชา 
1.1.1 สาขาวิชาการบัญชี 
1.1.2 สาขาวิชาการตลาด 
1.1.3 สาขาวิชาการเลขานุการ 
1.1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.1.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

1.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม จ านวน 2 สาขาวิชา 
1.2.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
1.2.2 สาขาวิชาการออกแบบ 

1.3 ประเภทวิชาคหกรรม จ านวน 2 สาขาวิชา 
1.3.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
1.3.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

1.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จ านวน 2 สาขาวิชา 
1.4.1 สาขาวิชาการโรงแรม 
1.4.2 สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2562 (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ดังนี้ 
2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน 4 สาขาวิชา 

2.1.1 สาขาวิชาการบัญชี 
2.1.2 สาขาวิชาการตลาด 
2.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
2.1.4 สาขาวิชาการจัดการ 

2.2 ประเภทวิชาคหกรรม จ านวน 2 สาขาวิชา 
2.2.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
2.2.2 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จ านวน 2 สาขาวิชา 
2.3.1 สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
2.3.2 สาขาวิชาการโรงแรม 
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สภำพชุมชน 
        จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้ังอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศห่างจาก 
กรุงเทพมหานคร ทางถนนสายเอเชีย ประมาณ 75 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ  72 กิโลเมตร และทางเรือ
ประมาณ 137 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,579,900  ไร่  นับว่าเป็นจังหวัด
ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 63 ของประเทศไทย และ เป็นอันดับท่ี 11 ของจังหวัดในภาคกลาง  ลักษณะภูมิ
ประเทศ เป็นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึง  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้  มีแม่น้ าไหลผ่าน 4 สาย  ได้แก่  
แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรีและแม่น้ าน้อย  รวมความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร มีล าคลอง 
ใหญ่ น้อย ประมาณ 1,254 คลอง  เช่ือมต่อกับแม่น้ าเกือบท่ัวบริเวณพื้นท่ี 
อาณาเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

         - ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  จังหวัดอ่างทอง    และ จังหวัดลพบุรี 
         -  ทิศใต้           ติดต่อกับ  จังหวัดนครปฐม   จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี 
         -  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  จังหวัดสระบุรี 
         -  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  จังหวัดสุพรรณบุรี  

      แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอนครหลวง อ าเภอภาชี 
อ าเภอบ้านแพรก อ าเภอบางซ้าย อ าเภอบางไทร อ าเภอลาดบัวหลวง อ าเภอบางบาล  อ าเภอมหาราช    
อ าเภอบางปะหัน อ าเภอเสนา อ าเภออุทัย อ าเภอบางปะอิน อ าเภอผักไห่ อ าเภอท่าเรือ และอ าเภอวังน้อย  
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยู่ในย่านชุมชนเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  ด้านหน้า
ของวิทยาลัยติดถนนอู่ทอง มีตลาด สถานประกอบการ ธุรกิจการค้าบริเวณใกล้เคียงตลอดแนวถนน 
 

สภำพเศรษฐกิจ 
          ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2553 (Gross Provincial Product: GPP)         
วิธี (Top Down) แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ.2555) เป็นอันดับท่ี 6 ของประเทศ มีมูลค่า 355,177 ล้าน
บาทรองจากจังหวัดระยอง  ชลบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ และปราจีนบุรี รายได้เฉล่ีย (GPP Per capita 
(Baht)  459,724 บาท/คน/ปีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ  14.88 สาขาการผลิต 
ท่ีส าคัญของจังหวัด คือ สาขาอุตสาหกรรม  รองลงมาสาขาการค้าส่งและค้าปลีก และสาขาเกษตรกรรม      
การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ตามล าดับ 
            ด้านเศรษฐกิจ (การอุตสาหกรรม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขต 2 มีนิคมอุตสาหกรรม      
3 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรม สหรัตนนคร  
ในปี 2555 ผู้ประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนนิติบุคคล ต้ังใหม่จ านวน 692 แห่ง ทุนจดทะเบียนรวมจ านวน 
1,619,520,000 บาท แบ่งเป็นประเภทบริษัทจ ากัดจัดต้ัง 349 แห่ง จดทะเบียน 1,353,250,000 บาท 
ประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากัดจัดต้ัง 343 ทุนจดทะเบียน 266,270,000 บาท 
  ด้านเศรษฐกิจ ( สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ) 
            จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงาน OTOP เพื่อเป็นการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการด าเนินงานในช่วงปี 2550-2552 ท่ีผ่านมาพบว่า มียอดจ าหน่ายท่ีเติบโต
โดยเฉล่ียร้อยละ 9.98 ในแต่ละปี โดยในปี 2552 ผลิตภัณฑ์ OTOP มียอดรวมจ าหน่ายท้ังส้ิน 1,412,017,420 
บาทซึ่งเพิ่มจากปี 2551 คิดเป็น 6.88% รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าโอ OTOP สามารถสร้างรายได้ ให้กลุ่ม
อาชีพและผู้ประกอบการจ านวน 567 กลุ่ม 
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สภำพสังคม 
    การสาธารณสุข ได้เน้นเป็นกรณีพิเศษ คือ ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค             
การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ  โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งสามารถ ให้บริการ ครอบคลุม พื้นท่ีในเขตชุมชนเมืองและชนบท รายละเอียด
ข้อมูลสาธารณสุข ดังนี้ 

1. สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน  มีดังนี้ 
1.1 โรงพยาบาลศูนย์  ขนาด  522 เตียง  1 แห่ง (รพ. พระนครศรีอยุธยา) 
1.2 โรงพยาบาลท่ัวไป  ขนาด  180 เตียง  1 แห่ง (รพ. เสนา) 
1.3 โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  60 เตียง  2 แห่ง (รพ.บางปะอิน,รพ.สมเด็จพระสังฆราช) 
1.4 โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  30 เตียง 9 แห่ง 
1.5 โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  10 เตียง 3 แห่ง 
1.6  โรงพยาบาลเอกชน  5 แห่ง  (รพ.ราชธานี  รพ.ศุภมิตรเสนา รพ.นวนคร 2   รพ.พีรเวช 

และรพ.โรจนะเวช) 
1.7 สถานพยาบาลสาธารณสุข จ านวน  217 แห่ง 
1.8 สถานท่ีขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน 248 แห่ง 

2. อัตราก าลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาครัฐและเอกชน  มีแพทย์จ านวน    
162 คน ทันตแพทย์ 53 คน  เภสัชกร 68 คน พยาบาลวิชาชีพ 1,246 คน  และ พนักงาน 
สาธารณสุข 569 คน และมีอัตราสัดส่วนต่อประชากรตามล าดับ แพทย์ 1 : 4,837 คน             
ทันตแพทย์ 1 : 14,786 คนเภสัชกร 1 : 11,524 คน  พยาบาลวิชาชีพ 1 : 628 คน 

3. หลักประกันสุขภาพประชากรมีหลักประกันสุขภาพ ปี 2555 ร้อยละ 99.89 จ านวนประชากร
ท้ังหมด 757,159 คน (ข้อมูลประชากรจากส านักงานการบริหารทะเบียนราษฎร์) 

 

ศำสนำพระนครศรีอยุธยำ 
            ประชากรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 89.4  ศาสนาอิสลาม 
ประมาณร้อยละ 10 และศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ 0.6  ศาสนสถานในจังหวัดมีท้ัง ส้ิน 576 แห่ง        
แยกเป็น วัด 505 วัด  มัสยิด 60 แห่ง และโบสถ์คริสต์  11 แห่ง  นอกจากนั้นยังมีวัดร้าง 436 วัด ส านักสงฆ์   
9 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและสามัญรวม 3 แห่ง  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
85 แห่ง พระอารามหลวงช้ันเอกชนิดราชวรวิหาร 3 แห่ง ช้ันโทชนิดราชวรวิหาร 1 แห่ง ช้ันโทชนิดวรวิหาร   3 
แห่ง และช้ันตรีชนิดสามัญ 7 แห่ง มีจ านวนพระภิกษุ  (มหานิกาย) 5,533 รูป สามเณร 351 รูป จ านวน
พระภิกษุ (ธรรมยุต) 211 รูป สามเณร 863 รูป ศูนย์การเรียนพระปริยัติธรรม 40 แห่ง 
 

กำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ  
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา และระดับ
อาชีวศึกษา 8 แห่ง แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น 3 เขตพื้นท่ีการศึกษา คือ 
           เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครอบคลุม 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอท่าเรือ อ าเภอนครหลวง อ าเภอบางปะหัน อ าเภอบ้านแพรก อ าเภอภาชี อ าเภอ
มหาราช อ าเภอวังน้อย และ อ าเภออุทัย มีสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2556 มีสถานศึกษารวม  210 แห่ง   
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           เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 รับผิดชอบการจัดการศึกษา ครอบคลุม 
7 อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอบางซ้าย  อ าเภอบางไทร  อ าเภอบางบาล  อ าเภอบางปะอิน  อ าเภอผักไห่  อ าเภอ
ลาดบัวหลวง  และอ าเภอเสนา  ในปี พ.ศ. 2556 มีสถานศึกษารวม  183 แห่ง    
          เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครอบคลุมพื้นท่ี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มี โรงเรียนในสังกัดท้ังหมด 47 โรงเรียน จ าแนกเป็น โรงเรียนในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 29 โรง  
 

ด้ำนกำรคมนำคม 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเส้นทางรถโดยสารภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและระหว่างจังหวัด
ต่าง ๆ รวมทั้งส้ินจ านวน 74 เส้นทาง ดังนี้ 

1. เส้นทางรถโดยสารประจ าทางภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวน 47 เส้นทาง แบ่งเป็น 
1.1 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 1 จ านวน 8 เส้นทาง 
1.2 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 4 จ านวน 39 เส้นทาง 

2. เส้นทางรถโดยสารประจ าทางระหว่างจังหวัดต่าง ๆ มีจ านวน 27 เส้นทาง แบ่งเป็น 
2.1 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 จ านวน 4 เส้นทาง 
2.2 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 จ านวน 23 เส้นทาง 

2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของถำนศึกษำ 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภำคี รวม 
ปวช.1 441 32 473 
ปวช.2 397 51 448 
ปวช.3 424 53 477 

รวม ปวช. 1262 136 1398 
ปวส.1 141 87 228 
ปวส.2 89 65 154 

รวม ปวส. 230 152 382 
   

 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 588 458 77.89 
ปวส.2 207 183 88.41 

รวม 795 641 80.63 
      ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 614 418 68.08 
ปวส.2 166 144 86.75 

รวม 780 562 72.05 
 

    ข้อมูลบุคลำกร 
ประเภท ทั้งหมด

(คน) 
มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรง
สำขำ(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการ 4 4 - 
ข้าราชการครู / ผู้ท่ีได้รับการรับรอง 52 52 52 
พนักงานราชการครู 4 4 4 
ครูพิเศษสอน 9 3 9 
เจ้าหน้าท่ี 27 - - 
บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง/ ยาม
รักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 

9 - - 

รวม ครู 65 59 65 
รวมทั้งสิ้น 105 59 65 
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  ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
ประเภทวิชำ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. รวม(สำขำวิชำ) 

พาณิชยกรรม 5 5 10 
ศิลปกรรม 2 0 2 
คหกรรม 2 2 4 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 2 4 

รวมทั้งสิ้น 11 9 20 
   

ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 9 
อาคารปฏิบัติการ 1 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอื่น ๆ 7 

รวมทั้งสิ้น 19 
   

 ข้อมูลงบประมำณ 
ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลากร 1116840.00 
งบด าเนินงาน 2153200.00 
งบลงทุน 0.00 
งบเงินอุดหนุน 6806810.00 
งบรายจ่ายอื่น 2074200.00 

รวมทั้งสิ้น 12151050.00 
 
2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
  ปรัชญำ 
   พัฒนาคุณธรรม มุ่งน าอาชีพ 
  อัตลักษณ์ 
   A–Awareness  ตระหนักในหน้าท่ี  V–Vocational Skill  มีทักษะ  C–Civilized Life พลเมืองดี  
  เอกลักษณ์ 
   สถานศึกษาเน้นคุณธรรม จริยธรรมน าวิชาชีพ 
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2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  วิสัยทัศน์ 
   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานท้ังในและต่างประเทศ 
    To be Learning Organization, qualified and development for vocational skills, 
aligned with the labor market, both domestically and abroad. 
 

  พันธกิจ 
   1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาสู่สากล 
 To Produce and developing for student quality according to Vocational Standard 
and have desirable characteristics. 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย การพัฒนา
นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 
 To facilitate the research works and development of innovation and invention.  
 3. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรในการวางแผนพัฒนาตนเอง และ ขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 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. พัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 To develop the efficiency and college administration according to the principles of good 
governance. 
 5. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ชุมชนในการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
  Collaborate with organizations to manage vocational education. 
  เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานท้ัง
ในและต่างประเทศ 

2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม  และส่ิงประดิษฐ์ 
3. ครูและบุคลกรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพ 

  ยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ ให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2. พัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับของสถานศึกษา 
3. พัฒนาสมรรถนะครู ด้านวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
4. สร้างนวัตกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรท่ีมีตามหลักธรรมาภิบาล 
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  กลยุทธ์ 
  CATS Strategy 
 C : Community and Co-operation.    ชุมชนสัมพันธ์ 
 A : Administration System.    บริหารรวมใจ  
 T : Teacher and Technology for Edutainment. ครูไทยบันเทิง 
 S : Student Model : Plearn Plearn* Learning. พาเพลินพัฒนา 
 

2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
     รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  

ชนะเลิศ ภาค องค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ภาคกลาง 

TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 
รุ่น TEENAGE 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา 

TO BE NUMBER ONE IDOL รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา 

ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การแข่งขัน Tiparos Challenge 2020 ชนะเลิศ ชาติ เอกชน 
   
     รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญ
ทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การแข่งขันประกอบอาหาร 2021 
Potatoes USA Young Chef Training 
and Compettion 

รองชนะเลิศ ชาติ บริษัท Potatoes USA ประจ า
ประเทศไทย 

ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  
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 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 
ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายวิชยา ปุ่นอุดม  
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ ภาค องค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ภาคกลาง 

นางสาวณฤดี สว่างกิจ  
ทักษะวิชาชีพโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี (ปวส.) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวขนิษฐา พฤกษอาภรณ์  
ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอสุชา เส็งพานิช  
ทักษะสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพงษ์รพี จันทร์เหลือง  
ทักษะการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวันชนะ ขันต่อ  
ทักษะการออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายไกรสรณ์ ศรีสวัสด์ิ  
ทักษะประติมากรรม ระดับปวช. 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสัมพันธ์ หลงพิมาย  
ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair 
Bartender 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายดลมินทร์ ทองนาค  
ทักษะการน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายณัฐวัตร์ รุมรัตนะ  
ทักษะตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภัทรกร แก้วเขียว  
การแข่งขัน Tiparos Challenge 2020 

ชนะเลิศ ชาติ เอกชน 

นายภัทรกร แก้วเขียว  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ประเภทอาหารไทยบรรจุกล่อง (Thai 
Food Box set) ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสุนิตยา สุขีลักษณ์  
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวันชนะ ขันต่อ  
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายพิพัฒน์ จิมรัมย์  
พลังงานทดแทนระบบ Hybrid v.2 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพัฒนพงศ์ ศรีสกุล  
พลังงานทดแทนระบบ Hybrid v.2 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวไปรยา อรรถนาถ  
พลังงานทดแทนระบบ Hybrid v.2 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศศิธร พลนันท์  
พลังงานทดแทนระบบ Hybrid v.2 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพลชัย ดีรอด  
ขนมโป๊งเหน่งจากแป้งกล้วยหอมเสริมงาขี้
ม่อนกึ่งส าเร็จรูป  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายโกสินทร์ พุทธรักษา  
ขนมโป๊งเหน่งจากแป้งกล้วยหอมเสริมงาขี้
ม่อนกึ่งส าเร็จรูป  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางนงลักษณ์ สังข์ทอง  
ขนมโป๊งเหน่งจากแป้งกล้วยหอมเสริมงาขี้
ม่อนกึ่งส าเร็จรูป  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายไกรสร ศรีสวาสด์ิ  
โมรียา moriya 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี  
สวนสวยด้วยดินไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายมานะ สุภาผล  
สวนสวยด้วยดินไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววิรงรอง ผลจริต  
สวนสวยด้วยดินไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชนัญชิดา ท าเลดี  
สวนสวยด้วยดินไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายมานะ สุภาผล  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย  

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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 รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564 
ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ  
ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
ระดับชาติ  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิชยา ปุ่นอุดม  
องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง 
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง  

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวรภัทร ธุวสันติ  
ครูท่ีปรึกษาในการด าเนินกิจกรรม 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) ระดับชาติ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางนงลักษณ์ สังข์ทอง  
การแข่งขันประกอบอาหาร 2021 
Potatoes USA Young Chef Training 
and compettion 

รองชนะเลิศ ชาติ บริษัท Potatoes USA ประจ า
ประเทศไทย 

นางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา  
Microsoft Innovative Educator 
Expert 2021 - 2022 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวพัชราภรณ์ รักรู้กิจ  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชัชวนันท์ จันทรขุน  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสัมพันธ์ หลงพิมาย  
ทักษะการผสมเครื่องด่ืม flair bartender 
competition 2022  

รองชนะเลิศ ชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา  
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม  

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวุฒิชัย ทับทิมเทศ  
ทักษะการน าเสนอรายการน าเท่ียวใน
ฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพลชัย ดีรอด  
เส้นคลอโรฟิลล์จากผักบุ้ง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นายโกสินทร์ พุทธรักษา  
เส้นคลอโรฟิลล์จากผักบุ้ง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางสาวธันย์รดา ชินทอง  
เส้นคลอโรฟิลล์จากผักบุ้ง  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางนงลักษณ์ สังข์ทอง  
เส้นคลอโรฟิลล์จากผักบุ้ง  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนิรันด์ิ บุญคง  
เส้นคลอโรฟิลล์จากผักบุ้ง  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางนงลักษณ์ สังข์ทอง  
ทักษะการออกแบบและการประกอบ
อาหารไทยสู่มาตรฐานสากล(ทีม) ระดับ 
ปวส.  

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายดลมินทร์ ทองนาค  
ทักษะการจัดท ารายการน าเท่ียว (ปวส.)  

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นายสัมพันธ์ หลงพิมาย  
ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair 
Bartender  

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกัลยาณี พิทักษา  
ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The 
marketing challenge (ทีม 3 คน)ระดับ 
ปวช.  

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายไกรสรณ์ ศรีสวาสด์ิ  
ทักษะวาดสีน้ าหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวันชนะ ขันต่อ  
ทักษะประติมากรรม ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางสาวสิริลักษณ์ สอนครบุรี  
ประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นายมานะ สุภาผล  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 
ระดับ ปวช.  

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพรฤดี ดงใหญ่  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 
ระดับ ปวช.  

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสุนิตยา สุขีลักษณ์  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนภัสนันท์ เผ่าพันธุ์ดี  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นายวศัย สติชอบ  
ทักษะจัดแสดงสินค้าธุรกิจค้าปลีก 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางสาวอสุชา เส็งพานิช  
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอาทิตยา พินสอน  
มารยาทไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางสาวอุดมลักษ์ พิศรูป  
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางสาวณฤดี สว่างกิจ  
ยาหม่องเผือกตรายวี่โถว 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นายวิชยา ปุ่นอุดม  
ยาหม่องเผือกตรายวี่โถว 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

   
 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายศักดิ์สิทธิ์ สารชาติ  
การประกวดร้องเพลงสากล ชาย 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวบุษราคัม ข ามัด  
การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐพิมล ธารีรักษ์  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกมลลักษณ์ นรมาตย์  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย  

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์ หาเรือนจักร์  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย  

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสิริยากรณ์ ปิ่นแก้ว  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภคพล เหมพิจิตร  
ทักษะปะติกรรม ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวแก้วตา ขันธสร  
ทักษะการออกแบบเขียนแบบฟอร์นิเจอร์ 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสุวภัทร พิมพ์พา  
ทักษะการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเพ็ญพิชชา สุวรรณเวช  
ทักษะการผสมเครื่องด่ืม classic 
Barterder 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายด ารงค์ศักดิ์ สุทนต์  
ทักษะตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชินภัทร ดวงอาทิตย์  
ทักษะการน าเสนอรายการน าเท่ียวใน
ฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายชินภูมิ ดวงอาทิตย์  
ทักษะการน าเสนอรายการน าเท่ียวใน
ฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวธัญชนก กิจบ ารุง  
ทักษะสุนทรพจน์ภาษาจีน 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพิพัฒ บุญเจริญ  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ประเภทอาหารไทยบรรจุกล่อง (Thai 
Food Box set) ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอุบลรัตน์ ศิรวัฒนาสกุล  
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ประเภทอาหารไทยบรรจุกล่อง (Thai 
Food Box set) ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพิพัฒ บุญเจริญ  
การแข่งขัน Tiparos Challenge 2020  

ชนะเลิศ ชาติ เอกชน 

นางสาวอุบลรัตน์ ศิรวัฒนาสกุล  
การแข่งขัน Tiparos Challenge 2020  

ชนะเลิศ ชาติ เอกชน 

นายนาวิน ดวงสุวรรณ์  
พลังงานทดแทนระบบ Hybrid v.2 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชนัญญา พฤศโชติ  
พลังงานทดแทนระบบ Hybrid v.2 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนัตถ์ เผ่ือนคง  
พลังงานทดแทนระบบ Hybrid v.2 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนวัฒน์ ฤทธิมนตรี  
พลังงานทดแทนระบบ Hybrid v.2 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายด ารงศ์ศักดิ์ จารีย์  
พลังงานทดแทนระบบ Hybrid v.2 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอาภัสรา กองสอน  
ขนมโป๊งเหน่งจากแป้งกล้วยหอมเสริมงาขี้
ม่อนกึ่งส าเร็จรูป  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเขมชาติ แสงสว่าง  
ขนมโป๊งเหน่งจากแป้งกล้วยหอมเสริมงาขี้
ม่อนกึ่งส าเร็จรูป  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกฤติยา ขม้ินเขียว  
ขนมโป๊งเหน่งจากแป้งกล้วยหอมเสริมงาขี้
ม่อนกึ่งส าเร็จรูป  
 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวทิพย์วารินทร์ สุดใจ  
ขนมโป๊งเหน่งจากแป้งกล้วยหอมเสริมงาขี้
ม่อนกึ่งส าเร็จรูป  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปลายฟ้า ภาสรเลิศ  
ขนมโป๊งเหน่งจากแป้งกล้วยหอมเสริมงาขี้
ม่อนกึ่งส าเร็จรูป  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนที ผ้ึงทอง  
โมรียา moriya 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุริยงวิสุทธิ์ ตรีสิทธิ์  
โมรียา moriya 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนาฐตญา จันทร์ตระกูล  
โมรียา moriya 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายรัตติพงษ์ เหมือนแย้ม  
สวนสวยด้วยดินไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศศินา ม่วงดี  
สวนสวยด้วยดินไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวภัทรวริน ชูพงษ์  
สวนสวยด้วยดินไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพิมพ์ชนก ทัตบุพชาติ  
สวนสวยด้วยดินไทย  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสิริยากรณ์ ปิ่นแก้ว  
สวนสวยด้วยดินไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอนุชิต ภู่สกุล  
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางสาวจุฑามาศ แก้วกัลยา  
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพลอยพชร ธนวีร์นันท์โชติ  
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอธิเบท พัฒนกุล  
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายทฤษฎี ค าภีระ  
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายพิพัฒ บุญเจริญ  
การแข่งขันประกอบอาหาร 2021 
Potatoes USA Young Chef Training 
and compettion  

รองชนะเลิศ ชาติ บริษัท Potatoes USA ประจ า
ประเทศไทย 

    
 รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวบุษภาพร กาศักดิ์  
การแข่งขันประกอบอาหาร 2021 
Potatoes USA Young Chef Training 
and compettion  

รองชนะเลิศ ชาติ บริษัท Potatoes USA ประจ า
ประเทศไทย 

นางสาวชนัญชิดา บางโต  
การแข่งขันประกอบอาหาร 2021 
Potatoes USA Young Chef Training 
and compettion  

รองชนะเลิศ ชาติ บริษัท Potatoes USA ประจ า
ประเทศไทย 

นายวรพล จงเสริมกลาง  
ทักษะการผสมเครื่องด่ืม flair bartender 
competition 2022  

รองชนะเลิศ ชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นางสาวเอ็มม่า แคทเทอรีน่า โอเฮอร์เลฮี  
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม  

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอินทิรา ตาหมื่น  
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม  

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวบุณยานุช เขียวฟัก  
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุภธา สกุลพรม  
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องด่ืม  

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวน้ าทิพย์ พรมทา  
ทักษะการน าเสนอรายการน าเท่ียวใน
ฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววรัญญา เนียมจันทร์  
ทักษะการน าเสนอรายการน าเท่ียวใน
ฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

รองชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกุลณัฐ ดีชาติ  
เส้นคลอโรฟิลล์จากผักบุ้ง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุกัญญา เผือกเพ็ง  
เส้นคลอโรฟิลล์จากผักบุ้ง 
 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวกนกพร โพธิร์่มเย็น  
เส้นคลอโรฟิลล์จากผักบุ้ง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวจิตลดา พงษ์รักษ์  
เส้นคลอโรฟิลล์จากผักบุ้ง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายยุทธภูมิ พรประสิทธิ์  
เส้นคลอโรฟิลล์จากผักบุ้ง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรัตติยากร คลังเพ็ชร  
ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวบุษราพร กาศักดิ์  
ทักษะการออกแบบและการประกอบ
อาหารไทยสู่มาตรฐานสากล(ทีม) ระดับ 
ปวส. 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวชนัญชิดา ไทยประกอบ  
ทักษะการออกแบบและการประกอบ
อาหารไทยสู่มาตรฐานสากล(ทีม) ระดับ 
ปวส.  

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายกิตติพันธ์ เพ็ชรประภา  
ทักษะการจัดท ารายการน าเท่ียว (ปวส.) 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศุภิสรา แสงจันทร์  
ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The 
marketing challenge (ทีม 3 คน)ระดับ 
ปวช. 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเมริษา ครามบุตร  
ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The 
marketing challenge (ทีม 3 คน)ระดับ 
ปวช. 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐชา งามช่ืน  
ทักษะการน าเสนอขายสินค้า The 
marketing challenge (ทีม 3 คน)ระดับ 
ปวช.  

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนาฐตญา จันทร์ตระกูล  
ทักษะวาดสีน้ าหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายภคพล เหมพิจิตร  
ทักษะประติมากรรม ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเสาวลักษณ์ ไพเราะ  
ประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก 
 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 
31 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสิริยากรณ์ ปิ่นแก้ว  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 
ระดับ ปวช. 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกลมลักษณ์ นรมาตย์  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 
ระดับ ปวช.  

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดารัตน์ หาเรือนจักร  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 
ระดับ ปวช.  

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฐพิมล ธารีรักษ์  
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย 
ระดับ ปวช.  

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอรัญชยา ค ามา  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสารญา ยินดี  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางสาวนฤมล มงคลธงชัย  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นายอดิศักดิ์ ดุลเทพบัณฑิต  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นายพรทัฒน์ วีรวฒัน์สกุล  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางสาวสุจิรา เขียนเวช  
ทักษะความคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางสาววรรณิสา มวงแก้ว  
ทักษะความคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุภาพร วีระพงษ์  
ทักษะความคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนาฎฤดี วิลามาศ  
ทักษะการจัดแสดงสินค้าธุรกิจค้าปลีก 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นายณัฐวุฒิ เรืองยศ  
ทักษะการจัดแสดงสินค้าธุรกิจค้าปลีก 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุนิสา กวางวิเศษ  
ทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางสาวสุทธิตา สาระสนธิ  
ทักษะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายณัฐพล สิทธิกุล  
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายน้องใหม่ เสน่หา  
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนิชาพร เป็นบุญ  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางสาวชนินาถ จันทะคุณ  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางสาวชนินาถ จันทะคุณ  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางสาวจีรนันท์ หาสิทธ์  
ทักษะการผลิตหนังสือราชการด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นางสาปิยฉัตร ชาทิพย์  
ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวมนัชญา หาชนะ  
ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนฤมล มงคลธงชัย  
ยาหม่องเผือกตรายวี่โถว 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววารุณี แสงศรี  
ยาหม่องเผือกตรายวี่โถว  

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปภาวดี เข็มปัญญา  
ยาหม่องเผือกตรายวี่โถว 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายทัพพ์เทพ วีรวัฒน์สกุล  
ยาหม่องเผือกตรายวี่โถว 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอรอนงค์ นายออน  
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวมีนา พลีเขตต์  
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววรรณวิสา จันยะนัย  
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวณัฎฐณิดา วิมานะ  
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวณิชา โชติประเสริฐ  
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

นายพิเชษ ราษีกฤษ  
ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair 
Bartender 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ส่วนท่ี 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา      

ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษา
หรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 
ประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้    

มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 1.1 ด้ำนควำมรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง 

ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี  และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน และ               
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และ            
มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
     สถานศึกษา ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน            

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ               
สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
     สถานศึกษา มีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท า งาน             
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 
     สถานศึกษา บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
     สถานศึกษา มีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญ         

ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร           
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน        
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
สถานศึกษา ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
     สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย     

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนท่ี 4 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 
  สถานศึกษา รายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา          
ของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้ำนควำมรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1. ผลสัมฤทธิ์  

1) ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  
1.1 เชิงปริมำณ  

          จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
-  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        จ านวน 442 คน 
-  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 147 คน 

1.2 เชิงคุณภำพ 
          ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
          -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        ร้อยละ  99.10 
          -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ร้อยละ  99.32 
          -  ภาพรวมของสถานศึกษา       ร้อยละ  99.16 
         มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

1.3 ผลสะท้อน 
         องค์กร และหน่วยงานภายนอก หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษา   
ท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 

2) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)  
1.1  เชิงปริมำณ 

           จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบผ่าน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) จ านวน 12 คน โดยมีผู้เรียนสมัครเข้ารับการทดสอบท้ังส้ิน จ านวน 38 คน 

2.2 เชิงคุณภำพ 
           ผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบผ่าน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา   
(V-NET) คิดเป็นร้อยละ 71.05  

 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
2.3 ผลสะท้อน 

          ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับการรับรองผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
หมำยเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ท าให้นักเรียนแจ้งความประสงค์ในการเข้าสอบ V-NET      
จ านวนน้อยราย 
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4.1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1. ผลสัมฤทธิ์  

1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
1.1 เชิงปริมำณ   

          - จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ จ านวน  50 คน 
          - จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ       
จ านวน  50  คน 

1.2 เชิงคุณภำพ 
           ผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็น
ร้อยละ 100.0 เทียบกับ จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ มีผลการประเมิน ศูนย์บ่มเพาะฯ อยู่ในระดับ 3 ดาว  

 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.3 ผลสะท้อน 

           จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ พบว่า ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประจ าสาขาการตลาด จ านวน 2 ท่าน   
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินแผนธุรกิจ ให้ค าแนะน า 
และมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ 

2) ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ  
2.1 เชิงปริมำณ 

           จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 
           -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จ านวน 21 คน 
           -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  จ านวน 4 คน 

2.2 เชิงคุณภำพ 
           ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
           -  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จ านวน 12 รางวัล    
          -  ระดับภาค                          จ านวน 10 รางวัล 
          -  ระดับชาติ                          จ านวน 2 รางวัล 
    มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

2.3 ผลสะท้อน 
            นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และ ปวส. ท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ท าให้
หน่วยงานและองค์กรภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในผลงานการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 

4.1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
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1. ผลสัมฤทธิ์  
1) กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

1.1 เชิงปริมำณ  
           -  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้า 614 คน ส าเร็จการศึกษา จ านวน 418  คน 
          -  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 แรกเข้า 166 คน ส าเร็จการศึกษา จ านวน 144 คน 

1.2 เชิงคุณภำพ 
           -  ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 68.08 
           -  ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 86.74 

 คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษารวม ท้ัง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ  66.29   
 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 

1.3 ผลสะท้อน 
           สถานศึกษา ดูแลและแนะแนวผู้เรียน โดยมีกิจกรรม เช่น  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา การโฮมรูมครูท่ีปรึกษา โครงการเยี่ยมบ้านของผู้เรียนส่งผลให้การออกกลางคัน
ของผู้เรียนลดลง เป็นต้น 

2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์     
2.1 เชิงปริมำณ  

           จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,535 คน 
2.2 เชิงคุณภำพ 

            ผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจ านวน 1,127 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.42 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

2.3 ผลสะท้อน 
            นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าร่วมทุกโครงการส่งผลให้สถานศึกษาได้ จากผล
การประเมินได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3) กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
3.1 เชิงปริมำณ 

           จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.และ ปวส. ในปีการศึกษา 2563 มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 620 คน 

3.2 เชิงคุณภำพ 
            ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2563 มีงานท าในสถาน
ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 96.72   

 มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
3.3 ผลสะท้อน 

            ในปีการศึกษา 2563 สถานศึกษา ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาใน ระดับ ปวช. 
และระดับ ปวส. ได้งานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานประกอบอาชีพอิสระโดยมุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีมีความประสงค์จะออกไปท างานในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน มีการเตรียม        
ความพร้อมเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้เรียนจะออกไปสู่ตลาดแรงงาน จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส า เร็จ
การศึกษา การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ส่งผล
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ให้องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สามารถศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ       
ท้ังภายในและต่างประเทศ องค์กรภาครัฐและสถานประกอบการ 

2. จุดเด่น  
จุดเด่นด้ำนที่ 1.1 ด้ำนควำมรู้ 
ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีค่าร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    

ในรอบแรกเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวม
ทุกระดับ ทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

จุดเด่นด้ำนที่ 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ 
1. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพทุกระดับ ต้ังแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และได้รับการยกย่องจากองค์กร หน่วยงานภายนอก  

2. สถานศึกษา มีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ        
ในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้การก ากับดูแลของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ    
อาขีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

จุดเด่นด้ำนที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณที่พึงประสงค์  
1. สถานศึกษามีกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน อาทิ การเยี่ยมบ้าน โครงการตรวจ

สุขภาพนักเรียน นักศึกษา การโฮมรูม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร
ก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน  

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในทุกภาคเรียน 
ด าเนินการโดยมีชมรมวิชาชีพและงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา โดยนักเรียน นักศึกษา ให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมทุกโครงการ ดูได้จากผลการประเมิน อวท. มาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง (ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับชาติ) 

3. สถานศึกษาสามารถติดตามผู้ส าเร็จการศึกษารายบุคคลได้เกินร้อยละ 80  โดยภาพรวม
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 96.72 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3. จุดที่ควรพัฒนำ  
จุดที่ควรพัฒนำด้ำนที่ 1.1 ด้ำนควำมรู้ 

1. นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้ถือเป็นสิทธิส่วน
บุคคลของนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ โดยให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จึงท าให้
สถานศึกษา มีผลการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของ
สถานศึกษา ร้อยละ 71.05 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ดังนั้น จึงควรมีการปรับเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยค านวณเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนสมัครใจในการ         
เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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2. การวางแผนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้มีค่าร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

จุดที่ควรพัฒนำด้ำนที่ 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ 
1. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายให้มีสมรรถนะเป็นผู้ท่ีประสบความส าเร็จ

สู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีอิสระ เป็นท่ียอมรับของชุมชน หน่วยงาน และสังคมต่อไป 
2. การอบรมให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษาในการใช้เครื่องมือดิจิทัลด้านการตลาดออนไลน์

สมัยใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการเป็นผู้ประกอบการโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน 
 

จุดที่ควรพัฒนำด้ำนที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณที่พึงประสงค์  
การวางแผนการพัฒนากระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ให้สามารถส าเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน โดยเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพื่อให้มีผลการประเมินระดับ
คุณภาพท่ีสูงขึ้น 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำด้ำนที่ 1.1 ด้ำนควำมรู้ 
สาขาวิชาควรด าเนินการวางแผน ปรับปรุ ง พัฒนา เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน              

ในการเตรียมความพร้อมแก่ ผู้เรียน เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ              
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้มีค่าร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาดังกล่าวมีค่าสูงขึ้น อาทิ 
การสอนเสริม การติว การปรับปรุงเนื้อหาหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำด้ำนที่ 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ 
1. ควรวางแผนพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือ            

การประกอบอาชีพอิสระ เป็นท่ียอมรับแก่องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ควรจัดอบรมให้ความการใช้เครื่องมือดิจิทัลด้านการตลาดออนไลน์สมัยใหม่ เพื่อให้สอดรับ

กับการเป็นผู้ประกอบการโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำด้ำนที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณที่พึงประสงค์  
1. ควรจัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนากระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 
2. ควรวางแผนและปรับปรุงข้อมูลของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ท้ังนี้เพื่อให้      

การติดตามข้อมูลในส่วนผู้เรียนส าเร็จการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
4.2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1. ผลสัมฤทธิ์  
1) กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 

1.1 เชิงปริมำณ 
           สถานศึกษามีสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ จ านวน 4 สาขาวิชา 
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1.2 เชิงคุณภำพ   
                      สถานศึกษามีผลการประเมินพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพ     
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.3 ผลสะท้อน 
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ ซึ่งสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งส่งผลให้
ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ได้รับความพึงพอใจจากสถานประกอบการ 

2) กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะหรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือ
ก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 
2.1 เชิงปริมำณ 

            สถานศึกษา เปิดสอนจ านวน สาขาวิชา 11 สาขาวิชา มีสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมี          
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม จ านวน 7 สาขาวิชา 

2.2 เชิงคุณภำพ 
             สถานศึกษา มีสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 63.63  

 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
2.3 ผลสะท้อน 

            สถานประกอบการ ให้การยอมรับและให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในสาขาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

4.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์  
1) คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 

1.1 เชิงปริมำณ 
           สถานศึกษา มีครูท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ จ านวน 64 คน      
คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

1.2 เชิงคุณภำพ 
           ครูผู้สอน ท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  มีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  

มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.3 ผลสะท้อน 

           ผู้บริหาร ผู้เรียนยอมรับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ดังผลการประเมิน
คุณภาพการสอน และการนิเทศการเรียนการสอนจากผู้บริหาร 
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2) กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและน ำไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน  
2.1 เชิงปริมำณ 

            ครู ท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน         
การจัดการเรียนการสอน จ านวน  64 คน 

2.2 เชงิคุณภำพ  
            ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ  100.0  

มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
2.3 ผลสะท้อน 

            องค์กร หน่วยงานภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัด        
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน 

3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3.1 เชิงปริมำณ  

          การจัดการเรียนการสอน  
1. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จ านวน 64 คน 
2. จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จ านวน 64 คน 
3. จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน   

ท่ีหลากหลาย จ านวน 64  คน 
4. จ านวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ

เรียนการสอน จ านวน 64 คน 
5. จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน 64 คน 
3.2 เชิงคุณภำพ 

           การจัดการเรียนการสอน  
1. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน คิดเป็นร้อยละ 100.0 
2. จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน คิดเป็นร้อยละ 100.0 
3. จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 100.0 
4. จ านวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งการเรียนรู้ในการจัด  

การเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100.0 
5. จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

คิดเป็นร้อยละ 100.0 
           ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย           
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และ    
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 100.0 เทียบกับเกณฑ์
การประเมิน  
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มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
3.3 ผลสะท้อน 

          องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา 

4) กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน      
4.1 เชิงปริมำณ 

1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน  64 คน 
2. ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน 

จ านวน 64  คน 
3. ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จ านวน 64 คน 
4. ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน จ านวน 64 คน 
5. ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอื่นๆ จ านวน 64 คน 

4.2 เชิงคุณภำพ 
1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100.0 
2. ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน คิดเป็น

ร้อยละ 100.0 
3. ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 

100.0 
4. ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน  คิดเป็นร้อยละ 

100.0 
5. ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 

100.0 
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

4.3 ผลสะท้อน 
           ครูสามารถติดตามดูแลผู้เรียน ตลอดจนองค์กร หน่วยงานภาพนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้
การยอมรับต่อคุณภาพการบริหารจัดการช้ันเรียน 

5) กำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ 
5.1 เชิงปริมำณ  

1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 64 คน 
2. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12  ช่ัวโมงต่อป ีจ านวน 64 คน 
3. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน จ านวน 64 คน 
4. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 17 คน 
5. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการ

ยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 16 คน 
5.2 เชิงคุณภำพ 

1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
100.0 
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2. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อป ี คิดเป็นร้อยละ 100.0 
3. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100.0 
4. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 

26.56 
5. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการ

ยอมรับหรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 25.0 
ครูผู้สอน จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนา

ตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 70.31 เทียบกับเกณฑ์การประเมิน   

มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
5.3 ผลสะท้อน   

          องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอน 
โดยมอบเกียรติบัตรและรางวัลยกย่องชมเชยครู  

6) กำรเข้ำถึงระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน  
6.1 เชิงปริมำณ 

           สถานศึกษา มีจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน          
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 80 ห้อง 

6.2 เชิงคุณภำพ 
           สถานศึกษามีจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัด  
การเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 

มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
6.3 ผลสะท้อน 

           ผู้เรียนมีความพึงพอใจท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน          
ในระดับมากท่ีสุด และบุคลากรในวิทยาลัยให้การยอมรับ ต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อ
คุณภาพการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 

4.2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์  
1) กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

1.1 เชิงปริมำณ  
          สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท้ังหมด 2 วงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ UNINET และ TRUE ส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่าย 

1.2 เชิงคุณภำพ 
          สถานศึกษามีผลการประเมิน และข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา  

มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
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1.3 ผลสะท้อน 
          สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย 
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลสถานประกอบการ  ข้อมูล
อาคารสถานท่ี  ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา และระบบบริหาร
จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ศธ.02 

2) อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรืองำนฟำร์ม 
2.1 เชิงปริมำณ 

          สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ อีกท้ังมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนท่ีเพียงพอต่อความต้องการของครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ท่ีปฏิบัติงาน 
และผู้เรียน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีการดูแลสภาพแวดล้อมโดยแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
อยา่งชัดเจน ได้มีการน าโครงการเข้าในแผนปฏิบัติการประจ าปี อาทิเช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ โครงการ
ซ่อมแซมอาคาร เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

2.2 เชิงคุณภำพ 
           สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี และวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอ มีอาคารสถานท่ีปลอดภัย และส่ิง
อ านวยความสะดวกเอื้อต่อการเรียนการสอน ในการบริหารงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยฯ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ส่ิงท่ีอยู่รอบตัว  

มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2.3 ผลสะท้อน 

           จากการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์  อาคารสถาน ท่ี ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ ท าให้หน่วยงานภายนอก มาขอใช้บริการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

3) ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
3.1 เชิงปริมำณ 

          สถานศึกษาได้จัดให้มีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการ
ส่ือสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยประโยชน์
ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ได้แก่  ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัย
ได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องท้ัง 5 ระบบ 

3.2 เชิงคุณภำพ 
           สถานศึกษามีระบบไฟฟ้า และระบบประปาท่ีท่ัวถึง และเพียงพอ  มีระบบคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภัย มีระบบระบายน้ าและระบบก าจัดขยะท่ีถูกวิธี มีระบบการส่ือสารท่ีรวดเร็ว และระบบรักษา
ความปลอดภัยท่ีมีคุณภาพ  

มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
3.3 ผลสะท้อน 

          ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนและผู้ใช้บริการในสถานศึกษามีความพึงพอใจในระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานของสถานศึกษา ได้รับความสะดวกและเอื้อ 
อ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
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4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
4.1 เชิงปริมำณ 

        ผู้เรียนเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ร้อยละ 8.70 
หมายเหตุ: เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2564 มีโครงการปรับปรุงย้ายห้องสมุดจากอาคาร 6 ช้ัน 2 มาอยู่ท่ีอาคาร
วิทยบริการช้ัน 2 และสถานการณ์ Covid-19 ท าให้ไม่สามารถใช้บริการในช่วงด าเนินการปรับปรุงห้องสมุดได้ 

4.2 เชิงคุณภำพ 
          สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ อุปกรณ์ ครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
ตลอดท้ังมีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ มีคุณภาพ  

มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
4.3 ผลสะท้อน 

          ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการของวิทยาลัย 
5) ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 

5.1 เชิงปริมำณ 
          สถานศึกษามีความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา ปริมาณการรับส่งข้อมูลท่ี 1000/500 Mbps ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานในสถานศึกษา 

5.2 เชิงคุณภำพ 
           สถานศึกษามีผลการประเมิน และข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน      
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
5.3 ผลสะท้อน 

           ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน               ด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ในระดับมากท่ีสุด 

4.2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์  
1) กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

1.1 เชิงปริมำณ  
          -  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 11 สาขา และมีการจัดการเรียนการสอนในระบบ
ทวิภาคี จ านวน 5 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 45.45 
         -  สถานศึกษามีผู้เรียนระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ  8.48 

1.2 เชิงคุณภำพ 
          สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี  

มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
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1.3 ผลสะท้อน 
       สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

2. จุดเด่น  
จุดเด่นด้ำนที่ 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรนะอย่างเป็นระบบ ร่วมกับสถานประกอบการ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

จุดเด่นด้ำนที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้

ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีดี โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนครูผู้สอน มีผลการประเมินตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100  

2. ครูผู้สอน ทุกสาขาวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งสู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพทุกรายวิชา มีผลการประเมินตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100  

3. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอน ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใช้ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน และจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100  

4. การบริหารจัดการช้ันเรียน ครู ผู้สอน มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูล
สารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาท่ีเป็นปัจจุบัน รวมท้ังครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียน และ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลท้ังด้านการเรียน และด้านอื่น ๆ มีผลการประเมินตนเอง คิดเป็นในภาพรวม    
คิดเป็นร้อยละ 100  

5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครูผู้สอน จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี มีการน าผลจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน มีผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ มีผลการประเมินตนเอง คิดเป็นในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
70.31 

จุดเด่นด้ำนที่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา งานศูนย์

ข้อมูลสารสนเทศ ได้ท าด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา จัดให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเช่ือมโยงกันอย่างท่ัวถึง อาทิเช่น ระบบ ศธ.02 
ออนไลน์, เว็บไซต์สถานศึกษา, RMS 2021, ระบบ GFMIS, ระบบ e-Student, และระบบการจัดเก็บข้อมูล
งานปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และท่ัวถึง โดยมีการปรับปรุงเพิ่มความเร็วการกระจายของสัญญาณอินเตอร์เน็ตในแต่ละพื้นท่ี  โดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยการส ารวจความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.44 อยู่ในระดับดี  
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2. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานท่ีต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา โดยมีการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ ในช่วงของ
สถานการณ์การแพร่ระบบของเช้ือไวรัสโควิค-19 อาทิ การท ากิจกรรม 5ส, การจัดท าป้ายสัญลักษณ์การเว้น
ระยะห่าง และการปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHT–RC โดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปี อาทิ ปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคาร 6 การปูพื้นกระเบ้ืองและติดต้ังผ้าม่าน การซ่อมแซมโครงหลังคาหน้าทางเดิน และรื้อรางน้ าฝนอาคาร 
9 ก ากับดูแลการใช้อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาดเรียบร้อย 
เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

3. สถานศึกษา มีการจัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเหมาะสม  โดยมีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับ
สภาพใช้งานในสถานศึกษา มีระบบน้ าประปา หรือน้ าด่ืมท่ีเพียงพอ ระบบคมนาคม ระบบการระบายน้ า ระบบ
การก าจัดขยะ ระบบการส่ือสารภายในและภายนอกสถานศึกษา และระบบการรักษาความปลอดภัย โดยมี   
การปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ 

4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ จัดหา
หนังสืออ่านเสริม อ่านนอกเวลาเข้าห้องสมุดเพื่อให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน รวมท้ัง จัดสภาพแวดล้อมท่ี     
เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของครู บุคลากร และผู้เรียนให้มีความเหมาะสม  มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้า   
ใช้บริการห้องสมุดในช่วงของการจัดการเรียนการสอนแบบ Online โดยการให้บริการด้านระบบการสืบค้น
ข้อมูลและหนังสือออนไลน์ (E-Book) ผ่านแอพพลิเคช่ัน AVC Library  

5. สถานศึกษา มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน โดยการกระจายระบบ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งานใช้งานด้านสารสนเทศและการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

จุดเด่นด้ำนที่ 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษามีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยได้รับ

ความร่วมมือจากสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง  ๆ ในการร่วมพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา          
เป็นอย่างดี 

3. จุดที่ควรพัฒนำ  
จุดที่ควรพัฒนำด้ำนที่ 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ และน าไปใช้ การติดตาม 

ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้รับจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ครบทุกสาขาวิชา 
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ให้ครบทุกสาขาวิชา เพื่อให้มีผลการประเมินท่ีมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

จุดที่ควรพัฒนำด้ำนที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
การส่งเสริม สนับสนุน ครูผู้สอนให้มีผลงาน และใช้น านวัตกรรมท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพไปใช้ให้เกิดการยอมรับหรือเผยแพร่แก่ผู้ท่ีสนใจท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนำด้ำนที่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ

Digital literacy เพิ่มมากขึ้น 
2. ครูผู้สอน ขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าการวิจัยในช้ันเรียน 

เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ 
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3. สถานศึกษา มีพื้นท่ีใช้สอยในสถานศึกษาท่ีจ ากัด จึงท าให้มีข้อจ ากัดในเรื่องของสถานท่ีใน
การจัดเก็บของ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ควรมีการจัดเก็บท่ีเหมาะสมโดยการจัดหาสถานท่ีเก็บ
ให้เพียงพอ เหมาะสม และสะดวกต่อการน ามาใช้งาน  

4. การพัฒนางานวิทยบริการและห้องสมุดให้สมบูรณ์แบบ โดยการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาให้เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หรือ Automatic Library (ระบบบาร์โค้ดบน
หนังสือ) 

จุดที่ควรพัฒนำด้ำนที่ 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
การเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามบริบทของ

สถานศึกษา 
 

  4. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำด้ำนที่ 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
สถานศึกษา ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง ประเมินผล และ

การน าไปใช้ของหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงรายวิชา หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ให้ครบทุกสาขาวิชา 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำด้ำนที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
สถานศึกษา ควรส่งเสริม และสนับสนุน ครูผู้สอนทุกสาขาวิชาให้มีผลงาน และน านวัตกรรมท่ีได้

จากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ไปใช้ให้เกิดการยอมรับหรือเผยแพร่แก่สาธารณะ ให้มีจ านวนท่ีเพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนให้ครูผู้สอนส่งผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลในประเภทต่าง ๆ  

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำด้ำนที่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. จัดอบรม สัมมนา แก่บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล  
2. จัดอบรม ให้เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าการวิจัยในช้ันเรียนแก่ครูผู้สอน เพื่อการน าไปแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 
3. สถานศึกษา ควรจัดให้มีห้องหรือพื้นท่ีเฉพาะส าหรับการจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

ต่าง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อเป็นการรักษาอายุการใช้งาน และป้องการการช ารุดเสียหาย 
4. จัดให้มีการศึกษาดูงานแก่หัวหน้างานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแบบอย่างในการ

วางแผนเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หรือ Automatic Library (ระบบบาร์โค้ดบน
หนังสือ) ต่อไป  

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำด้ำนที่ 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจกับครูประจ าสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรระบบทวิภาคี ในการ

เพิ่มจ านวนสถานประกอบการ และแนะแนวผู้เรียน เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดให้มีการ
ไปศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จด้านการจัดการเรียนสอนระบบทวิภาคี ตลอดจนการขยาย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคคีให้เพิ่มมากขึ้น 

2. ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีท่ีหลากหลายช่องทางและมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง 
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4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
4.3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1. ผลสัมฤทธิ์  

1) กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
1.1 เชิงปริมำณ   

         ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยได้รับความเห็นชอบร่วมกัน   

1.2 เชิงคุณภำพ 
         ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ
ของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 100  

มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.3 ผลสะท้อน 

          สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการวิทยาลัย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
และได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการ  ในการบริหาร
สถานศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา  ทุนพัฒนาสถานศึกษา  ท าให้สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับจาก
บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 

2) กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2.1 เชิงปริมำณ 

          สาขาวิชาหรือสาขางาน มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน          
10 สาขาวิชา 

2.2 เชิงคุณภำพ 
          สถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
ในด้านครูพิเศษ ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์  
และครุภัณฑ์   

มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
2.3 ผลสะท้อน 

          สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด  บริษัทซีพีออลล์  
จ ากัด  เป็นต้น 

3) กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ  
3.1 เชิงปริมำณ 

          สถานศึกษา มีโครงการ กิจกรรมในการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 
และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
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ผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม จ านวน 1 กิจกรรม คือ โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix It จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

3.2 เชิงคุณภำพ 
           ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา  

มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
3.3 ผลสะท้อน 

           จากการให้บริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา องค์กร หน่วยงาน
ภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา  

4.3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์  
1) ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย       

1.1 เชิงปริมำณ 
1. จ านวนผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ปีการศึกษา 2564 มีจ านวนท้ังส้ิน        

20 ผลงาน 
2. จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ท่ีได้รับการคัดเลือกโครงการประกวด

ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับ อศจ. ได้รับรางวัล จ านวน 2 ผลงาน ระดับภาค  
จ านวน 1 ผลงาน และเข้าร่วมระดับชาติ จ านวน 1 ผลงาน 

1.2 เชิงคุณภำพ 
          สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
และงานวิจัยในสถานศึกษา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง จากการประกวดในระดับ
ภาค ส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ผลงาน เส้นคลอโรฟิลล์จากผักบุ้ง  

มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
1.3 ผลสะท้อน          

          องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง 
2. จุดเด่น  

จุดเด่นด้ำนที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
1. สถานศึกษา มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยความร่วมมือครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
2. สถานศึกษา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ

อาชีวศึกษาท้ังในและต่างประเทศ มีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานอื่น ๆ ในการ
จัดการศึกษาระบบปกติและทวิภาคี การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ครบทุกแผนกวิชา การระดม
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการจัดศึกษา อาทิ ทุนการศึกษา งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ  

3. สถานศึกษา มีการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดโครงการบูรณาการการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพกับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อสร้างประโยชน์แก่ ชุมชน
และสังคมในช่วงสถานการณ์โควิค – ๑๙ โดยได้ด าเนินกิจกรรมท่ีให้บริการ จ านวน 8 กิจกรรม ท าให้ได้รับการ
ช่ืนชมจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และประชาชนท่ีรับบริการ 
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จุดเด่นด้ำนที่ 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  
1. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับสมรรถนะ ความรู้ จากการพัฒนา

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ 

2. ครูท่ีปรึกษา ผลงานทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลงานร่วมกับ
ผู้เรียน 

3. จุดที่ควรพัฒนำ  
จุดที่ควรพัฒนำด้ำนที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
1. การพัฒนาแผนงานหรือโครงการ ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาให้ครบ

ทุกสาขาวิชา 
2. การขาดการบันทึกข้อมูลและการเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบ ในเรื่องของการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
3. การพัฒนานวัตกรรม โครงการในการให้บริการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ จิตอาสาให้ตรง

กับความต้องการของชุมชนและผู้รับบริการอย่างแท้จริง ท้ังนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิค – 19 ท าให้การด าเนินโครงการฯ ต้องบูรณาการอยู่ในข้อจ ากัดของมาตรการควบคุม การดูแล    
การแพร่ระบาดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จุดที่ควรพัฒนำด้ำนที่ 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียน 

หรือครูผู้สอนให้สามารถมีจ านวนผลงานในระดับภาค และระดับชาติเพิ่มมากขึ้น 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำด้ำนที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
1. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการ ในการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการอาชีวศึกษาให้ครบทุกสาขาวิชาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการบันทึกรายงานและจัดเก็บหลักฐานในการ
ได้รับความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

2. ควรมีการส ารวจความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชนและผู้รับบริการ ก่อนการด าเนิน
กิจกรรมและหลังการด านเนินกิจกรรม เพื่อการน ามาพัฒนาหลักสูตรการให้บริการวิชาชีพและวิชาชีพ จิตอาสา
ท่ีตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง  

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำด้ำนที่ 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนและครูผู้สอนในเรื่อง กระบวนการท าวิจัยซึ่งเป็นพื้นฐาน

ของกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ผลงาน         สู่
สาธารณะชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพิ่มจ านวนรางวัลในระดับภาค และชาติต่อไป 
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ส่วนท่ี 5 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561  

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
 

5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 1 ในแต่ละประเด็น

กำรประเมิน 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ค่ำ
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 1 = ผลรวมคะแนนที่
ได้X100)/100 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง    
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ค่ำ
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 23 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้X 
100)/25 

92.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง    
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 2 4 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 87 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่
ได้X100)/95 

91.58 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

ตำรำงที่ 2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 2 ในแต่ละประเด็น
กำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่
ได้X100)/25 

52.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 
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ข้อกำรประเมิน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ค่ำ
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 3 6 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 81 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 2=(ผลรวมคะแนนที่ได้ X100)/85 95.29 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง    
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 3 =(ผลรวมคะแนนที่ได้X100)/65 100.00 
ระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง       
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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 ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่
ได้X100)/30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ตำรำงที่ 3 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 3 ในแต่ละประเด็น
กำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่
ได้X100)/45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำ
น้ ำหนัก 

ค่ำ
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นกำรประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่
ได้X100)/15 

80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 
69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 
57 

5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 
ตำรำงที่ 4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 95.45 
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 92 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 91.58 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 92.2 
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 95.29 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 95 
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 94.02 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนท่ี 6 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำท่ีก ำหนดเพ่ิมเติม  

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 
59 

ส่วนท่ี 7 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 
ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา         

มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

2. โครงการเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา 
เพื่อรับรองการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ 
ระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 

2. โครงการพัฒนาสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
และศึกษาดูงาน 

3. โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษายุคการตลาด 
2022 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 

1. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  
2. โครงการสร้างจิตส านึกความรักชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์ 
3. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
4. โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี สุนทรียภาพ 

และกีฬา นันทนาการ 
5. โครงการประชุมผู้ปกครองพบครูท่ีปรึกษา เพื่อ

ลดปัญหาการออกกลางคัน 
6. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ

สถานประกอบการ ให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และชุมชน 

3. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการ
อาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอก 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนครู
อาชีวศึกษา 

2. โครงการประเมินสมรรถนะครูเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

2. โครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

3. โครงการพัฒนาส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ
เรียนการสอนระบบทวิภาคี 

2. โครงการปฐมนิเทศการฝึกงาน นักเรียน 
นักศึกษา ระบบปกติและระบบทวิภาคี 

3. โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและ
สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

1. โครงการบริการวิชาชีพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
Fix it center 

2. โครงการยกระดับองค์ความรู้ของผู้เรียนด้วยครู
ผู้เช่ียวชาญ (เชิงวิทยากร) 

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 

2. การเผยแพร่ผลการท าวิจัย นวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ์ ผู้เรียนและผู้สอน 
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