คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยใชเป,นเป-าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบดวย ๒ ส1วน คือ ส1วนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา มีจํานวน ๗ มาตรฐาน ๓๕
ตัวบ1งชี้ และส1วนที่ ๒ การฝ:กอบรมวิชาชีพ มีจํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบ1งชี้ รวม ๒ ส1วน จํานวน ๘ มาตรฐาน ๔๕
ตัวบ1งชี้
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการประกันคุณภาพภายในส1วนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา
จํานวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ1งชี้

ในการดําเนินงานแบ1งความรับผิดชอบไปตามคุณลักษณะตรงตามตัวบ1งชี้

ในหลักการทุกคนมีส1วนร1วมพัฒนาการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณ คณะกรรมการดําเนินงาน ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร หัวหนาแผนก หัวหนางาน ครูทุก
คน เจาหนาที่ทุกคน นักการภารโรง นักเรียน นักศึกษา ที่ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ ขอมูล ในการจัดทําเอกสารฉบับ
นี้ใหสําเร็จลุล1วงดวยดี

คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพฯ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

พฤษภาคม ๒๕๕๕

สารบัญ
หนา
คํานํา
บทสรุปผูบริหาร

๑

ผลการประเมินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในปEนี้

๒

ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา

๑๐

ประวัติของสถานศึกษา

๑๐

- สภาพปFจจุบันของสถานศึกษา

๑๒

- ระบบโครงสรางการบริหาร

๑๔

- เกียรติประวัติของสถานศึกษา

๑๕

- ความสําเร็จตามเป-าหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

๑๗

- ความสําเร็จตามเป-าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง

๑๘

-

ตอนที่ ๒ การดําเนินงานของสถานศึกษา
-

ยุทธศาสตรHการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

- มาตรการป-องกันความเสี่ยง

๑๙
๒๐
๒๑

- การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๒๒
ตอนที ๓ การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

๒๔

-

มาตรฐานที่ ๑ ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

๒๔

-

มาตรฐานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

๔๙

-

มาตรฐานที่ ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

๖๑

- มาตรฐานที่ ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ

๘๘

- มาตรฐานที่ ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH หรืองานวิจัย

๙๙

- มาตรฐานที่ ๖ ดานการปลูกฝFงจิตสํานึกและเสริมสรางความเป,นพลเมืองไทย

๑๐๕

และพลโลก

-

มาตรฐานที่ ๗ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

๑๑๘

- ผลการตัดสิน ๓๔ ตัวบ1งชี้

๑๒๒

ภาคผนวก

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ชื่อสถานศึกษา

:

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง

:

๒๙ ถนนนเรศวร ตําบลท1าวาสุกรี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปรัชญา

:

คิดเป,น ทําเป,น เนนคุณธรรม

โทรศัพทH

:

๐๓๕ – ๒๔๕๑๔๔ -๖

โทรสาร

:

๐๓๕ - ๓๒๒๐๒๑

E-mail Address : ayuttech@yahoo.co.th หรือ ayuttech@chaiyo.com
ประวัติและสภาพทั่วไปโดยสังเขป
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

เป,นสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อปE พ.ศ. ๒๔๘๑ ในชื่อโรงเรียนหัตถกรรม
จากนั้นไดรับการพัฒนาปรับปรุงยกฐานะเป,น “วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา” ในปE พ.ศ. ๒๕๒๓
ปFจจุบันวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) โดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปE พ.ศ. ๒๕๔๕ ปรับปรุง ๒๕๔๖ จํานวน ๙ สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาช1างก1อสราง สาขาวิชาช1างยนตH สาชาวิชาช1างกลโรงงาน สาขาวิชาช1างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช1างเขียนแบบ
เครื่องกล สาขาวิชาช1างไฟฟ-า สาขาวิชาช1างอิเล็กทรอนิกสH สาขาวิชาช1างซ1อมบํารุง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอรH
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๔๖ จํานวน ๘
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช1างก1อสราง สาขาวิชาช1างยนตH สาชาวิชาช1างเทคนิคการผลิต สาขาวิชาช1างเทคนิคโลหะ
สาขาวิชาช1างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช1างไฟฟ-ากําลัง สาขาวิชาช1างอิเล็กทรอนิกสH
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอรH

สาขาวิชาช1างเทคนิค

ปEการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีบุคลากรที่ทําหนาที่สอนและส1งเสริมการ
เรียนการสอนทั้งสิ้นจํานวน ๒๑๘ คน

ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการจากรัฐบาล จํานวน

๑๗๖,๔๕๔,๔๐๔.๑๓ บาท มีจํานวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้น จํานวน ๓,๔๑๓ คน

-๒ผลการประเมินในป0นี้
มาตรฐานที่ ๑ ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
จุดเด3น
ตัวบ1งชี้ที่๑.๑ รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ1งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน1วยงาน ชุมชน ที่มีต1อคุณภาพของผูเรียน
ตัวบ1งชี้ที่ ๑.๓ รอยละของผูเรียนที่ผ1านเกณฑHการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ1งชี้ที่ ๑.๕ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต1ค1าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ1มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ1งชี้ที่ ๑.๖ รอยละของผูเรียนที่ผ1านเกณฑHการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ หน1วยงาน
ที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ตัวบ1งชี้ที่ ๑.๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต1อภายใน ๑ ปE
ตัวบ1งชี้ที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน1วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีต1อ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
จุดที่ตองพัฒนา
ตัวบ1งชี้ที่ ๑.๔ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต1ค1าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ1งชี้ที่ ๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา

มาตรฐานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
จุดเด3น
ตัวบ1งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ1งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ตัวบ1งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพภายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ1งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเยนการสอนรายวิชา
ตัวบ1งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝ:กงาน
จุดที่ตองพัฒนา
-------มาตรฐานที่ ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
จุดเด3น
ตัวบ1งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
-๓ตัวบ1งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการสถานศึกษา
ตัวบ1งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณH
ตัวบ1งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ตัวบ1งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ1งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ตัวบ1งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนHของสถานศึกษาและการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ:กงาน ศูนยHวิทยบริการ
ตัวบ1งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณH ครุภัณฑH และคอมพิวเตอรH
ตัวบ1งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ1งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ1งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข1ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต1างประเทศ

จุดที่ตองพัฒนา
ตัวบ1งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดเด3น
ตัวบ1งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดที่ตองพัฒนา
--------------มาตรฐานที่ ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH หรืองานวิจัย
จุดเด3น
ตัวบ1งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH หรืองานวิจัยของผูเรียน
ตัวบ1งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่วประดิษฐH งานสรางสรรคH หรืองานวิจัยของครู
จุดที่ตองพัฒนา
--------------มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝFงจิตสํานึกและเสริมสรางความเป,นพลเมืองไทย และพลโลก
จุดเด3น
ตัวบ1งชี้ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริยH ส1งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยHทรงเป,นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
-๔ตัวบ1งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดานการอนุรักษHสิ่งแวดลอม
ตัวบ1งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส1งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ1งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ตองพัฒนา
-----------------

มาตรฐานที่ ๗ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จุดเด3น
ตัวบ1งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ1งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
จุดที่ตองพัฒนา
-------------------

-๕ผลการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษาตาม
มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประจําป0การศึกษา ๒๕๕๕
๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ3งชี้
ผลการประเมิน

มาตรฐาน

ตัวบ3งชี้

มาตรฐานที่ ๑

๑.๑

ดานผูเรียน

รายการ

ผลสัมฤทธิ์

๑

๒

๓

๔

๕

๙๑.๒๓

√

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ

รอยละ

√

หน1วยงาน ชุมชน ที่มีต1อคุณภาพของ

๑๐๐

รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

และผูสําเร็จ
การศึกษา
อาชีวศึกษา
๑.๒

ผูเรียน
๑.๓

รอยละของผูเรียนที่ผ1านเกณฑHการประเมิน

๙๙.๒๒

√

มาตรฐานวิชาชีพ
๑.๔

รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ

๔๙.๔๑

√

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา(v-net) ตั้งแต1ค1าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
๑.๕

รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ

๕๖.๔๙

√

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา(v-net) ตั้งแต1ค1าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ1มวิชาภาษาอังกฤษ
๑.๖

รอยละของผูเรียนที่ผ1านเกณฑHการทดสอบ

๙๙.๓๒

√

มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือ หน1วยงานที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
๑.๗

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

๔๘.๕๗

√

เทียบกับแรกเขา
๑.๘

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต1อ
ภายใน 1 ปE
-๖-

๙๑.๓๖

√

มาตรฐาน

ตัวบ3งชี้
๑.๙

รายการ

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ รอยละ
หน1วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

๑

๒

๓

๔

๕
√

๑๐๐

ผูรับบริการที่มีต1อคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา
มาตรฐานที่ 2

๒.๑

ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา

ปฏิบัติตาม

ดานหลักสูตร

หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลอง ๕ ขอ

และการจัดการ

กับความตองการของสถานประกอบการ

เรียนการสอน

หรือประชาคมอาเซียน

อาชีวศึกษา

๒.๒

√

๙๒.๘๑

√

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

ปฏิบัติตาม

√

รายวิชา

๕ ขอ

ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล

รอยละ

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

๑๐๐

ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน

ปฏิบัติตาม

ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลอง
กับความตองการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียนจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา

๒.๓
๒.๔
๒.๕

√
√

๕ ขอ
มาตรฐานที่ ๓

๓.๑

ดานการบริหาร

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ

ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

๕ ขอ

√

จัดการ
อาชีวศึกษา
๓.๒

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร ปฏิบัติตาม
จัดการสถานศึกษา

๕ ขอ

√

-๗-

มาตรฐาน

ตัว

รายการ

บ3งชี้
๓.๓

ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณH

๓.๔

ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

๓.๕

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์

๑

๒

๓

๔

๕
√

ปฏิบัติตาม
๕ขอ

√

ปฏิบัติตาม
๕ขอ
√

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

๓.๖

ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

ปฏิบัติตาม

√

๕ขอ
๓.๗

ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน

ปฏิบัติตาม

√

๕ขอ
๓.๘

ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอม และภูมิทัศนHของ

ปฏิบัติตาม

√

๕ขอ

สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ:กงาน ศูนยH
วิทยบริการ
๓.๙

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณH ครุภัณฑH และคอมพิวเตอรH

๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ

ปฏิบัติตาม

√

๕ขอ
ปฏิบัติตาม

√

๕ขอ
ปฏิบัติตาม
๕ขอ

√

๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข1ายทั้งใน

√

ปฏิบัติตาม
๕ขอ

ประเทศและ หรือต1างประเทศ
แบบติดตามการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๔

๔.๑

ดานการบริการ

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ

√

ปฏิบัติตาม
๕ขอ

วิชาการและวิชาชีพ
-๘-

ผลการประเมิน
มาตรฐาน

ตัวบ3งชี้

มาตรฐานที่ ๕

๕.๑

รายการ

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

ดานนวัตกรรม

โครงการ สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH หรือ

สิ่งประดิษฐH

งานวิจัยของผูเรียน

งานสรางสรรคH

๕.๒

หรืองานวิจัย

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH

ผลสัมฤทธิ์

ปฏิบัติตาม

๑

๒

๓

๔

๕

√

๕ขอ
ปฏิบัติตาม

√

๕ขอ

หรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ ๖

๖.๑

ดานการ
ปลูกฝFง

การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยH
๖.๒

จิตสํานึกและ
เสริมสราง

๖.๓

ดานการ

ระดับคุณภาพในการส1งเสริมดานการกีฬา
และนันทนาการ

๖.๔

และพลโลก
มาตรฐานที่ ๗

ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดาน
การอนุรักษHสิ่งแวดลอม

ความเป,น
พลเมืองไทย

ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดาน

ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๗.๑

ปฏิบัติตาม
๕ขอ
ปฏิบัติตาม

√

๕ขอ
ปฏิบัติตาม

√

๕ขอ
ปฏิบัติตาม

√

๕ขอ

ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ ปฏิบัติตาม
ภายใน

√

๕ขอ

√

ประกัน

๗.๒

คุณภาพ

ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม

√

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

การศึกษา

-๙แนวทางในการพัฒนา
1. นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาเป,นแนวทางในการจัดทําแผน และนําไปสู1การพัฒนาสถานศึกษา
อย1างจริงจังทุกแผนกวิชา
2. พัฒนาคุณภาพครูใหปฏิรูปการเรียนการสอนมุ1งเนนสมรรถนะโดยปรับวิธีเรียน เนนผูเรียนเป,นสําคัญ ส1งเสริม
การบูรณาการนําไปใชในอาชีพใหครบทุกแผนกวิชา
3. พัฒนาบุคลากรทุกฝrายใหเขาใจและมีส1วนร1วมในการประกันคุณภาพภายใน
4. พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาใหทันต1อการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน
5. ส1งเสริมการประดิษฐHคิดคนนวัตกรรม
6. พัฒนางานบริการทางวิชาการใหตอบสนองความตองการของชุมชนอย1างต1อเนื่อง
7. จัดหางบประมาณเพื่อส1งเสริมใหมีวัสดุฝ:ก เครื่องมือ เครื่องจักร อย1างเพียงพอ
8. ส1งเสริมงานวิจัย ตลอดจนจัดหางบประมาณเพื่องานวิจัย
9. ดําเนินนโยบาย คุณธรรมนําความรู สู1วิชาชีพ อย1างต1อเนื่อง

ตอนที่ ๑
สภาพทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
๑.๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา
ประวัติวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เดิมตั้งอยู1ที่เพนียดคลองชาง ตําบลสวนพริก อําเภอ
กรุงเก1า ชาวบานมักนิยม เรียกว1า ตําบลเพนียด
ปราบปรปFกษH ซึ่งเป,นเจากรมชางตน

อาคารเรียนใชตัวตําหนักของสมเด็จเจาฟ-ามหามาลากรมพระยา

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู1หัว (รัชกาลที่ ๕) และเป,น

บิดาหม1อมหลวงปstน มาลากุล ณ อยุธยา (อดีตรัฐมนตรีว1าการกระทรวงศึกษาธิการ)
พ.ศ ๒๔๘๑ เปsดสอนเป,นโรงเรียนหัตถกรรมโดยใชตัวตําหนักเป,นอาคารเรียน มีลักษณะเป,นตึก
ทรงมะลิลา จํานวน ๓ หลัง และสรางโรงฝ:กงานเป,นโรงงานมีหลังคามุงดวยจาก จํานวน ๓ หลัง สรางลอมรอบ
ตําหนักไว เปsดรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปEที่ ๔ (ป.๔) มาเขาเรียนในชั้น ม.๑ ม. ๒ และ ม.๓ โดยเปsดสอน
เพียง ๓ แผนก ไดแก1 แผนกช1างไม แผนกช1างปFuน และแผนกช1างต1อเรือ

ในปลายปE พ.ศ. ๒๔๘๑ ทางราชการไดโอนโรงเรียนหัตถกรรมมาสังกัดกรมอาชีวศึกษา และไดแยก
แผนกช1างไม ช1างปFuน มาเรียนที่ ตําบลท1าวาสุกรี (สถานที่ตั้งปFจจุบันนี้) เรียกชื่อโรงเรียนว1า "โรงเรียนช1างไม - ช1าง
ปFuน (หัตถกรรม)" โดยมีหลวงสินธุสงครามชัย (รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น) เป,นประธานในพิธีเปsดโรงเรียน
โดยเปsดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑ - ม.๓) หลักสูตร ๓ ปE
พ.ศ. ๒๔๘๓

แผนกช1างต1อเรือไดยายจากเพนียดไปเรียนที่ตําหนักสะพานเกลือ(เกาะลอย) ตําบล

หัวรอ ซึ่งเป,นสถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต1อเรือพระนครศรีอยุธยาในปFจจุบัน
พ.ศ. ๒๔๙๕ จากโรงเรียนช1างไม - ช1างปFuน (หัตถกรรม) ไดเปลี่ยนชื่อมาเป,น "โรงเรียนการช1าง
พระนครศรีอยุธยา" (การช1างชาย) และไดปรับปรุงหลักสูตรใหม1ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน " เปsดสอน ๒
แผนกช1าง คือ

แผนกช1างยนตHและแผนกช1างก1อสราง เนื่องจากช1างไมและช1างปFuนไม1อยู1ในความนิยมของประชาชน

ทั่วไป โดยเปsดรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หลักสูตร ๓ ปE สอนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.ศ. ๔, ม.ศ. ๕, ม.ศ.๖)
พ.ศ. ๒๕๑๙ เปsดรับสมัครนักเรียนที่จบจาก ม.ศ. ๔ ม.ศ. ๕ และ ปวช. โดยรวมโรงเรียน ๓
แห1ง เขาดวยกันเป,นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา (การช1างชาย) ใชชื่อว1าวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา (วิทยาเขต 1)

โรงเรียนการช1างสตรีใชชื่อว1า

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

(วิทยาเขต ๓) และโรงเรียนการช1างต1อเรือใชชื่อว1า วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา (วิทยาเขต ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๓ โรงเรียนการช1างพระนครศรีอยุธยาไดเลื่อนฐานะเป,นวิทยาลัย ชื่อว1า
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๔๖

กรมอาชีวศึกษาไดเปลี่ยนไปเป,นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาไดเขาอยู1ในสังกัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ซึ่งประกอบดวยวิทยาลัย

ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ1างทอง และจังหวัดสิงหHบุรี
-๑๑๑.๑.๒ ขนาดและที่ตั้ง
ที่ตั้ง

เลขที่ ถ. ๒๙ ถนนนเรศวร ตําบลท1าวาสุกรี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณียH ๑๓๐๐๐
โทรศัพทH ๐-๓๕๒๔-๕๑๔๔ – ๖
โทรสาร ๐๓๕ -๓๒๑๙๕๖

ขนาด

มีพื้นที่ ๑๘ ไร1

๑.๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู1ในเกาะเมือง อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป,นอําเภอหนึ่งในจํานวน ๑๖ อําเภอ พื้นที่ส1วนใหญ1โดยรอบวิทยาลัยฯ เป,นโบราณสถานที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป,นมรดกโลก
การประกอบอาชีพส1วนใหญ1

คือ

ทํานา

แต1ในปFจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนิคม

อุตสาหกรรมต1าง ๆ ไดแก1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคม
อุตสาหกรรมแฟคทอรี่แลนดH

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนคร

ซึ่งสามารถรองรับผูที่จบการศึกษาจาก

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาไดเป,นอย1างดี
ขณะที่เปsดการสอนสาขาวิชาช1างอุตสาหกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ประสานงานร1วมมือกับสถานประกอบการต1าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม

ไดมีการ

จัดการเรียนการสอนร1วมกันในหลักสูตรทวิ

ภาคี จึงเกิดการร1วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในการส1งเสริมการจัดการศึกษา และพัฒนาระบบอุตสาหกรรมของ
ประเทศไดดวย
๑.๑.๔ งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น
งบบุคลากร

๑๗๖,๔๕๔,๔๐๔.๑๓
๖๒,๑๘๓,๔๐๔.๑๓

บาท
บาท

งบดําเนินงาน

๘๙,๖๙๓,๘๐๐.๐๐

ค1าสาธารณูปโภค

๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐

บาท

งบลงทุน

๑๘,๗๓๒,๘๐๐.๐๐

บาท

๘๘๖,๓๐๐.๐๐

บาท

งบอุดหนุน
รายจ1ายอื่น ๆ

๓,๘๖๕๘,๑๐๐.๐๐

-๑๒-

๑.๒ สภาพปEจจุบันของสถานศึกษา

บาท

บาท

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พ.ศ. ๒๕๔๕ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๔๖ รายละเอียดสภาพปFจจุบัน
ของสถานศึกษามีดังนี้
๑.๒.๑ จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปEการศึกษา ๒๕๕๕
ดังแสดงในตารางที่ ๑.๒ ถึงตารางที่ ๑.๕
ตารางที่ ๑.๒ จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ
ระดับชั้น
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวมระดับ
ปวช.
ปวส.๑
ปวส.๒
รวมระดับ
ปวส.
รวมทั้งหมด

หลักสูตร
ปกติ+ทวิภาคี
ชาย
หญิง
๙๘๘
๙๐
๗๐๑
๖๕
๕๙๘
๔๕
๒,๒๘๗
๒๐๐

เทียบโอนฯ
ชาย
หญิง
-

ชาย
๙๘๘
๗๐๑
๕๙๘
๒,๒๘๗

รวม
หญิง
๙๐
๖๕
๔๕
๒๐๐

ทั้งหมด
๑,๐๗๘
๗๖๖
๖๔๓
๒,๔๘๗

๔๓๘

๒๗

-

-

๔๓๘

๒๗

๔๖๕

๔๔๑
๘๗๙

๒๐
๔๗

-

-

๔๔๑
๘๗๙

๒๐
๔๗

๔๖๑
๙๒๖

๓,๑๖๖

๒๔๗

-

-

๓,๑๖๖

๒๔๗

๓,๔๑๓

-๑๓-

ตารางที่๑.๓ จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน3ง
สถานภาพ

วุฒิการศึกษา

ตําแหน3ง ผูบริหาร/ครู

อัตราจาง

ชาย

หญิง

ป. เอก

ป. โท

ป. ตรี

ครู คศ ๑

ครูชํานาฐการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ผูบริหารและรองฯ

๕

๕

-

-

๕

-

-

๕

-

-

-

-

-

๕

-

แผนกวิชาช1างยนตH

๑๗

๑๒

-

๕

๑๗

-

-

๑

๑๕

๑

๑

-

๙

๒

-

แผนกวิชาช1างกล

๑๓

๘

-

๕

๑๓

-

-

๓

๑๐

-

๑

-

๑

๔

๒

แผนกวิชาช1างเชื่อม

๘

๗

-

๑

๘

-

-

๓

๕

-

-

-

๓

๔

-

แผนกวิชาช1างเขียนแบบ

๕

๒

-

๓

๔

๑

-

๒

๓

-

-

-

๑

๑

-

แผนกวิชาช1างซ1อมบํารุง

๖

๓

-

๓

๕

๑

-

๑

๕

-

-

-

๓

-

-

แผนกวิชาช1างไฟฟ-า

๒๓

๑๗

-

๖

๒๐

๓

-

๖

๑๗

-

-

๑

๑๓

๓

-

แผนกวิชาช1าง

๒๑

๑๖

-

๕

๑๕

๖

๑

๑๐

๑๐

-

-

๒

๑๒

๒

-

แผนกวิชาช1างก1อสราง

๗

๕

-

๒

๕

๒

-

๒

๕

-

-

-

๔

-

๑

แผนกวิชาช1างเทคนิค

๘

๒

-

๖

๔

๔

-

-

๗

๑

-

๑

๑

-

-

แผนกวิชาสามัญสัมพันธH

๓๔

๓๑

-

๓

๗

๒๗

-

๑๓

๒๑

-

-

-

๑๖

๑๔

๑

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

๘

๕

-

๓

๘

-

-

-

๘

-

-

-

๕

-

-

แผนกวิชาเทคนิค

๖

๓

๑

๒

๕

๑

-

-

๖

-

-

-

๓

-

-

นวน

ต่ํากว1า
ครูผูช1วย

คน

พนักงานฯ

จํา
ขาราชการ

ผูบริหาร/แผนกวิชา

เพศ

อิเล็กทรอนิกสH

คอมพิวเตอรH

อุตสาหกรรม

รวมทั้งหมด

๑๖๑

๑๑๖

๑

๔๔

๑๑๖

๔๕

๑ ๔๖

๑๑๒

๒

๒

๔

๗๑

๓๕

-๑๔-

๑.๓ ระบบโครงสรางการบริหาร
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะกรรมการบริหาร

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค

คณะกรรมการ

สถานศึกษา

พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัย

รองผูอํานวยการฝrาย

รองผูอํานวยการฝrาย

รองผูอํานวยการฝrาย

รองผูอํานวยการ

บริหารทรัพยากร

แผนงานและความร1วมมือ

พัฒนากิจการนักเรียน

ฝrายวิชาการ

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนและ

งานกิจกรรมนักเรียน

แผนกวิชา สามัญสัมพันธH,

งบประมาณ

นักศึกษา

งานบุคลากร
งานครูที่ปรึกษา
งานการเงิน

งานศูนยHขอมูล
สารสนเทศ

งานปกครอง

ช1างก1อสราง, ช1างยนตH, ช1าง
กลโรงงาน, ช1าง
อิเล็กทรอนิกสH, ช1างเชื่อม
โลหะ, ช1างไฟฟ-ากําลัง, ช1าง
เขียนแบบ, ช1างซ1อมบํารุง,
ช1างเทคนิคอุตสาหกรรม,

งานการบัญชี
งานความร1วมมือ
งานพัสดุ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐH

งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน

งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

๔

งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพและ
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธH

งานสวัสดิการ นักเรียน

งานวัดผลประเมินผล

นักศึกษา

งานวิทยบริการและหองสมุด

มาตรฐานการศึกษา
งานโครงการพิเศษและ

งานส1งเสริมผลิตผล

การบริการชุมชน

การคาและประกอบธุรกิจ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน

-๑๕-

๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
๑. นายทรงวุฒิ พานิชพงษH ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๒. นายวัชรินทรH วังบรรพต ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๓. นางนพมาศ รักษHวงษHไทย ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๔. นายจารุวัฒนH มณีศรี ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๕. นายทรงศักดิ์ สุขวิเศษ ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๖. นางสาวกัลยรัตนH วิเรขะรัตนH ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๗. นายณรงคH ภะมะรินทรH ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๘. นายเกษม หนูจีนเสง ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๙. นางสาววรภรณH บัวขจร ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๑๐. นายชัยวัฒนH มีสมสิบ ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๑๑. นายอภิชาต อําไพภักดิ์ ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๑๒. นางอุดมรัตนH พันธุHพิพัฒนH ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๑๓. นายวิชัย ศิริกุลยานนทH ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๑๔. นายสยาม ฉัตรจันทรH ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๑๕. นางมันทะนา ศิลปะธารากุล ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๑๖. นายธงชัย สายแวว ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๑๗. นายสมบัตรH ขําเสถียร ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕

๑๘. นายวันเดิม โตดี ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๑๙. นายวันชัย มีสง1า ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๒๐. นายสมใจ อนันตเสถ ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๒๑. นายบุญมั่น มาลากรรณ ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๒๒. นางมันทะนา ศิลปะธารากุล ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปE ๒๕๕๕
๒๓. นายยรรยงคH ศัตรูคราม ไดรับคัดเลือกเป,นพ1อตัวอย1างแห1งชาติ ประจําปEพุทธศักราช ๒๕๕๕
๒๔. เครื่องขุด-เจาะดินเอนกประสงคH สิ่งประดิษฐHเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนกช1างเชื่อมโลหะ
๒๕. เครื่องกายภาพบําบัดขอไหล1 สิ่งประดิษฐHเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนกช1างไฟฟ-า
๒๖. เมาสําหรับผูพิการทางมือ สิ่งประดิษฐHเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนกช1างอิเล็กทรอนิกสH
๒๗. อุปกรณHแสงสว1างอ1านหนังสือแบบพกพา สิ่งประดิษฐHเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนกช1างอิเล็กทรอนิกสH
๒๘. ตูอบมอเตอรHและหมอแปลงระบบแก{สและไฟฟ-า สิ่งประดิษฐHเพื่อการประกอบอาชีพ แผนกช1างไฟฟ-า
๒๙. เครื่องไล1ความชื้น สิ่งประดิษฐHเพื่อการประกอบอาชีพ แผนกช1างไฟฟ-า
๓๐. เครื่องต1อ Wire Rod โดยไม1ใชลวดเชื่อม สิ่งประดิษฐHเพื่อการประกอบอาชีพ แผนกช1างไฟฟ-า
๓๑. เครื่องดูดของเหลวภายในรถยนตHเอนกประสงคH สิ่งประดิษฐHเพื่อการประกอบอาชีพ แผนกช1างยนตH
-๑๖๓๒. ระบบควบคุมแสงสว1างในอาคาร สิ่งประดิษฐHประเภทพลังงานและสิ่งแวดลอม แผนกช1างอิเล็กทรอนิกสH
๓๓. เครื่องบําบัดน้ําเสียพลังงานแสงอาทิตยH สิ่งประดิษฐHประเภทพลังงานและสิ่งแวดลอม แผนกช1างไฟฟ-า
๓๔. เครื่องทําลายเข็มฉีดยา สิ่งประดิษฐHประเภทพลังงานและสิ่งแวดลอม แผนกช1างไฟฟ-า
๓๕. เครื่องปรับสภาพลวดทองแดงอาบน้ํายา V๓ สิ่งประดิษฐHประเภทภูมิปFญญาสรางสรรคHเศรษฐกิจ
แผนกช1างไฟฟ-า

-๑๗๑.๕ ความสําเร็จตามเปHาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสําเร็จตามเป-าหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจําปE
การศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้
ดาน
๑.๔.๑ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

๑.๔.๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

เป-าหมายความสําเร็จ
-ยกระดับสมาคมอาเซียน
-จัดกิจกรรมองคHการพัฒนาผูเรียน
-ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
-พัฒนาระบบประเมินผูเรียน
-ยกระดับโดยอิงผลการประเมินของ สมศ.
-พัฒนาการเรียนรูการเป,นผูประกอบอาชีพสําหรับผูจบ
ปวช.๓ และ ปวส.๒

๑.๔.๓ การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา

๑.๔.๔ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
๑.๔.๕ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคHหรือ
งานวิจัย

๑.๔.๖ การปลูกฝFงจิตสํานึกและเสริมสรางความเป,น
พลเมืองไทยและพลโลก
๑.๔.๗ การประกันคุณภาพการศึกษา

-ส1งเสริมพัฒนานวัตกรรมโดยนักเรียนทุกคน
-ทําระบบ IOT มาใชเพื่อการเรียนการสอนภายในปE
๒๕๕๖
-พัฒนาศูนยHรวมอาชีวะ
-ศูนยHฝ:กอบรมอาชีพชุมชน OTOP
-ลดการออกกลางคัน
-ขยายศูนยHซ1อมสราง Fix it center ไม1นอยกว1า ๘ ศูนยH
-ต1อยอด OTOP ไม1นอยกว1า ๘ ผลิตภัณฑH
-จัดงบประมาณส1งเสริมครูและนักเรียนนักศึกษาจัดทํา
นวัตกรรม พัฒนานวัตกรรมฯลฯ ไม1นอยกว1า ๐.๒% ของ
งบประมาณ
-ส1งเสริมใหครูทุกคนจัดทํานวัตกรรมครบทุกคน
-กิจกรรมอาเซียน ค1ายอาเซียน
-จัดใหมีกลไกการประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐานครบทุก
ดานทุกตัวบ1งชี้ทั้งของแผนก ของงาน ของบุคคลและของ
วิทยาลัยฯ

-๑๘-

๑.๖ ความสําเร็จตามเปHาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง
ความสําเร็จตามเป-าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปEการศึกษา ๒๕๕๕. ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให
ความเห็นชอบดังนี้
ดาน
๑.๕.๑ ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของผูเรียน ครู

เป-าหมายความสําเร็จ
-ใหความตระหนักการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๑๐๐%

และบุคลากรภายในสถานศึกษา
๑.๕.๒ ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท

๑.๕.๓ ความเสี่ยงดานสารเสพติด

๑.๕.๔ ความเสี่ยงดานสังคม เช1นการตั้งครรภH
๑.๕.๕ ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม

-ใหความตระหนักและการประชาสัมพันธHถึงกฎระเบียบ
และมอบหมายใหครูทุกคนช1วยกันควบคุมดูแลนักเรียน
ลดลงปEละ ๒%ของเหตุที่เกิด
-งานสวัสดิการตรวจสารเสพติด ๑๐๐%
-งานประชาสัมพันธHแจงข1าวสาร
-งานปกครองช1วยป-องกัน ลดลงปEละ ๒%
-งานสวัสดิการ ครูที่ปรึกษา ครูประจําแผนกควบคุมดูแล
และสรางความเขาใจร1วมกัน ๑๐๐%
-ติดกลองวงจรปsด ประชาสัมพันธH สรางความตระหนัก
เพื่อป-องปรามแลวสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียน นักศึกษา
๑๐๐%

ตอนที่ ๒
การดําเนินงานของสถานศึกษา

๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศนI พันธกิจ และเปHาประสงคIของสถานศึกษา
ปรัชญา

คิดเป,น ทําเป,น เนนคุณธรรม

วิสัยทัศนI

เป,นสถานศึกษาที่มุ1งมั่นผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณธรรม ความรู ความสามารถ ในการ

ประกอบวิชาชีพและตอบสนองความตองการของสังคมทุกระดับ
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อพัฒนากําลังคนใหกาวทันเทคโนโลยี มีความรูความสามารถในการ
ประกอบอาชีพและตามความตองการของสังคม
๒. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ โดยร1วมมือกับองคHกร
ต1าง ๆ ในการจัดการศึกษา
๓. เพิ่มจํานวนผูเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาใหเขาถึงชุมชน สังคม ตลาดแรงงาน และ
ผูดอยโอกาส
๔. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหผูเรียนเป,นคนดีและดํารงชีวิตในสังคมอย1างมีความสุข
๕. พัฒนาความสมบูรณHทางกาย และตระหนักในความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๖. ประสานความร1วมมือ ใหบริการชุมชนและสังคม
๗. อนุรักษHขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดลอม
๘. นําภูมิปFญญาทองถิ่นมาพัฒนาใหสอดคลองกับเทคโนโลยี
๙. พัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา

-๒๐๒.๒ ยุทธศาสตรIการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป-าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จึงกําหนดยุทธศาสตรHการพัฒนาดังนี้
ดาน
เป-าหมายความสําเร็จ
๒.๒.๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา - ๑๐๐% ของโครงการตามแผนงาน
๒.๒.๒ การพัฒนาผูเรียน

- ๑๐๐% ของนักเรียน นักศึกษา

๒.๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๔ การวิจัยและพัฒนาผลงาน
โครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐH
นวัตกรรมและงานวิจัย
๒.๒.๕ การบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแก1ชุมชนและสังคม

- ๑๐๐% ของทุกแผนก

ยุทธศาสตรHการพัฒนา
-มอบหมายหนาที่ ต ามคํ า สั่ ง และ
ดําเนินการตามแผน
-แผนการเรียน/การวัดผล
-ยกระดับสู1ประชาชนอาเซียน
-ทุกหน1วยการสอนที่ไม1สอดคลองกัน

- ๑๐๐%ข องบุคลากรและนักเรียน
นักศึกษา

-นําผลการเรียนการสอนที่พบปFญหา
ทํางานวิจัย

- ๑๐ สาขาวิชา

-ฝ:กอบรม
-บริการวิชาชีพ

๒.๒.๖ การจัดหาทรัพยากรและ
แหล1งการเรียนรู
๒.๒.๗ การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๒.๒.๘ การสรางเครือข1ายความ
ร1วมมือในการจัดการศึกษา

- ๑๐๐ % ทุกแผนกวิชา

-จัดหองสมุดแผนก
-ฝ:กงานในสถานประกอบการ
-จัดอบรมตามงานแต1ละหนาที่โดย
หน1วยงานในสังกัด
-ฝ:กงานในสถานประกอบการ

ครบทุกคน ๑๐๐ %
ครบทุกวิชาในปE ๒๕๕๖

( ใหจัดทําจนครบเป-าหมายความสําเร็จทุกขอและสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา)

-๒๑-

๒.๓ มาตรการปHองกันและควบคุมความเสี่ยง
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป-าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง จึงกําหนด
มาตรการป-องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้
ดาน
๒.๓.๑ ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
ของผูเรียน ครู บุคลากรภายใน
สถานศึกษา
๒.๓.๒ ความเสี่ยงดานการทะเลาะ
วิวาท

มาตรการป-องกันและการควบคุม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ชี้แจงขอกําหนดในการอยู1ดวยกัน

สรางแนวการปฏิบัติ ติดวงจรปsด
-มอบครูผูเกี่ยวของช1วยกันกวดขัน
-มอบครูที่ปรึกษาช1วยดูแลและแจง
ผูปกครอง
๒.๓.๓ ความเสี่ยงดานสารเสพติด
ไม1เกิน ๕% ของนักเรียนนักศึกษา
ตรวจสารเสพติด
-แยกบําบัด
-สรางองคHความรูคู1คุณธรรม
๒.๓.๔ ความเสี่ยงดานสังคม เช1น
ไม1เกิน ๕% ของนักเรียนนักศึกษา
การตั้งครรภH
-สรางแนวปฏิบัติ
-มอบครูที่ปรึกษาช1วยดูแล
๒.๓.๕ ความเสี่ยงดานการพนัน และ -สรางแนวปฏิบัติโดยงานปกครอง
การมั่วสุม
-มอบครูฝrายปกครองเดินดูแลพื้นที่
ภายในวิทยาลัยฯ ภายนอกมอบ
ตํารวจดูแล

เป-าหมายความสําเร็จ
ไม1เกิน ๕% ของบุคลากร

ไม1เกิน ๕% ของนักเรียนนักศึกษา

ไม1เกิน ๕% ของนักเรียนนักศึกษา

ไม1เกิน ๕% ของนักเรียนนักศึกษา

ไม1เกิน ๕% ของนักเรียน นักศึกษา

( ใหจัดทําจนครบเป-าหมายความสําเร็จทุกขออย1างสอดคลองกับแผนบริหารความเสี่ยง)

-๒๒-

๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ขอเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
๒.๔.๑. การประเมินคุณภาพภายนอก
๑) จัดหาวัสดุฝ:ก ครุภัณฑH เครื่องมือและอุปกรณH
งานแผนและงบประมาณไดดําเนินการตามคําแนะนําของ
การศึกษา เพื่อใหทันสมัยและพียงพอกับการฝ:กปฏิบัติ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยไดจัดสรร
ในวิทยาลัยฯ
งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑHเครื่องมือและอุปกรณH
ตามแผนปฏิบัติการประจําปEของทุกปE และเป,นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
๒) ควรจัดตั้งศูนยHวิจัย เพื่อตอบสนองทั้งในดานการ วิทยาลัยฯไดมอบใหงานฝrายแผนงานและความร1วมมือโดย
ทําวิจัยและการบริการวิชาการสอดคลองกับนโยบาย งานวิจัยนวัตกรรมและโครงงานสิ่งประดิษฐHไดจัดตั้งศูนยHวิจัย
ของหน1วยงานตนสังกัด และรองรับชุมชนสังคม
ณ หองประกันคุณภาพและดําเนินการจัดทําคําสั่งมอบหมาย
โดยรอบวิทยาลัยฯ
หนาที่ใหคณะบุคลากรทําหนาที่วิจัย/ประเมินโครงการตาม
อํานาจหนาที่ไดรับมอบหมาย
๓) จัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพที่สามารถวัด
วิทยาลัยไดรับขอสอบมาตรฐานวิชาชีพจาก สอศ.เพื่อใชใน
สมรรถนะทางวิชาชีพตรงตามหลักสูตร
การทดสอบและอาชีวศึกษาไดแต1งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ขอสอบมาตรฐานวิชาชีพในนามของอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยจัดทําขอสอบแบ1งออกเป,น ๓ ชุด เพื่อ
ใชทดสอบในแต1ละปEสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ.๒๕๕๕
๔) ส1งเสริมบุคลากรใหมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น
วิทยาลัยฯไดส1งเสริมใหครูที่มีความประสงคHจะศึกษาต1อใน

และตรงกับสาขาวิชา

ระดับที่สูงขึ้นตามสาขาวิชาโดยมอบหมายใหบุคลากรงาน
วิชาการทําแบบสํารวจแจงความประสงคHต1อสถานศึกษาและ
สถานศึกษาไดสนับสนุนเกี่ยวกับเวลา เอกสารและใชวัสดุ
ครุภัณฑHในการช1วยศึกษาต1อตามเอกสารของงานบุคลากรให
เป,นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๒๕๕๕
๕) เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งจากหน1วยงานทั้งภาครัฐ
วิทยาลัยฯไดมอบหมายใหแผนกวิชาดําเนินการเชิญวิทยากร
รัฐวิสาหกิจ เอกชน มาใหความรูทางวิชาชีพแก1
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาใหความรูเกี่ยวกับสาขาวิชา โดย
นักศึกษา และบุคลากรในทุกสาขาวิชา
มีหนังสือเชิญ การจัดอบรมใหความรูในแต1ละสาขาวิชา
๖) ควรรวบรวมศูนยHการเรียนรูต1าง ๆ ใหเป,นศูนยHการ วิทยาลัยฯไดมอบหมายใหแผนกวิชาจัดรวบรวมเอกสาร
เรียนรูดวยตนเองแบบรวมเบ็ดเสร็จ
ต1าง ๆ เกี่ยวกับความรูต1าง ๆ ใหรวบรวมไวในหองสมุดแผนก
เช1น Computer หนังสือเรียนฟรี โครงงานวิทยH โครงงาน
สิ่งประดิษฐH และเอกสารเรียนรูจากสถานประกอบการ

-๒๓ขอเสนอแนะจากการประเมิน
๒.๔.๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
๑) ควรจัดเทคนิคปริทัศนHทุกปE

๒)ติดตามนักนักเรียน นักศึกษาโดยครูที่ปรึกษา ครูผสอน
ู
อย1างแทจริง โดยลงลึกเป,นรายบุคคลของผูเรียน
๓) ควรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช1วยกระบวนการ
เรียนการสอนมากขึ้น
๔) ควรเพิ่มผูเรียนระดับ ปวส. ใหมีผูเรียนมากขึ้น

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
วิทยาลัยฯไดจัดนิทรรศการหรือเทคนิคปริทัศนHทุกปEในปลายเดือน
มกราคมถึงตนเดือนกุมภาพันธHของทุกปE ลักษณะของงานคือการนํา
ผลงานของนักเรียนนักศึกษาในวิชาโครงงาน สิ่งประดิษฐH ผลการ
เรียนลักษณะการเรียน สาขาที่แจงจบไปประกอบอาชีพ มีรายไดต1อ
เดือนเท1าไร สถานประกอบการณHรองรับผูจบมีที่ไหนบาง สถานศึกษา
ที่รับนักเรียนนักศึกษาเขาศึกษาต1อมีที่ไหนบางและวิธีเรียน วิธสี อน
เป,นอย1างไร ขณะเรียนมีวิธีหารายไดระหว1างเรียนอย1างไรการฝ:กงาน
มีการฝ:กงานอย1างไร และทุกแผนกเปsดใหนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเขา
ศึกษาในแผนกไดทุกแผนก ส1งผลใหมีผูมาสมัครเรียนเพิ่มขึ้นมากเมื่อ
เทียบกับปEที่ผ1านมา
วิทยาลัยฯไดมอบหมายใหครูที่ปรึกษาจัดทําแฟ-มนักเรียน เป,น
รายบุคคลและมอบใหครูที่ปรึกษาพบผูเรียนสัปดาหHละ ๒ ชั่วโมง
พรอมทั้งรายงานใหวิทยาลัยฯ ทราบเพื่อหาทางช1วยเหลือ
วิทยาลัยฯไดดําเนินการจัดอบรมการทําสื่ออิเล็กทรอนิกสH สื่อ EBook ในการช1วยสอน ใหครูครบทุกสาขาวิชา และครูไดใชสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยฯไดประชาสัมพันธHใหผูจบ ปวช.เขาเรียนต1อ ปวส.ใน
หลากหลายวิธี เช1นนักเรียนโควตา การสอบสัมภาษณH การดูผลการ

๕) ควรจัดหาครูพิเศษมาช1วยสอนในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อให
สอดคลองกับจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่มีจํานวนมาก

๖) ควรจัดแฟ-มผลงานของนักเรียน นักศึกษาเป,นรายบุคคล
๗) การประเมินผลควรจัดทําเอกสารเป,นแบบวิจัย หรือ ฉบับ
ย1อที่สามารถเป,นแบบอย1างได

๘) ควรมีหองจัดเก็บนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐHเพื่อการ
เผยแพร1แลเชิดชูเกียรติ

เรียน การสรางความตระหนัก การสรางความอบอุ1นใจเมื่อเขาเรียนใน
ระดับ ปวส.ความตองการของสถานประกอบการโดยเนนไปที่ครูที่
ปรึกษาเป,นคนสรางความตระหนักส1งผลใหผูเรียนในระดับ ปวส.
เป,นไปตามแผนฯ ที่กําหนด
วิทยาลัยฯไดมอบใหแผนกวิชาจัดทําบันทึกขออนุญาตจางครูพิเศษมา
สอนในสาขาที่ขาดแคลน โดยทําขอตกลงร1วมกันในเรื่องของ
ค1าตอบแทน การดูแลนักเรียน การทํางานตามนโยบาย และใหไดตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหครูที่ปรึกษาจัดทําแฟ-มประวัติของนักเรียน
นักศึกษาเป,นรายบุคคลในลักษณะ Port Forio (แฟ-มสะสมงาน)
วิทยาลัยฯไดมอบหมายใหงานฝrายแผนฯ ดําเนินการประสานหัวหนา
งานวิจัยฯ ดําเนินการจัดทําเอกสารเนนการวิจยั ๕ บท ที่สามารถ
ตอบปFญหาและแกปFญหาไดอย1างเป,นระบบโดยครูจัดทําวิจัยส1ง
งานวิจัยและเป,นแบบอย1างได ซึ่งทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
วิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหทุกแผนกจัดทําหองเก็บนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐHไวในแผนกเพื่อรองรับการศึกษาดูงานจากสถานศึกษา
อื่น ๆ การเผยแพร1ใหแผนกวิชาทําเอกสารเขาสูร1 ะบบOnline ของ
วิทยาลัยฯ เป,นการเผยแพร1ทางเอกสารและรูปภาพ ส1วนของจริงอยูท1 ี่
แผนกวิชา

ตอนที่ ๓
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
พั ฒ นาผู เรี ย น และผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาใหมี ค วามรู ในเชิ งวิ ช าการ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ
คุณลักษณะที่พึงประสงคH สามารถเป,นผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการจนเป,นที่ยอมรับ หรือศึกษาต1อ
ในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ3งชี้ที่ ๑.๑ รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ความตระหนัก

วิทยาลัยดําเนินการดําเนินการตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล และงานทะเบียนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว1าดวยหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร(ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ปรับปรุง
๒๕๔๖ และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยมอบนโยบายในการประชุม
แผนกวิชา ใหแผนกวิชาติดตามผลการเรียนโดยผ1านระบบครูที่ปรึกษา
ความพยายาม
๑. วิทยาลัยไดจัดประชุมผูปกครองที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ํากว1า ๒.๐๐ เพื่อใหช1วยกวดขันดูแลนักเรียน
นักศึกษาที่อยู1ในความปกครอง และใหมีการสอนซ1อมเสริมในบางรายวิชาที่นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนต่ําเพื่อ
ปรับระดับผลการเรียนใหสูงขึ้น
๒. งานทะเบียน งานครูที่ปรึกษา และแผนกวิชาแต1ละแผนกแต1งตั้งครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําติดตาม ผลการ
เรียน สภาพปFญหาของผูเรียนรายบุคคล แกไขปFญหาตามลําดับ ส1งเสริมผูเรียนในทักษะดานต1าง ๆ จัดหา
ทุนการศึกษา รวมทั้งส1งเสริมคุณลักษณะพึงประสงคH ผ1านกระบวนการกิจกรรมต1าง ๆ
ผลสัมฤทธิ์
ผูเรียนลงทะเบียนเรียนระดับ ปวช. จํานวน ๒,๔๘๗ คน ปวส. ๙๑๙ คน
ออกกลางคัน ปวช. ๔๗๙ คน ปวส ๖๖ คน
ผูเรียนมีผลการเรียน ๒.๐๐ ขึ้นไป ปวช. จํานวน ๑,๗๙๓ คน ปวส. ๘๑๗ คน รวม ๒,๑๖๐ คน
คิดเป,นรอยละ ๙๑.๒๓ อยู1ในเกณฑH ดีมาก

-๒๕ขอมูล ตบช.๑.๑ แหล3งขอมูลงานทะเบียน
จํานวนผูเรียนทั้งหมด/จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด/ขอมูลผูเรียนที่ออกกลางคัน/ขอมูลผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ลําดับ
แผนก

ระดับชั้น

จํานวน
เต็ม

ลงทะเบียน
จํานวน
ผูเรียนคะแนน
ทั้งหมด ออกกลางคัน เฉลี่ย๒.๐๐ ขึ้นไป

รอยละ

ระดับปวช.
ช3างก3อสราง

ช3างยนตI

ช3างกลโรงงาน

ช3างเชื่อม

ช3างเขียนแบบ

ช3างไฟฟHา

ช1างอิเล็กทรอนิกสH

ช3างซ3อมฯ

ช3างเทคนิค
คอมพิวเตอรI

ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช๓.
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
ปวช๑
ปวช.๒
ปวช.๓
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช๓
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓

รวม ระดับ ปวช.

๘๙
๔๕
๔๑
๑๕๕
๑๐๓
๑๐๖
๑๓๖
๑๐๕
๘๔
๗๘
๓๒
๒๗
๗๗
๔๑
๓๔
๑๗๒
๑๓๒
๑๒๕
๑๓๐
๑๐๗
๗๗
๑๕๑
๑๐๘
๗๙
๙๐
๙๓
๗๐
๒,๔๘๗

๘๙
๔๕
๔๑
๑๕๕
๑๐๓
๑๐๖
๑๓๖
๑๐๕
๘๔
๗๘
๓๒
๒๗
๗๗
๔๑
๓๔
๑๗๒
๑๓๒
๑๒๕
๑๓๐
๑๐๗
๗๗
๑๕๑
๑๐๘
๗๙
๙๐
๙๓
๗๐
๒,๔๘๗

-๒๖วิธีคํานวณ

๒,๔๗๘ - ๔๗๙ = ๑,๙๙๙
๑,๗๙๓
๑,๙๙๙

x ๑๐๐ = ๘๙.๖๙

๓๙
๙
๓
๔๑
๑๖
๓
๕๐
๑๓
๑
๔๙
๖
๑
๓๘
๘
๐
๓๙
๖
๒
๓๘
๑๘
๔
๕๘
๑๕
๒
๑๘
๑
๑
๔๗๙

๓๔
๓๕
๔๑
๘๖
๙๘
๙๙
๕๒
๘๘
๘๐
๑๘
๒๗
๒๗
๒๗
๓๒
๓๑
๑๑๑
๑๑๕
๑๒๐
๗๒
๗๙
๖๘
๗๐
๙๔
๖๔
๖๒
๙๓
๗๐
๑,๗๙๓

๓๘.๒๐
๗๗.๗๘
๑๐๐.๐๐
๕๕.๔๘
๙๕.๑๕
๙๓.๔๐
๓๘.๒๔
๘๓.๘๑
๙๕.๒๔
๒๓.๐๘
๘๔.๓๘
๑๐๐.๐๐
๓๕.๐๖
๗๘.๐๕
๙๑.๑๘
๖๔.๕๓
๘๗.๑๒
๙๖.๐๐
๕๕.๓๘
๗๓.๘๓
๘๘.๓๑
๔๖.๓๖
๘๗.๐๔
๘๑.๐๑
๖๘.๘๙
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๘๙.๖๙

ลําดับ
แผนก
ระดับปวส.
ช3างก3อสราง
ช3างยนตI
ช3างเทคนิคการ
ผลิต
ช3างเทคนิคโลหะ
ช3างเขียนแบบ

ระดับชั้น
ปวส.๑
ปวส.๒
ปวส.๑
ปวส.๒
ปวส.๑
ปวส.๒
ปวส.๑
ปวส.๒
ปวส.๑
ปวส.๒

ช3างไฟฟHา

ปวส.๑
ปวส.๒
ช3างอิเล็กทรอนิกสI ปวส.๑
ปวส.๒
ช3างเทคนิค
ปวส.๑
อุตสาหกรรม
ปวส.๒
ช3างเทคโนโลยี
ปวส.๑
คอมพิวเตอรI
ปวส.๒
รวมระดับ ปวส.
รวม

สูตรการคํานวณ

จํานวน
เต็ม

ลงทะเบียน
จํานวน
ผูเรียนคะแนน
ทั้งหมด ออกกลางคัน เฉลี่ย๒.๐๐ ขึ้นไป

รอยละ

๓๑
๒๐
๔๗
๖๔
๖๓
๖๐
๐
๑๖
๑๑
๑๖

๓๑
๒๐
๔๗
๖๔
๖๓
๖๐
๐
๙
๑๑
๑๖

๒
๐
๗
๑
๑๐
๓
๐
๐
๒
๑

๒๖
๑๙
๓๐
๖๐
๕๒
๕๔
๐
๙
๙
๑๗

๘๓.๘๗
๙๕.๐๐
๖๓.๘๓
๙๓.๗๕
๘๒.๕๔
๙๐.๐๐
๐
๑๐๐.๐๐
๘๑.๘๒
๑๐๖.๒๕

๙๗
๑๐๓
๖๘
๖๐
๑๓๓
๑๒๒
๑๕
๐
๙๒๖
๓,๔๑๓

๙๗
๑๐๓
๖๘
๖๐
๑๓๓
๑๒๒
๑๕
๐
๙๑๙
๓,๔๐๖

๗
๐
๖
๐
๒๔
๓
๐
๐
๖๖
๕๔๕

๘๔
๑๐๒
๕๕
๖๐
๑๐๓
๑๒๒
๑๕
๐
๘๑๗
๒,๖๑๐

๘๖.๖๐
๙๙.๐๓
๘๐.๘๘
๑๐๐.๐๐
๗๗.๔๔
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐
๘๘.๒๕
๙๑.๒๓

๒,๖๑๐
๓,๔๐๖ ๕๔๕

x ๑๐๐ = ๙๑.๒๓

-๒๗เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIการตัดสิน
รอยละ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ๗๐-๗๙.๙๙
รอยละ๖๐-๖๙.๙๙
รอยละ๕๐-๕๙.๙๙
ต่ํากว1ารอยละ๕๐

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์( / )
√

ตัวบ3งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน3วยงาน ชุมชน ที่มีต3อ คุณภาพของ
ผูเรียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการประชุมหัวหนาแผนกทุกแผนกใหประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการหน1วยงานชุมชน ที่มีต1อคุณภาพผูเรียน
ความพยายาม
แผนกสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินมาตรส1วน ประมาณค1า (Rating Scale)
๑ – ๕ ประเมินคุณภาพผูเรียน ๓ ดาน
๑. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคH ไดแก1 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปFญญา
๒. ดานสมรรถนะและสมรรถนะทั่วไป ไดแก1 ความรู และทักษะการสื่อสารฯ
๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก1 ความสามารถในการประยุกตHใชความรูทักษะในสาขาวิชาชีพสู1การปฏิบัติ
จริงรวมทั้งประยุกตHสู1อาชีพ
จากนั้นนําแบบประเมินไปเก็บขอมูลจากสถานประกอบการ อย1างนอย ๕ แห1ง บุคคลในชุมชนไม1นอยกว1า ๕
คน สรุปขอมูล
ผลสัมฤทธิ์

ผลการเก็บขอมูลพบว1า สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ เท1ากับ คิดเป,นรอยละ ๘๐ ขึ้นไป

-๒๘ผลการดําเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดย
กําหนดกลุ1มตัวอย1างสรางเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูล
จากกลุ1มตัวอย1าง
๒. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป,นรอยละ๕๐-๕๙.๙๙เมื่อเทียบ
กับขอมูลที่ไดรับจากกลุ1มตัวอย1างโดยพิจารณาจาก
ภาพรวม
๓. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป,นรอยละ๖๐-๖๙.๙๙เมื่อเทียบ
กับขอมูลที่ไดรับจากกลุ1มตัวอย1างโดยพิจารณาจาก
ภาพรวม
๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป,นรอยละ๗๐-๗๙.๙๙เมื่อเทียบ
กับขอมูลที่ไดรับจากกลุ1มตัวอย1างโดยพิจารณาจาก
ภาพรวม
๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป,นรอยละ๘๐ขึ้นไปเมื่อเทียบกับ
ขอมูลที่ไดรับจากกลุ1มตัวอย1างโดยพิจารณาจาก
ภาพรวม
เกณฑIการตัดสิน

ชส ชย ชก ชช ชฟ ชอ ชบ ชซบ ชทค ชทอ.
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)และ
มีผลตาม(๕)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)และ
มีผลตาม(๔)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)และ
มีผลตาม(๓)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)และ
มีผลตาม(๒)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)และ
มีผลตาม(๑)

ค3าคะแนน
๕

ผลสัมฤทธิ์( / )
√

๔
๓
๒
๑

-๒๙ตัวบ3งชี้ที่ ๑.๓ รอยละของผูเรียนที่ผ3านเกณฑIการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายตามแผนปฏิบัติการประจําปEในโครงการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ มีการประชุมหัวหนาแผนก เพื่อจัดเตรียมผูเรียนใหพรอมสําหรับการเขาสู1การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ความพยายาม
๑. งานวัดผล ประสานงานกับทุกแผนกวิชา ออกคําสั่ง แต1งตั้งคณะกรรมการ กําหนดเครื่องมือประเมิน
สรางเครื่องมือประเมินและเกณฑHการประเมินทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. เป,นรายแผนก
๒. แผนกกําหนดการสอบและดําเนินการสอบ จัดทําบัญชีสรุปคะแนน
๓. งานวัดผลดําเนินการวิเคราะหHขอสอบ และสรุปผลการสอบในภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์
ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. ผ1านรอยละ ๙๘.๗๙
ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. ผ1านรอยละ ๑๐๐
เฉลี่ยรวม ปวช. + ปวส. = ๙๙.๒๒

ระดับ ดีมาก

แบบบันทึกขอมูลรอยละผูเรียนผ3านเกณฑI ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ปวช
จํานวนเต็ม
สอบผ1านทฤษฎี
สอบผ1านปฏิบัติ
รวมผ3านทฤษฎี
รอยละ
รวมผ3านปฏิบัติ
รอยละ
ปวส.
จํานวนเต็ม
สอบผ1านทฤษฎี
สอบผ1านปฏิบัติ
รวมผ3านทฤษฎี
รอยละ
รวมผ3านปฏิบัติ
รอยละ

ชส

ชย

ชก

ชช

ชบ

ชฟ

ชอ

ชซบ

ชทค

รวม

๔๑ ๑๐๕
๖๗
๒๗
๓๒
๔๑
๙๙
๖๕
๒๖
๓๒
๔๑
๙๙
๖๗
๒๗
๓๒
๑๐๐ ๙๔.๒๙ ๙๗.๐๑ ๙๖.๒๙ ๑๐๐.๐

๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๐๐

๕๙
๕๙
๕๘
๑๐๐

๕๖
๕๖
๕๖
๑๐๐

๖๙
๖๙
๖๙
๑๐๐

๕๗๗
๕๖๘
๕๗๐
๙๘.๔๔

๑๐๐ ๙๔.๒๙

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๙๘.๗๙

ชส
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐๐

ชย
๕๗
๕๗
๕๗
๑๐๐

ชผ
๕๗
๕๗
๕๗
๑๐๐

ชล
๙
๙
๙
๑๐๐

ชบ
๑๖
๑๖
๑๖
๑๐๐

ชฟ
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๐

ชอ
๖๖
๖๖
๖๖
๑๐๐

ชทอ
๑๒๒
๑๒๒
๑๒๒
๑๐๐

ชทค.
-

รวม
๔๕๐
๔๕๐
๔๕๐
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

-

๑๐๐

-๓๐-

การคํานวณ
จํานวนผูเรียนที่ผ3านเกณฑIการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รอยละ = -------------------------------------------------------------------------------------X ๑๐๐
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

=

๕๖๙ ๔๕๐

(๑,๐๑๙)

๕๗๗ ๔๕๐

(๑,๐๒๗)

X ๑๐๐ = ๙๙.๒๒

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIการตัดสิน
รอยละ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ๗๐-๗๙.๙๙
รอยละ๖๐-๖๙.๙๙
รอยละ๕๐-๕๙.๙๙
ต่ํากว1ารอยละ๕๐

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์( / )
√

-๓๑ตัวบ3งชี้ที่ ๑.๔ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-net) ตั้งแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก
วิทยาลัยกําหนด นโยบายและแผน เพื่อดําเนินกิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา
( V- net) โดยใหงานวัดผล ประสานงานกับแผนกวิชา
ความพยายาม

๑. งานวัดผลประสานงานกับทุกแผนกวิชา จัดกระบวนการแนะนํา แผนกเพื่อส1งเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีการ
เตรียมพรอมในดานวิชาการ
๒. ประชาสัมพันธH แจงข1าว การสมัครสอบ
๓. งานวัดผลจัดทําทะเบียนผูเขาสอบ ส1งผลการสอบใหแผนกวิชา เพื่อแผนกฯ นําผลการสอบ V – net ไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์
ผลการทดสอบ v-net ระดับ ปวช. ผ1านรอยละ ๕๕.๒๕
ผลการทดสอบ V-net ระดับ ปวส. ผ1านรอยละ ๓๗.๕๒

แบบบันทึกขอมูลรอยละผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
( V-NET) ตั้งแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ปวช

ชส

จํานวนผู
๔๐
ลงทะเบียน
เขาสอบ
คะแนนเฉลีย่ ๑๔๑.๒๗
จํานวน
๑๘
ผูเรียนที่มีค1า
คะแนนเฉลีย่
ตั้งแต1
ระดับชาติ
ขึ้นไป
คิดเป_นรอย ๔๕.๐๐
ละของ
สาขาวิชา

ชย

ชก

ชช

ชบ

ชฟ

ชอ

ชซบ

ชทค

รวม

๙๘

๗๔

๒๑

๓๓

๑๑๔

๖๘

๖๔

๖๙

๕๘๑

๑๒๖.๔๖
๖๑

๑๓๐.๒๒
๓๒

๑๘๑.๒๐
๘

๑๓๐.๒๒
๑๖

๑๒๙.๙๒
๗๖

๑๒๙.๙๒
๔๔

๑๓๐.๒๒
๑๗

๑๒๙.๙๒
๔๙

๓๒๑

๖๒.๒๕

๔๓.๒๔

๓๘.๑๐

๔๘.๔๘

๖๖.๖๗

๖๔.๗๑

๒๖.๕๖

๗๑.๐๑

๕๕.๒๕

-๓๒ปวส

ชส

ชย

ชก

ชช

ชบ

ชฟ

ชอ

ชซบ

ชทอ

รวม

จํานวนผู
ลงทะเบียน

๒๐

๕๗

๕๖

๙

๑๕

๙๕

๖๓

-

๑๑๖

๔๓๑

เขาสอบ
คะแนนเฉลีย่
จํานวน
ผูเรียนที่มีค1า
คะแนนเฉลีย่
ตั้งแต1
ระดับชาติ
ขึ้นไป
คิดเป_นรอย
ละของ
สาขาวิชา
คิดเป_นรอย
ละภาพรวม

๖

๑๔

๒๖

๒

๕

๕๑

๓๗

-

๓๘

๓๐.๐๐

๒๔.๕๖

๔๖.๔๓

๒๒.๒๒

๓๓.๓๓

๕๓.๖๘

๕๘.๗๓

-

๓๒.๗๖-

๔๑.๕๓

การคํานวณ
จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
รอยละ = -------------------------------------------------------------------------------------X ๑๐๐
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเขาทดสอบ
๓๒๑ ๑๗๙
๕๘๑ ๔๓๑

=

๕๐๐
๑,๐๑๒

= ๔๙.๔๑

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร3งด3วน

เกณฑIการตัดสิน
รอยละ๖๕ ขึ้นไป
รอยละ๕๕-๖๔.๙๙
รอยละ๔๕-๕๔.๙๙
รอยละ๓๕-๔๔.๙๙
ต่ํากว3ารอยละ๓๕

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์( / )

√

๑๗๙

-๓๓ตัวบ3งชี้ที่ ๑.๕ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-net) ตั้งแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ3มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก
วิทยาลัยกําหนด นโยบายและแผน เพื่อดําเนินกิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา
( V- net) โดยใหงานวัดผล ประสานงานกับแผนกวิชา
ความพยายาม
๑. งานวัดผลประสานงานกับทุกแผนกวิชา จัดกระบวนการแนะนํา แผนกเพื่อส1งเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีการ
เตรียมพรอมในดานวิชาการ
๒. ประชาสัมพันธH แจงข1าว การสมัครสอบ
๓. งานวัดผลจัดทําทะเบียนผูเขาสอบ ส1งผลการสอบใหแผนกวิชา และหมวดภาษาอังกฤษ เพื่อแผนกฯ นํา
ผลการสอบ V – net ไปปรับปรุงการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์
ผลการทดสอบ v-net ระดับ ปวช. ผ1านรอยละ
ผลการทดสอบ V-net ระดับ ปวส. ผ1านรอยละ
แบบบันทึกขอมูลรอยละผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
( V-NET) ตั้งแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ3มวิชาภาษาอังกฤษ
ปวช
จํานวนผูลงทะเบียน
เขาสอบ
คะแนนเฉลี่ย
จํานวนผูเรียนที่มีค1า
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต1
ระดับชาติขึ้นไปกลุ1ม
ภาษาอังกฤษ
คิดเป_นรอยละของ
สาขาวิชา

ชส
๔๐

ชย
๙๖

ชก
๗๔

ชช
๒๑

ชบ
๓๓

ชฟ
๑๑๔

ชอ
๖๘

ชซบ
๖๔

ชทค
๖๙

รวม
๕๗๙

๒๔

๕๑

๔๕

๑๒

๒๐

๗๐

๔๕

๓๐

๔๘

๓๔๕

๖๐ ๕๓.๑๒ ๖๐.๘๑ ๕๗.๑๔ ๖๐.๖๐ ๖๑.๔๐ ๖๖.๑๗ ๔๖.๘๗ ๖๙.๕๗ ๕๙.๕๘

-๓๔ปวส.
ชส ชย
ชก
ชช
ชบ
ชฟ
ชอ
ชทอ.
จํานวนผู
๒๐ ๕๗
๕๖
๙
๑๔
๙๕
๖๓
๑๑๖
ลงทะเบียนเขา
สอบ
คะแนนเฉลี่ย
จํานวนผูเรียนที่มี ๖ ๒๙
๓๓
๕
๔
๕๓
๓๙
๕๖
ค1าคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต1ระดับชาติ
ขึ้นไปกลุ1ม
ภาษาอังกฤษ
คิดเป_นรอยละ
๓๐ ๕๐.๘๗ ๕๘.๙๒ ๕๕.๕๕ ๒๘.๕๗ ๕๕.๗๘ ๖๑.๙๐ ๔๘.๒๗
ของสาขาวิชา

รวม
๔๓๐

๒๒๕

๕๒.๓๒

การคํานวณ
จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต3ค3าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ3มวิชาภาษาอังกฤษ
รอยละ = -------------------------------------------------------------------------------------X ๑๐๐
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเขาทดสอบ
(๓๔๕+๒๒๕ = ๕๗๐, ๕๗๙+๔๓๐=๑,๐๐๙)

เกณฑIการตัดสิน

=

๕๗๐
๑,๐๐๙

X ๑๐๐ = ๕๖.๔๙

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร3งด3วน

เกณฑIการตัดสิน
รอยละ๖๕ ขึ้นไป
รอยละ๕๕-๖๔.๙๙
รอยละ๔๕-๕๔.๙๙
รอยละ๓๕-๔๔.๙๙
ต่ํากว3ารอยละ๓๕

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์( / )
√

-๓๕ตัวบ3งชี้ที่ ๑.๖ รอยละของผูเรียนที่ผ3านเกณฑIการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน3วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ บรรจุโครงการวิเคราะหHขอสอบมาตรฐานวิชาชีพและมอบใหงานวัดผลประสานงานกับแผนกวิชา
ในการจัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ความพยายาม
๑. งานวัดผลประสานงานกับทุกแผนกวิชา เพื่อจัดทําคําสั่งการปฏิบัติงาน แต1งตั้งคณะกรรมการออกขอสอบ
เตรียมความพรอมผูเขาสอบ และดําเนินการสอบ
๒. จัดทําสรุปผลการสอบ
ผลสัมฤทธิ์
ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. ผ1านรอยละ ๙๘.๗๙
ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. ผ1านรอยละ ๑๐๐

แบบบันทึกขอมูลรอยละผูเรียนที่ผ3านเกณฑIการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน3วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ปวช

ชส

ชย

ชก

ชช

ชบ

ชฟ

ชอ

ชซบ ชทค รวม

0จํานวนผู
ลงทะเบียนทั้งหมด
ขอมูลผูเรียนที่
ลงทะเบียนเขารับ
การทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
ผูสอบผ1านเกณฑHการ
ทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ
รอยละผูเรียนที่ผ3าน
เกณฑIการทดสอบ
มาตรฐาน
คิดเป_นรอยละ

๔๒

๑๑๐

๗๔

๒๘

๓๔

๑๒๓ ๘๓

๘๐

๗๑

๖๔๕

๔๑

๑๐๕

๖๗

๒๔

๓๒

๑๒๑ ๕๙

๕๖

๖๙

๕๗๔

๔๑

๙๙

๖๗

๒๔

๓๒

๑๒๑ ๕๘

๕๖

๖๙

๕๖๗

ปวส
จํานวนผูลงทะเบียน
ทั้งหมด
ขอมูลผูเรียนที่
ลงทะเบียนเขารับ
การทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
ผูสอบผ1านเกณฑHการ
ทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ
รอยละผูเรียนที่ผ3าน
เกณฑIการทดสอบ
มาตรฐาน
คิดเป_นรอยละ
รอยละผูเรียนที่ผ3าน
เกณฑIการทดสอบ
มาตรฐาน ปวช+
ปวส

ชส
๒๐

ชย
๖๐

ชผ
๖๐

ชล
๙

ชบ
๑๖

ชฟ ชอ
๑๐๔ ๖๗

ชทอ ชทค.
๑๓๐
๔๖๖

๒๐

๕๗

๕๗

๙

๑๖

๑๐๓ ๖๖

๑๒๒

๔๕๐

๒๐

๕๗

๕๗

๙

๑๖

๑๐๓ ๖๖

๑๒๒

๔๕๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ ๑๐๐

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๘.๓๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๘.๗๘

๑๐๐ ๙๔.๒๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๘.๓๑ ๑๐๐ ๑๐๐
-๓๖-

๑๐๐ ๑๐๐

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
๑๐๐ ๙๗.๑๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๙.๑๕ ๑๐๐

๑๐๐
๙๙.๓๒

การคํานวณ
จํานวนผูเรียนที่มีผ3านเกณฑIการทดสอบมาตรฐานอาชีพ
รอยละ = -------------------------------------------------------------------------------------X ๑๐๐
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเขาทดสอบ
=

๕๖๗ ๔๕๐(๑,๐๑๗)
๕๗๔ ๔๕๐(๑,๐๒๔)

X ๑๐๐ = ๙๙.๓๒

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร3งด3วน

เกณฑIการตัดสิน
รอยละ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ๗๐-๗๙.๙๙
รอยละ๖๐-๖๙.๙๙
รอยละ๕๐-๕๙.๙๙
ต่ํากว3ารอยละ๕๐

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์( / )
√

-๓๗ตัวบ3งชี้ที่ ๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีแผนและนโยบายพัฒนาผูเรียนใหสําเร็จการศึกษา ใหมีความรูในดานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณลักษณะพึงประสงคHพึงประสงคH โยนโยบายสถานศึกษา กําหนดการปฏิบัติงานร1วมกันประกอบดวย งานทะเบียน
แผนกวิชา งานครูที่ปรึกษา งานหลักสูตร งานกิจกรรม
ความพยายาม
๑. งานทะเบียนจัดทําโครงการรับสมัครนักเรียนใหม1 และโครงการมอบประกาศนียบัตร จัดทําขอมูล สถิติ
จํานวนนักเรียน นักศึกษา รายงานใหแผนกทราบความเป,นไป
๒. แผนกและครูที่ปรึกษาไดรับการมอบหมายใหดูแลผูเรียนในจํานวนที่เหมาะสมจัดกิจกรรมส1งเสริมติดตาม
แกปFญหา รอบดานโดยมีเป-าหมายใหจบการศึกษา

๓. งานหลักสูตรดําเนินการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาครู การใชสื่อ การนิเทศ การแกปFญหาที่เกิด
จากการเรียนการสอน
๔. งานกิจกรรม จัดกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงคH ทักษะชีวิต จัดกิจกรรมหลากหลายให
ผูเรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองและนําไปใชในการปรับปรุงพฤติกรรมสรางลักษณะนิสัยที่ดีสําหรับการประกอบอาชีพ
ช1างอุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์
อยู1ในเกณฑH ตองปรับปรุงเร1งด1วน

-๓๘แหล3งขอมูล งานทะเบียน

ปวช
จํานวนผูเรียนแรก
เขา
ขอมูลผูสําเร็จ

ชส
๙๐

ชย
๑๗๔

ชก
๑๒๘

ชช
๗๗

ชบ
๗๕

ชฟ
๑๖๑

ชอ
๑๒๙

ชซบ
๑๗๑

ชทค รวม
๘๔
๑,๐๘๙

๒๘

๘๕

๖๗

๒๑

๒๓

๑๑๐

๕๖

๔๖

๕๘

๔๙๔

การศึกษาทั้งหมด
ตามแบบรายงานผล
ผูสําเร็จการศึกษา
จากผูเรียนแรกเขา
ของรุ1น
ขอมูลผูไม3สําเร็จ
การศึกษา
คิดเป_นรอยละ
ปวส
จํานวนผูเรียนแรก
เขา
ขอมูลผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด
ตามแบบรายงานผล
ผูสําเร็จการศึกษา
จากผูเรียนแรกเขา
ของรุ1น
ขอมูลผูไม3สําเร็จ
การศึกษา
คิดเป_นรอยละ
รอยละผูเรียนสําเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตรเมื่อเทียบ
กับผูเรียนแรกเขา
ของรุ3นนั้นปวช+
ปวส

๒๖

๗๗

๕๕

๑๙

๒๓

๑๐๒

๔๐

๓๘

๕๕

๔๓๕

๖๔

๙๗

๗๓

๕๘

๕๒

๕๙

๘๙

๑๓๓

๒๙

๖๕๔

๒๘.๘๘

๔๔.๒๕

๔๒.๙๖

๒๔.๖๗

๓๐.๖๖

๖๓.๓๕

๓๑.๐๐

๒๒.๒๒

๖๕.๔๗ ๓๙.๙๔

ชส
๒๓

ชย
๖๘

ชผ
๗๓

ชล
๑๔

ชบ
๒๐

ชฟ
๑๑๓

ชอ
๘๒

ชทอ
๑๖๐

ชทค รวม
๕๕๓

๑๕

๕๗

๓๘

๙

๒๕

๘๙

๖๑

๙๗

-

๓๙๑

๑๕

๕๕

๓๗

๙

๑๕

๘๔

๖๐

๘๖

-

๓๖๑

๘

๑๓

๓๖

๕

๕

๒๙

๒๒

๗๔

-

๑๙๒

-

๖๕.๒๘
๔๘.๔๗

๖๕.๒๑ ๘๐.๘๘ ๕๐.๖๘ ๖๔.๒๙ ๗๕.๐๐ ๗๔.๓๓ ๗๕.๑๗ ๕๓.๗๕
๓๖.๒๘ ๕๔.๕๔ ๔๕.๗๗ ๓๐.๗๖ ๔๐.๐ ๖๗.๘๘ ๔๗.๓๙ ๗๗.๕๐

-๓๙การคํานวณ รอยละ =

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากผูเรียนแรกเขาของรุ1น
จํานวนผูเรียนแรกเขาของรุ1นนั้น

x ๑๐๐

=

๔๓๕ ๓๖(๗๙๖)
๑,๐๘๙ ๕๕๓(๑,๖๔๒)

X ๑๐๐ =

๔๘.๔๗

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร3งด3วน

เกณฑIการตัดสิน
รอยละ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ๗๐-๗๙.๙๙
รอยละ๖๐-๖๙.๙๙
รอยละ๕๐-๕๙.๙๙
ต่ํากว3ารอยละ๕๐

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์( / )

√

-๔๐ตัวบ3งชี้ที่ ๑.๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต3อภายใน
๑ ป0 (งานแนะแนว)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต1อ
โดยงานแนะแนว ประสานงานกับงานครูที่ปรึกษาและแผนก
ความพยายาม
งานแนะแนวดําเนินการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ภาวการณHมีงานทําและการศึกษาต1อ โดยมีกระบวนการ
ดังต1อไปนี้
๑. เขียนโครงการ / ออกคําสั่ง / พัสดุสั่งซื้อแสตมปŒ / บัตรเติมเงิน
๒. ประชุมคณะทํางาน เจาหนาที่งานแนะแนวของแต1ละแผนกวิชา
๓. เจาหนาที่งานแนะแนว ของแต1ละแผนก ติดตามผูสําเร็จการศึกษาทางจดหมาย / โทรศัพทH /ทาง
facebook
๔. เจาหนาที่งานแนะแนวของแต1ละแผนก ส1งขอมูลกลับมาที่งานแนะแนวฯ
๕. งานแนะแนวฯ ติดตามนักศึกษาเพิ่มเติม
๖. ส1งขอมูลตําแหน1งงานใหกับนักศึกษาที่ว1างงาน โดยใหติดตามทาง face book งานแนะแนว
๗. งานแนะแนวฯ ทําแบบสรุปขอมูลผูสําเร็จการศึกษารายงานต1อผูบริหารและส1งขอมูลใหแผนกวิชาทราบ
ผลสัมฤทธิ์
ผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ = ๙๑.๓๖ ระดับ ดีมาก

-๔๑ปวช
จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทํา
ภายใน ๑ ปE
จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่ประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑
ปE
จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่ศึกษาต1อ
ภายใน ๑ ปE
คิดเป_นรอยละ
ปวส
๑. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
๒. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทํา
ภายใน ๑ ปE
๓. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่ศึกษาต1อ
ภายใน ๑ ปE
๔. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่ศึกษาต1อ
ภายใน ๑ ปE
คิดเป_นรอยละ
รอยละผูเรียนสําเร็จ

ชส
๓๒

ชย
๖๕

ชก
๖๒

ชช
๑๗

ชบ
๒๑

ชฟ
๙๙

ชอ
๘๑

ชซบ
๗๐

ชทค
๒๘

๑

๓

๐

๐

๒

๒

๐

๐

๑

๐

๒

๑

๐

๐

๐

๑

๐

๑

๓๑

๕๘

๕๒

๑๗

๑๙

๙๖

๗๖

๕๙

๒๖

๑๐๐ ๙๖.๙๒ ๘๕.๔๘ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๘.๙๙ ๙๕.๐๖ ๘๔.๒๙ ๑๐๐
ชส ชย
ชผ
ชล ชบ ชฟ
ชอ
ชทอ ชทค
๑๓ ๓๑
๒๖
๘ ๑๗ ๘๐
๖๗
๘๒
๖

๑๕

๑

๓

๓

๓๐

๑๕

๑๙

๔

๔

๖

๐

๐

๔

๐

๐

๓

๘

๑๗

๔

๑๔

๓๘

๔๔

๓๔

๑๐๐ ๘๗.๑ ๙๒.๓๑ ๘๗.๕ ๑๐๐ ๙๐
๑๐๐ ๙๓.๗๕ ๘๗.๕๐ ๙๖ ๑๐๐ ๙๔

๘๘.๐๖ ๗๖.๘๓
๙๗
๙๑.๘๙ ๘๐.๒๖

การศึกษาที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต3อ
ภายใน ๑ ป0ปวช+
ปวส

-๔๒การคํานวณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต3อภายใน ๑ ป0
รอยละ =

-------------------------------------------------------------------------------------X ๑๐๐
จํานวนผูเรียนสําเร็จการศึกษา

=

๗๓๐
๗๙๙

X ๑๐๐ = ๙๑.๓๖

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร3งด3วน

เกณฑIการตัดสิน
รอยละ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ๗๐-๗๙.๙๙
รอยละ๖๐-๖๙.๙๙
รอยละ๕๐-๕๙.๙๙
ต่ํากว3ารอยละ๕๐

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์( / )
√

-๔๓ตัวบ3งชี้ที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน3วยงานหรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการที่
มีต3อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา (ทวิภาคี)
ความตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการประชุมหัวหนาแผนกทุกแผนกใหประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการหน1วยงานชุมชน ที่มีต1อคุณภาพผูเรียน
ความพยายาม
แผนกสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินมาตรส1วน ประมาณค1า (Rating Scale) ๑ –
๕ ประเมินคุณภาพผูเรียน ๓ ดาน
๑. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคH ไดแก1 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปFญญา
๒. ดานสมรรถนะและสมรรถนะทั่วไป ไดแก1 ความรู และทักษะการสื่อสารฯ
๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก1 ความสามารถในการประยุกตHใชความรูทักษะในสาขาวิชาชีพสู1การปฏิบัติ
จริงรวมทั้งประยุกตHสู1อาชีพ
จากนั้นนําแบบประเมินไปเก็บขอมูลจากสถานประกอบการ อย1างนอย ๕ แห1ง บุคคลในชุมชนไม1นอยกว1า ๕
คน สรุปขอมูล

ผลสัมฤทธิ์
ผลการเก็บขอมูลพบว1า สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย คิดเป,นรอยละ ๘๐ ขึ้นไป

-๔๔รายการประเมิน
ชส
๑. สถานศึกษามีการประเมินความ √
พึงพอใจโดยกําหนดกลุ1มตัวอย1าง
สรางเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูล เก็บ
ขอมูลจากกลุ1มตัวอย1าง นําขอมูล
มาวิเคราะหH
๒.สถานศึกษามีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย๓.๕๑-๕.๐๐
คิดเป,นรอยละ ๕๐-๕๙.๙๙เมือ่
เทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุ1ม
ตัวอย1างโดยพิจารณาจากภาพรวม
๓.สถานศึกษามีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย๓.๕๑-๕.๐๐

-

ชย
√

ชก ชช ชบ
√ √ √

ชฟ ชอ ชซบ ชทค ชทอ.
√ √ √
√
√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คิดเป,นรอยละ ๖๐-๖๙.๙๙เมือ่
เทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุ1ม
ตัวอย1างโดยพิจารณาจากภาพรวม
๔.สถานศึกษามีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย๓.๕๑-๕.๐๐
คิดเป,นรอยละ ๗๐-๗๙.๙๙เมือ่
เทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุ1ม
ตัวอย1างโดยพิจารณาจากภาพรวม
๕.สถานศึกษามีผลการประเมิน
√
ความพึงพอใจเฉลี่ย๓.๕๑-๕.๐๐
คิดเป,นรอยละ ๘๐ ขึ้นไปเมื่อ
เทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุ1ม
ตัวอย1างโดยพิจารณาจากภาพรวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-๔๕เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช

เกณฑIการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม ๕
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม ๔
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม ๓

ค3าคะแนน
๕
๔
๓

ผลสัมฤทธิ์( / )
√

ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร3งด3วน

ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม ๒
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม ๑

๒
๑

-๔๖สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ในแต3ละตัวบ3งชี้
ตัวบ3งชี้

เกณฑIการตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

๑.รอยละของผูเรียนที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐
ขึ้นไป

๒.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน1วยงาน ชุมชน
ที่มีต1อ คุณภาพของผูเรียน

๓.รอยละของผูเรียนที่ผ1านเกณฑH
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

๔.รอยละของผูเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา ( V-net)ตั้งแต1ค1า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
๕.รอยละของผูเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา ( V-net)ตั้งแต1ค1า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ1มวิชาภาษาอังกฤษ
๖.รอยละของผูเรียนที่ผ1านเกณฑH
การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน1วยงานที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง

ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
ดี ๗๐-๗๙.๙๙
พอใช๖๐-๖๙.๙๙
ตองปรับปรุง๕๐-๕๙.๙๙
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ๕๐
ดีมาก ปฏิบัติ ( ๑)และมีผล(๕)
ดีปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔)
พอใชปฏิบัติ(๑) และมีผล ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ(๑)
ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
ดี ๗๐-๗๙.๙๙
พอใช๖๐-๖๙.๙๙
ตองปรับปรุง๕๐-๕๙.๙๙
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ๕๐
ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป
ดี ๕๕-๖๔.๙๙
พอใช๔๕-๕๔.๙๙
ตองปรับปรุง๓๕-๔๔.๙๙
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ๓๕

๙๑.๒๓

ดีมาก ปฏิบัติ ( ๑)
และมีผล(๕)

๕

๕

๙๒.๒๘

๕

๔๙.๔๑

๓

ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป
ดี ๕๕-๖๔.๙๙
พอใช๔๕-๕๔.๙๙
ตองปรับปรุง๓๕-๔๔.๙๙
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ๓๕

๕๖.๔๖

๒

ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
ดี ๗๐-๗๙.๙๙
พอใช๖๐-๖๙.๙๙
ตองปรับปรุง๕๐-๕๙.๙๙
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ๕๐

๙๙.๓๒

๕

-๔๗-

ตัวบ3งชี้
๗.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา

เกณฑIการตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงาน
๔๘.๔๗

ผลการ
ประเมิน
๑

ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
ดี ๗๐-๗๙.๙๙
พอใช๖๐-๖๙.๙๙
ตองปรับปรุง๕๐-๕๙.๙๙
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ๕๐
๘.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป
๙๑.๓๖
๕
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
ดี ๗๐-๗๙.๙๙
อิสระ หรือศึกษาต1อภายใน ๑ ปE พอใช๖๐-๖๙.๙๙
ตองปรับปรุง๕๐-๕๙.๙๙
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ๕๐
๙.ระดับความพึงพอใจของสถาน มาก ปฏิบัติ ( ๑)และมีผล(๕)
มาก ปฏิบัติ ( ๑)
๕
ประกอบการ หน1วยงาน หรือ
ดีปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔)
และมีผล(๕
สถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มี พอใชปฏิบัติ(๑) และมีผล ๓
ต1อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ(๑)
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑
๓๖/๙
๔.๐๐
( หมายเหตุชี้แจง: สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ใหนําค1าคะแนนของทุกตัวบ1งชี้มาหาค1าเฉลี่ย)

-๔๘-

สรุปจุดเด3นและจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑
จุดเด1น ไดแก1 ตัวบ1งชี้ต1อไปนี้
ตัวบ1งช็

๑

ตัวบ1งชี้

๒

ตัวบ1งชี้

๓

ตัวบ1งช็

๖

ตัวบ1งชี้

๘

ตัวบ1งชี้

๙

จุดที่ตองพัฒนา ไดแก1
ตัวบ1งชี้

๔

ตัวบ1งช็

๕

ตัวบ1งชี้

๗

-๔๙-

มาตรฐานที่ ๒ ดานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเป,นสําคัญดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ1งเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค1านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคHและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ3งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายและแผนการพัฒนา / การจัดการหลักสูตรโดยมีเป-าหมายใหนักเรียน นักศึกษา มี
ความรูทักษะตรงความตองการของสถานประกอบการ โดยงานหลักสูตรจัดโครงการวิเคราะหHหลักสูตรและการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู/ บูรณาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพยายาม
๑. งานหลักสูตรจัดอบรมโครงการวิเคราะหHหลักสูตรและการจัดทําแบบการจัดการเรียนรู บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงรับการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู มุ1งเนนสมรรถนะ
๒. แผนกวิชาดําเนินการพัฒนา หลักสูตรสมรรถนะรายวิชาตามหลักการโดยร1วมมือกับสถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ผลการประเมินอยู1ในเกณฑH ดีมาก

-๕๐ขอมูล ตบช ๒.๑
แผนก
ชส ชย ชก ชช ชฟ ชอ ชบ ชซบ ชทค ชทอ.
๑. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการ √ √ √ √ √ √ √ √
√
√
ในการพัฒนาหลักสูตร
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร1วมกับ
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√
สถานประกอบการและหน1วยงานที่เกี่ยวของ
๓.สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√
๔. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√
๕.สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา √ √ x x √ √ √
x
√
√
ที่พัฒนาแลวตามขอ (๑)-(๔)ไม1เกิน ๓ ปE ไปใช อย1าง
นอยรอยละ ๕๐ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน
เกณฑIตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑIการตัดสิน
ค3าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)(๒)
๕
(๓)(๔)และ(๕)

ผลสัมฤทธิ์
√

ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

ปฏิบัติตามประเด็น (๑)(๒)
(๓)(๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)(๒)
(๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)(๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๔
๓
๒
๑

-๕๑ตัวบ3งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกคน ทุกรายวิชาที่สอน มีโครงการวิเคราะหHหลักสูตร
และการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กําหนดใหครูส1งแผนการจัดการเรียนรู
ความพยายาม
๑. งานหลักสูตร จัดทําคําสั่งแต1งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาแบบการจัดการเรียนรู คําสั่งมอบหมายวิชา
สอนและตารางสอน
๒. คณะกรรมการฯ พิจารณาแผนการจัดการเรียนรู ตามองคHประกอบที่กําหนด คือ มีเทคนิควิธีสอนที่
หลากหลาย มุ1งเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค1านิยมและลักษณะอันพึงประสงคH และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. งานหลักสูตรจัดทําแบบสรุปรอยละของครูที่จัดตามแผนการจัดการเรียนรูตามขอ ๒ รายงานต1อ
สถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
จํานวนครูส1งแผนการเรียนรู คุณภาพทั้งหมด ๑๔๒ คน จากจํานวนเต็ม ๑๕๓ คิดเป,นรอยละ ๙๒.๘๑ อยู1
ในระดับดีมาก

-๕๒ขอมูล ตบช ๒.๒
แผนก

ชส

ชย

ชก

ชช

ชฟ

ชอ

ชบ

จํานวนครู

๗

๑๗

๑๓

๘

๒๓

๒๑

๕

ชซบ ชทค
๖

๘

สามัญ/ ชทอ.
พื้นฐาน
๓๔/๘
๖

๑.สถานศึกษาดําเนินการ ๘๕.๗๗ ๑๐๐
ใหครูจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ1งเนน
สมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค1านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคH และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน
๒.สถานศึกษามีครูที่
ดําเนินการตาม (๑) รอย
ละ ๕๐-๕๙.๙๙ของ
จํานวนครูทั้งหมดใน
สถานศึกษา
๓.สถานศึกษามีครูที่
ดําเนินการตาม (๑) รอย
ละ ๖๐-๖๙.๙๙ของ
จํานวนครูทั้งหมดใน
สถานศึกษา
๔. สถานศึกษามีครูที่
ดําเนินการตาม (๑) รอย
ละ ๗๐-๗๙.๙๙ของ
จํานวนครูทั้งหมดใน
สถานศึกษา
๕.สถานศึกษามีครูที่
√
√
ดําเนินการตาม (๑) รอย
ละ ๘๐ ขึ้นไปของ
จํานวนครูทั้งหมดใน
สถานศึกษา

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๗๑.๔๒

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๙๗.๐๕/
๑๐๐

๑๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

√

√

x

√

√

√

√

√

-๕๓-

เกณฑIตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม(๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม(๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม(๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

ค3าคะแนน
๕

ผลสัมฤทธิ์
√

๔
๓
๒
๑

ตัวบ3งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยมีนโยบายใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ที่มุ1งเนนสมรรถนะวิชาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค1านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคH และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให
ครูทําบันทึกหลังการสอน ใหครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและนําผลจากการวิจัยไปแกไขปFญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ความพยายาม
๑. จัดอบรมตามโครงการวิเคราะหHหลักสูตรและการจัดทําแผนการเรียนรู/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ไดประสานงานเชิญวิทยากรเขามาบรรยายใหความรู คณะครูสามารถจัดทําแผนการเรียนการสอนไดทุก
คน
๒. งานสื่อการเรียนการสอนจัดทําแบบสรุปการใชสื่อการสอน
๓. งานหลักสูตรจัดทําคําสั่งการนิเทศการสอน และนิเทศโดยคณะกรรมการ
๔. งานวิจัยรวบรวมงานวิจัยของครูที่จัดทําเพื่อการแกไขปFญหา พัฒนาการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์

ปฏิบัติครบ ๕ ประเด็น อยู1ในระดับ ดีมาก

-๕๔ขอมูล ตบช ๒.๓
แผนก
จํานวนครู
๑.สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต1ละ
คนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ1งเนนสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
ค1านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคH
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม1
นอยกว1ารอยละ ๘๐ ของรายวิชาที่
สอน
๒.สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต1ละ
คนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอนไม1นอยกว1า
รอยละ ๘๐ของรายวิชาที่สอน
๓.สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนและใหครูแต1
ละคนทําบันทึกหลังการสอนไม1นอย
กว1ารอยละ ๘๐ของรายวิชาที่สอน
๔. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต1ละ
คนนําผลจากการสอนดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายและผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทํา
วิจัยเพื่อแกไขปFญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอนไม1นอยกว1าหนึ่งรายวิชา

ชส ชย ชก ชช ชฟ ชอ ชบ ชซบ ชทค สามัญ/ ชทอ.
พื้นฐาน
๗ ๑๗ ๑๓ ๘ ๒๓ ๒๑ ๕ ๖
๘
๓๔/๘
๖
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ที่สอน
๕.สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต1ละ
คนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปFญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอนไม1นอย
กว1าหนึ่งรายวิชาที่สอน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-๕๕เกณฑIตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์
√

ตัวบ3งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา(งานหลักสูตร+วัดผล)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีนโยบายใหครูทุกคนกําหนดและแจงหลักเกณฑH วิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบก1อน
การจัดการเรียนการสอน มีการวัดผลและประเมินผลตามแผน การจัดการเรียนรูใชวิธีการวัดผลและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสม ใหผูเรียนมีส1วนร1วมในการวัดผลประเมินผลและนําผลจากการวัดผลและประเมินผลไปใชใน
การพัฒนาสมรรถนะผูเรียนที่มุ1งเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค1านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคHและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ความพยายาม
สถานศึกษาใหครูกําหนดและแจงเกณฑHและวิธีการวัดผลประเมินผลใหผูเรียนทราบก1อน การจัดการเรียนการ
สอน ทุกรายวิชา โดยใชวิธีวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายผูเรียนมีส1วนร1วมในการวัดผลและประเมินผล
๑. งานวัดผลจัดทําธรรมนูญการวัดผล ใหครูทุกคนใชปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

√

๒. งานหลักสูตรกําหนดใหในแผนการจัดการเรียนรูแผนที่ ๑ หน1วยปฐมนิเทศรายวิชาใหครูแจงเกณฑHวิธีการ
วัดผลประเมินใหผูเรียนทราบ
๓. งานวัดผลจัดทําแบบสรุปการวัดผลประเมินผลรายวิชา นําเสนอใหคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา
พิจารณาผลการเรียน
๔. ครูทุกคนส1งบันทึกหลังสอน และขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์
ครูทุกคนปฏิบัติครบ ผลการตัดสินอยู1ในเกณฑH ดีมาก

-๕๖ขอมูล ตบช ๒.๔
แผนก

ชส ชย

ชก ชช ชฟ

ชอ ชบ ชซบ ชทค

ชทอ. พื้นฐาน/
สามัญ
๘
๓๓/๘

จํานวนครู

๗

๑๗

๑๓ ๘

๒๓

๒๑ ๕

๖

๕

๑.สถานศึกษาดําเนินการใหครู
ทุกคนกําหนดและแจง
หลักเกณฑHและวิธีการวัดและ
ประเมินผลใหผูเรียนทราบก1อน
การจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาที่สอน
๒.สถานศึกษาดําเนินการใหครู
ทุกคน วัดและประเมินผลตาม
แผนการจัดการเรียนรูทุก
รายวิชาที่สอน
๓.สถานศึกษาดําเนินการใหครู
ทุกคนใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๔. สถานศึกษาดําเนินการใหครู √
ทุกคนใหผูเรียนมีส1วนร1วมในการ
วัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่
สอน
๕.สถานศึกษาดําเนินการใหครู √
ทุกคนนําผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใชในการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียน ที่มุ1งเนน
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค1านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคH
และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-๕๗เกณฑIตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์
√

ตัวบ3งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝaกงาน (งานทวิภาคี)
ความตระหนัก ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส1งเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดมุ1งเนน
การจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม การฝ:กงานและการฝ:กประสบการณHทางดานอุตสาหกรรมจึงเป,นกิจกรรมที่ส1งเสริมใหผูเรียนมี
ความรู ความเขาใจ เกิดทักษะประสบการณHจริง ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองไดเรียน โดยความ
ร1วมมือจากสถานประกอบการ หน1วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ทองถิ่น
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญดังกล1าว
จึงไดวางแผนการดําเนินงานกําหนดทิศทางความร1วมมือกับสถานประกอบการ หน1วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ประสานความร1วมมือสรางเครือข1ายเพื่อการส1งเสริมใหผูเรียนจากประสบการณHจริง โดยจัดส1งนักเรียน / นักศึกษาเขา
รับการฝ:กงานในสถานประกอบการ
ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาไดดําเนินการจัดส1งนักเรียน นักศึกษาเขารับการฝ:กงานใน
สถานประกอบการและติดตามผลการฝ:กงานของนักเรียน นักศึกษา แต1ละสาขาวิชา ดังนี้
การฝ:กงานและการฝ:กประสบการณHจริง ไดมอบหมายใหงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดําเนินการอย1างเป,น
ระบบ มีแนวทางการดําเนินงานอย1างชัดเจน เกี่ยวกับการส1งนักเรียน นักศึกษาออกไปฝ:กงานและฝ:กประสบการณHจริง
ตาม Flow chart การปฏิบัติงานของงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีดังนี้
มีการสํารวจความตองการของสถานประกอบการ/หน1วยงาน ใหสาขาพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
ตามความเหมาะสม หรือใหนักเรียน นักศึกษาหาสถานที่ฝ:กงานและฝ:กประสบการณHดวยตนเอง แลวสาขาวิชา
พิจารณาตามความเหมาะสม เช1น จํานวนนักเรียน นักศึกษากับสถานประกอบการที่มีอยู1 ตามลักษณะงาน เนื้องาน
รายละเอียด จํานวนงาน ประมาณเขาซ1อมบริการของแต1ละสถานประกอบการจากฐานขอมูลที่มีอยู1 และระยะทาง
จากบานถึงสถานประกอบการ สาขาวิชาโดยหัวหนาแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา
-๕๘สรุปแบบรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ส1งใหกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามกําหนดเพื่อจัดพิมพHเอกสารที่เกี่ยวกับ
การฝ:กงานและฝ:กประสบการณHทั้งหมด เช1น หนังสือขอความอนุเคราะหHใหนักเรียน นักศึกษาเขาฝ:กงาน หนังสือตอบ
รับจากสถานประกอบการ หนังสือส1งตัว หนังสือรับรองการฝ:กงาน ตารางกําหนดการนิเทศ กําหนดใหมีการปฐมนิเทศ
การฝ:กงานและประสบการณHก1อนที่นักเรียน นักศึกษาจะออกฝ:กงาน ตามคําสั่งเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการเตรียม
ความพรอมดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการทํางานขั้นพื้นฐาน ดานความปลอดภัยและวัฒนธรรม
การอยู1ร1วมกันในองคHกร ก1อนนักเรียน นักศึกษาจะรับเอกสารการฝ:กงาน หนังสือส1งตัว หนังสือรับรองการฝ:กงานและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ งานปกครองจะตรวจความพรอมการแต1งกายใหถูกระเบียบของสถานศึกษา ถาไม1เรียบรอยจะให

แกไขใหเรียบรอยก1อนที่จะรับหนังสือส1งตัว จัดใหมีการประชุมครูนิเทศ เรื่องรูปแบบ วิธีการการนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการฝ:กงาน และรายงานผลการนิเทศติดตามใหผูบังคับบัญชาทราบเป,นลําดับ
ผลสัมฤทธิ์

ปฏิบัติราบ ๕ ประเด็น อยู1ในเกณฑH ดีมาก

ขอมูล ตบช ๒.๕
แผนก
๑.สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ
หน1วยงาน และทําความร1วมมือในการส1งผูเรียนเขา
ฝ:กงานตรงหรือสัมพันธHกับสาขางาน
๒.สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนก1อนการฝ:กงาน
พรอมมีคู1มือการฝ:กงาน
๓.สถานศึกษามีการนิเทศการฝ:กงานของผูเรียนใน
สถานประกอบการ หน1วยงาน
๔. สถานศึกษามีการวัดผลการฝ:กงานของผูเรียน
ร1วมกับสถานประกอบการหน1วยงาน
๕.สถานศึกษามีการสัมมนาการฝ:กงานของผูเรียนเพื่อ
นําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ
หน1วยงานที่เกี่ยวของเขาร1วมการสัมมนา

ชส ชย ชก ชช ชฟ ชอ ชบ ชซบ ชทค ชทอ.
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

เกณฑIตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์
√

-๕๙สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ในแต3ละตัวบ3งชี้
ตัวบ3งชี้

เกณฑIการตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงาน

ผลการ
ประเมิน

๑.ระดับคุณภาพในการใชและ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการสถานประกอบการ

ดีมาก ปฏิบัติ ( ๑)และมีผล(๕)
ดีปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔)
พอใชปฏิบัติ(๑) และมีผล ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ(๑)
๒.ระดับคุณภาพในการจัดทํา
ดีมาก ปฏิบัติ ( ๑)และมีผล(๕)
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ดีปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔)
พอใชปฏิบัติ(๑) และมีผล ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒)
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ(๑)
๓.ระดับคุณภาพในการจัดการ
ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
เรียนการสอนรายวิชา
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ
๔.ระดับคุณภาพในการวัดและ
ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
สอนรายวิชา
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ
๕.ระดับคุณภาพในการฝ:กงาน
ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๒

-๖๐-

ปฏิบัติครบ ๕ ขอ

๕

ดําเนินการไดตาม
ขอกําหนด ๙๒.๘๑

๕

ดําเนินการครบ ๕
ประเด็น

๕

ดําเนินการครบ ๕
ประเด็น

๕

ดําเนินการครบ ๕
ประเด็น

๕

๕

สรุปจุดเด3นและจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒
จุดเด1น ไดแก1 ตัวบ1งชี้ต1อไปนี้
ตัวบ1งชี้ ๒.๑
ตัวบ1งชี้ ๒.๒
ตัวบ1งชี้ ๒.๓
ตัวบ1งชี้ ๒.๔
ตัวบ1งชี้ ๒.๕

จุดที่ตองพัฒนา ไดแก1 -

-๖๑มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเป,นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย มี
การจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตาม อัตลักษณH ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง และมีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอมภูมิทัศนHอาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑH มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการบริหารการเงิน งบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข1าย
ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแผนกวิชา(งานบริหารทั่วไป)
ความตระหนัก
๑. สถานศึกษาไดแต1งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่ในการร1วม พิจารณากําหนดทิศทาง
นโยบายเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
๒. สถานศึกษาไดแต1งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแต1งตั้งผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อร1วมเป,น
คณะกรรมการวิทยาลัย โดยพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑHใหเป,นไปตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา และกฎกระทรวง
ว1าดวยการสรรหาคณะกรรมการวิทยาลัย ปE ๒๕๕๓
ความพยายาม
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาไดร1วมประชุมเพื่อร1วมพิจารณา ใหความเห็นชอบในการดําเนินกิจกรรมต1าง ๆ
ของวิทยาลัย อย1างนอยปEละ ๒ ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์
ผลการพิจารณา เสนอแนะ และร1วมประชุมระดมความคิดเห็นในการใหความเห็นชอบ เสนอแนะและร1วม
แกไขปFญหาของคณะกรรมการสถานศึกษาและกรรมการวิทยาลัยส1งผลใหการปฏิบัติกิจกรรมและการบริหารงานดาน
ต1าง ๆ สัมฤทธิ์ผล ปฏิบัติครบ ๕ ขอ ระดับ ดีมาก

-๖๒ขอมูล ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๑
๑.
๒.
๓.

๔.

๕.

การปฏิบัติ
ปฏิบัติ
สถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
√
ตามกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ
สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการ
√
สถานศึกษา หรือวิทยาลัยอย1างนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
√
วิทยาลัยปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน
กฎหมายที่เกี่ยวของ
สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก
√
สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร1วมกับ
สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก
√
สถานศึกษา ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน

ไม3ปฏิบัติ

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

๓
๒
๑

-๖๓-

ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนบริหารสถานศึกษา(งานวางแผนฯ)
ความตระหนัก จัดทําแผนยุทธศาสตรHบริหารจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปE โดยการมีส1วนร1วม
ของครูและบุคลากรทุกฝrายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน1วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน
ความพยายาม มีความพยายามที่สรางปริมาณและคุณภาพ โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรHบริหารจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปE โดยบรรจุโครงการและกิจกรรมต1าง ๆ ไวในแผนใหครบตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา สอศ.และสมศ. ทั้งยังครอบคลุมตามสายการบริหารงานของสถานศึกษา ๔ ฝrาย อย1างชัดเจนเพื่อถือ
ปฏิบัติร1วมกัน
ผลสัมฤทธิ์ งานวางแผนและงบประมาณ ไดดําเนินการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และนําปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติงาน ประจํา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

-๖๔ขอมูล ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๒
การปฏิบัติ
ปฏิบัติ
๑.
สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาจัดการศึกษาของ
√
สถานศึกษา โดยการมีส1วนร1วมของครูและบุคลากรทุกฝrายใน
สถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน1วยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๒.
สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปE ที่
√
สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
การมีส1วนร1วมของครูและบุคลากรทุกฝrายในสถานศึกษา
๓.
สถานศึกษาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปE
√
๔.
สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และ
√
เสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๕.
สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการ
√
ประจําปE

ไม3ปฏิบัติ

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ค3าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)(๒)(๓)(๔)
และ(๕)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)(๒)(๓)(๔)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)(๒)(๓)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)(๒)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)

๕

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

๔
๓
๒
๑

-๖๕ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณI (งานบริหารทั่วไป)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนด อัตลักษณH คิดเป,นทําเป,น และเอกลักษณH สถานศึกษา บริการวิชาชุมชน
ความพยายาม
๑. วิทยาลัยฯ มุ1งเนนการพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหเป,นไปตามอัตลักษณH คิดเป_นทําเป_น โดยกําหนด
แผนงานโครงการ กิจกรรม ในการออกบริการชุมชนทุกแผนกวิชา

๒. ผลการดําเนินโครงการที่มุ1งเนนการออกไปบริการวิชาชีพ / วิชาการแก1ชุมชน การออกไปใหบริการใน
โครงการต1าง ๆ นักเรียน นักศึกษา จะไดรับการพัฒนาคุณลักษณะใหคิดเป,น ทําเป,น ก1อนจึงจะออกไปใหบริการไดดี
และไดรับความเชื่อถือจากชุมชน
๓. โครงการที่เป,นกลไกในการสรางอัตลักษณH ลางแอรHช1วยชาติ / สรางอาชีพเพื่อชุมชน / ฝ:กอบรมอาชีพ
ระยะสั้น / ออกหน1วยบําบัดทุกขHบํารุงสุขสรางรอยยิ้มใหประชาชน / ศูนยHป-องกันและช1วยเหลือผูประสบอุทกภัย /
ศูนยHซ1อมสรางเพื่อชุมชน / อาชีวศึกษาร1วมดวยช1วยประชาชน ตรวจรถก1อนใชปลอดภัยแน1นอน – สงกรานตH –ปEใหม1
/ พัฒนาชีวิตดวยจิตอาสา
ผลสัมฤทธิ์
ปฏิบัติครบ ๕ ประเด็น อยู1ระดับ ดีมาก

-๖๖ขอมูล ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๓
การปฏิบัติ
๑. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณH โดยความเห็นชอบ
ของกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย

ปฏิบัติ
√

ไม3ปฏิบัติ

๒. สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่
สอดคลองกับอัตลักษณHของสถานศึกษา โดยการมีส1วน
ร1วมของครูและบุคลากรทุกฝrายในสถานศึกษา ชุมชน
และหน1วยงานที่เกี่ยวของ
๓. สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ
๕. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ

√

√
√
√

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ค3าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)(๒)(๓)(๔)
และ(๕)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)(๒)(๓)(๔)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)(๒)(๓)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)(๒)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)

-๖๗-

๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
(งานบริหารทั่วไป)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบ1งการบริหารงารอ
อกเป,น ๔ ฝrาย คือ ฝrายบริหารทรัพยากร ฝrายวางแผนงานและความร1วมมือ ฝrายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝrายวิชาการ แต1ละฝrายบริหารงานโดยรองฯ ผูอํานวยการรับผิดชอบ แผนกวิชา และงานตามที่ สอศ. กําหนด
ความพยายาม
๑. จัดประชุมครู และบุคลากรทุกฝrายในวิทยาลัยฯ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๒. ประชุมหัวหนาแผนกวิชา ทุกวันอังคาร
๓. ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา
๔. ประชุมผูปกครองโดยแต1ละแผนกวิชาดําเนินการ
๕. จัดทําเครื่องมือประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนํา
ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมินอยู1ในระดับ ดีมาก

-๖๘ขอมูล ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๔
การปฏิบัติ
ปฏิบัติ
๑.
สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย
√
ของหน1วยงานตนสังกัด
๒.
สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝrายใน
√
สถานศึกษาอย1างนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๓.
สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มีส1วน
√
เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาอย1างนอยภาคเรียนละ ๑
ครั้ง
๔.
สถานศึกษามีการนําความเห็นของคณะกรรมการ
√
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝrายใน
สถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มีส1วนเกี่ยวของไปใชในการ
พัฒนาสถานศึกษา
๕.
สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะ
√
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐

ไม3ปฏิบัติ

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

-๖๙ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของแผนกวิชา
(งานศูนยIขอมูลฯ)
ความตระหนัก งานศูนยHขอมูลสารสนเทศ ไดมีกระบวนการในการจัดเก็บขอมูลและเผยแพร1ขอมูลพื้นฐาน
ซึ่งเป,นปFจจัยสําคัญในการบริหารงานของฝrายบริหารอย1างสม่ําเสมอโดยจัดทําเอกสารเผยแพร1ในรูปแบบของเอกสาร
รูปเล1ม e-document และ

Wed site โดยกระบวนการจัดเก็บขอมูลไดมีความพยายามใชระบบสารสนเทศ

ร1วมกันอย1างเป,นระบบที่สามารถเชื่อมขอมูลร1วมกันได นอกจากนี้ยังมีรายการสํารองขอมูล เพื่อป-องกันขอมูลสูญหาย
ทั้งการบันทึกลง Back Hark Drivr และบางส1วนสํารองไวในแผ1น DVD ซึ่งการพัฒนาขอมูลต1าง ๆ ที่เป,นประโยชนH ใน
การใชทรัพยากรร1วมกันนั้น งานศูนยHขอมูลไดดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบอย1างสม่ําเสมอ ซึ่งใน
ปEงบประมาณ ๒๕๕๖ ไดเริ่มนําระบบบริหารงานงบประมาณ Online มาใชในองคHกร มีการใชระบบ e-mail
หน1วยงาน
ระบบการจัดเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอรHขยายเครือข1ายใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใหบริการแก1
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาไดทั่วถึง
ความพยายาม มีการจัดโครงการต1าง ๆ ใหเขาแผนปฏิบัติการประจําปEเพื่อส1งเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีการพัฒนาทางเครือข1ายระบบใหม1ใหมีความเร็วสูงสุดและใชทรัพยากรที่มีอยู1ดานสารสนเทศอย1างเต็ม
ประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากโครงการซ1อมแซมเครือข1ายภายหลังวิกฤตน้ําท1วม ซึ่งไดเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย
ต1าง ๆ และใชระบบโทรศัพทHผ1านเครือข1าย เป,นตน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาปรับปรุงขอมูลสานสรเทศต1าง ๆ อย1าง
สม่ําเสมอ
ผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติไดปฏิบัติตามเกณฑHการประเมินครบทุกขอ เกณฑHการตัดสินอยู1ในระดับดีมาก

-๗๐ขอมูล ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๕
๑.

๒.
๓.

๔.

๕.

การปฏิบัติ
ปฏิบัติ
สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน ๙ ประเภท และอาจมี
ขอมูลอื่นอีก ที่จําเป,นสําหรับสถานศึกษา ที่ครบถวน
และเชื่อมโยง ระบบ และมี ระบบสํารองขอมูล
สารสนเทศเพื่อป-องกันการสูญหายของขอมูล
สถานศึกษาการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอย1าง
ต1อเนื่องและเป,นปFจจุบัน
สถานศึกษาดําเนินการให ครู และบุคลากรทุกฝrายใน
√
สถานศึกษา และผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนH
จากฐานขอมูลสารสนเทศ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา โดย
ครู และบุคลากรทุกฝrายในสถานศึกษา และผูเรียน
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐

ไม3ปฏิบัติ
√

√

√

√

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์(/)

√

-๗๑ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง (งานปกครอง)
ความตระหนัก
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กําหนดนโยบายแผนพัฒนาและโครงการเพื่อบริหารความเสี่ยงตระหนัก
ถึงคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาทุกคนและทราบดีว1าทุกคนมีพฤติกรรมแตกต1างกัน อันเนื่องมาจากสภาพสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการดูแลเอาใจใส1จากผูปกครองดวยการดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยงจึง
กระทําอย1างรอบคอบ ครอบคลุมรายละเอียดต1าง ๆ ใหครบถวนมากที่สุด ตั้งแต1การประชุมเพื่อสํารวจสาเหตุของ
ความเสี่ยง และมาแยกประเภทจากนั้นจึงหาแนวทางวิธีการบริหารความเสี่ยงตามประเภท ลักษณะต1าง ๆ โดย
แผนงานโครงการต1าง ๆ
๑. โครงการดูแลความเรียบรอยและรักษาความปลอดภัย
๒. โครงการขับขี่ปลอดภัย
๓. โครงการติดตั้งกลองวงจรปsด
๔. โครงการศูนยHเฝ-าระวัง(ศูนยHปกครองกรุงเก1า)

๕. โครงการตรวจสุขภาพ
๖. โครงการประกันอุบัติเหตุ
๗. โครงการป-องกันการใชสารเสพติด
มีการเสนอคําสั่งแต1งตั้งบุคลากรในการดําเนินงาน ในรูปแบบของคณะกรรมการมีการดําเนินตามโครงการ
สรุปและประเมินผลโครงการแต1ละโครงการ เสนอต1อผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ความพยายาม
๑. คําสั่งแต1งตั้งคณะกรรมการทํางานปกครอง
๒. ดําเนินโครงการตามแผนที่วางไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม
๓. ประสานงานระหว1างงานปกครอง กับงานสวัสดิการ งานโครงการพิเศษ กรณีความเสี่ยงดานสารเสพติด
ประสานงานกับครูที่ปรึกษา / ผูปกครอง กรณีความเสี่ยงดานเพศ ทะเลาะวิวาท และดานสังคม
๔. จัดสภาพความปลอดภัยในวิทยาลัย โดยมีคําสั่งใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติหนาที่เวรยาม
ผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติหนาที่ดานการบริหารความเสี่ยงตามโครงการต1าง ๆ งานปกครองดําเนินงานดานเอกสารควบคู1
ไปกับการดําเนินงานร1วมกับงานต1าง ๆ ที่เกี่ยวของอยู1สม่ําเสมอจึงทําใหเกิดผลสําเร็จของการปฏิบัติหนาที่ ระดับความ
เสี่ยงทั้ง ๕ ดาน อยู1ในเกณฑH ดีมาก

-๗๒-

ขอมูล ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๖
การปฏิบัติ
๑.สถานศึกษามีการวิเคราะหH และจัดทําแผนงาน โครงการ
บริหารความเสี่ยงที่สําคัญ อย1างนอย ๕ ดาน ไดแก1 ดานความ
ปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม
ดานการพนัน และการมั่วสุม โดยการมีส1วนร1วมของครูและ
บุคลากรทุกฝrายในสถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ

ปฏิบัติ
√

√

ไม3ปฏิบัติ

๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ
๔. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยง
๕. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย1างนอย ๓ ดาน

√
√
√

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ค3าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)(๒)(๓)(๔)
และ(๕)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)(๒)(๓)(๔)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)(๒)(๓)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)(๒)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)

๕

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

๔
๓
๒
๑

-๗๓ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน (งานครูที่ปรึกษา)
ความตระหนัก
วิทยาลัยจัดระบบดูแลผูเรียน โดยงานครูที่ปรึกษา กําหนดนโยบายและแผนงานประจําปE แต1งตั้งครูที่
ปรึกษา กําหนดการประชุมผูปกครอง โครงการจัดทําแฟ-มเอกสารครูที่ปรึกษา

ความพยายาม
๑. คําสั่งแต1งตั้งครูที่ปรึกษา
๒. โครงการปฐมนิเทศ ดําเนินการวันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๓. กําหนดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา ดังนี้
๓.๑ ทุกเชาในกิจกรรมหนาเสาธง
๓.๒ ในชั่วโมงกิจกรรม สัปดาหHละ ๑ ครั้ง
๔. พัฒนาระบบการติดต1อสื่อสารกับผูปกครองผ1านครูที่ปรึกษา
๕. แจงผลการเรียน/การขาดเรียนใหผูปกครองทราบ และประชุมในรายที่มีปFญหา
๖. รายงานผลการเขาชั้นเรียนของผูเรียนทุกสัปดาหHต1อผูบริหารและผูปกครอง
๗. ประสานงานกับงานแนะแนวในการจัดหาทุนการศึกษา
๘. ประสานงานกับงานปกครอง / งานสวัสดิการ / งานโครงการพิเศษ กรณี ความเสี่ยงทั้ง ๕ ดาน
๙. ประสานงานกับแผนกวิชากรณี เครือข1ายผูปกครอง

ผลสัมฤทธิ์
งานครูที่ปรึกษาปฏิบัติงานครบทุกหัวขอ ผลการประเมินอยู1ในระดับ ดีมาก

-๗๔ขอมูล ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๗

การปฏิบัติ
ปฏิบัติ
๑.สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
√
๒. สถานศึกษามีการแต1งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่
√
ปรึกษาอย1างนอยสัปดาหHละ ๑ ครั้ง
๓. สถานศึกษามีระบบเครือข1ายผูปกครองเพื่อร1วมกันดูแลผูเรียน
√
๔. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส1งเสริมสนับสนุน
√
ทุนการศึกษาแก1ผูเรียนอย1างนอยรอยละ ๑๐ ของจํานวนผูเรียนที่
รองขอ
๕. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุ1มเสี่ยงและส1งเสริมผูเรียน
√
ปFญญาเลิศ

ไม3ปฏิบัติ

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

-๗๕-

ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนIของสถานศึกษาและการ
ใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝaกงาน ศูนยIวิทยบริการ (งานอาคาร)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ วางแผนพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม โดยจัดการปรับปรุงซ1อมแซมพัฒนาพื้นที่ โครงการการใช
และประหยัดพลังงาน โครงการจัดซื้อจัดหาหนังสือ สื่อ ในหองวิทยบริการ โครงการสัปดาหHหองสมุด
ความพยายาม
๑. การปรับปรุงภูมิทัศนHตามบริเวณต1าง ๆ ทําใหมีพื้นที่สําหรับนักเรียน นักศึกษา ไดพักผ1อน
๒. มีเกาอี้เพียงพอสําหรับรองรับกับจํานวนนักเรียน นักศึกษา
๓. นักเรียน นักศึกษา มีความสะดวกในการหาหองเรียน
๔. บรรยากาศในหองเรียน และโรงฝ:กงานเอื้อประโยชนHต1อการเรียนการสอน
๕. มีถังขยะเพียงพอ ทําใหนักเรียน นักศึกษาทิ้งขยะเป,นที่เป,นทาง ง1ายต1อการรักษาความสะอาด
๖. จัดทําแผนการใชอาคาร/หองเรียน/โรงฝ:กงาน
๗. ประเมินความพึงพอใจโดยบุคลากรทุกฝrาย

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมินปฏิบัติครบทุกขอ ผลประเมินอยู1ในระดับ ดีมาก

-๗๖ขอมูล ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๘
การปฏิบัติ
ปฏิบัติ
๑.สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแล
√
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนHของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ:กงาน ศูนยHวิทยบริการ
โดยการมีส1วนร1วมของครู และบุคลากรทุกฝrายในสถานศึกษา
และผูเรียน
๒. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
√
๓. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต1อสภาพแวดลอม
√
และภูมิทัศนHของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝ:กงาน ศูนยHวิทยบริการ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝrายในสถานศึกษาและผูเรียน
๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย ๓.๕๑√
๕.๐๐
๕. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
√
จัดการ

ไม3ปฏิบัติ

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

-๗๗ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณI ครุภัณฑI และคอมพิวเตอรI(งานพัสดุ)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายและแผนงาน การปฏิบัติงานโดยงานพัสดุ รับผิดชอบ โครงการจัดซื้อพัสดุ
ประจําปE
ความพยายาม
๑. งานพัสดุดําเนินการจัดซื้อพัสดุ ตามระเบียบ ตามแผนงานจัดหาวัสดุ อุปกรณHที่มีคุณภาพตามโครงการ
ต1าง ๆ
๒. ประเมินความพึงพอใจในการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณH ครุภัณฑHและคอมพิวเตอรH โดยบุคลากรทุกฝrาย
และผูเรียน
๓. ประชุมสรุปผลการดําเนินงานส1งผลการประเมินใหงานแผนฯ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู1ในระดับ ดีมาก

-๗๘ขอมูล ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๙
การปฏิบัติ
๑.สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ
อุปกรณH ครุภัณฑH และคอมพิวเตอรH
๒. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๓. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต1อการจัดหา การใช
วัสดุ อุปกรณH ครุภัณฑH และคอมพิวเตอรH โดยครูและบุคลากร
ทุกฝrายในสถานศึกษาและผูเรียน
๔.สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย ๓.๕๑๕.๐๐
๕.สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ

ปฏิบัติ
√

ไม3ปฏิบัติ

√
√

√
√

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

๓
๒
๑

-๗๙ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานบุคลากร)
ความตระหนัก
๑. สถานศึกษาไดกําหนดแผนงาน/โครงการ ส1งเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนไดรับการพัฒนาอย1างเป,นระบบ ต1อเนื่อง และไดมาตรฐาน ในสาขาวิชา และสาขางาน
๒. สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนงาน/โครงการ โยจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา จัดส1งบุคลากรไปอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน การลาศึกษาต1อและการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่ม
วิทยฐานะ
ความพยายาม
๑. สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา ไดแก1 โครงการอบรมเรื่อง วินัยขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โครงการอบรม E – Book เพื่อใหครูทุกคนมีความรูความเขาใจและนําไปสู1การจัดการ
เรียนการสอน
๒. สถานศึกษามีบุคลากรที่ขออนุญาตศึกษาต1อภาคนอกเวลาราชการ จํานวน ๔ คน

๓. สถานศึกษาจัดส1งครูและบุคลากรทางการศึกษาไปอบรม สัมมนา ภายนอกสถานศึกษา เพื่อใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ
๔. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มวิทยฐานะและการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อสนับสนุนให
บุคลากรไดมีวิทยฐานะ
ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส1งผลใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พัฒนาในวิชาชีพและตามหนาที่ที่รับผิดชอบ จํานวน ๒๑๘ คน จากครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ๒๑๘ คน
คิดเป,นรอยละ ๑๐๐ ซึ่งผลการประเมินอยู1ในเกณฑH ดีมาก

-๘๐ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๑๐
๑. สถานศึกษาดําเนินการใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาไดรับการฝ:กอบรม
ดานวิชาการ หรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม1นอย
กว1ารอยละ ๗๕

สามัญ

ชส

๓๔

๗

ชย

ชก

๑๗

๑๓

ชช

๘

ชฟ

ชอ

๒๓ ๒๑

ชซบ ชบ

๖

๕

ชทอ ชทค ชทพ

๖

๘

๘

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาไดรับทุนการศึกษา
ทุนวิจัย หรืองานสรางสรรคHจาก
หน1วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาไม1นอย
กว1า รอยละ ๕
๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเขาร1วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา กับสถานศึกษา
อื่นหรือหน1วยงาน องคHกร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพไม1
นอยกว1ารอยละ ๕
๔ .สถานศึกษาดําเนินการใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมไม1นอย
กว1ารอยละ ๗๕
๕ สถานศึกษาดําเนินการใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกย1องดานวิชาการ
หรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน1วยงานหรือ
องคHกรภายนอกไม1นอยกว1ารอย
ละ ๕

๑๗

๑

๘

-

๖

๒

-

๑

-

-

๓

๒

๑๔

๔

๕

๓

๔

๑๗ ๑๔ ๑

๒

๑

๖

๑

๓๔

๗

๑๗

๑๓ ๘

๒๓ ๒๑ ๖

๕

๖

๘

๘

๓๕

๔๓

๗๕

๑๙ ๒๔ ๒๗ -

-

๔

๑๔ ๖

-

-๘๑เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ

ค3าคะแนน
๕

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

๔
๓
๒
๑

ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ (งานบัญชี – การเงิน)
ความตระหนัก
ในการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินการในการบริหาร
การเงินและงบประมาณสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปEของสถานศึกษาทั้งเงินในงบประมาณและนอก
งบประมาณ ซึ่งประกอบดวยค1าใชจ1ายในดานวัสดุฝ:ก อุปกรณHและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส1งผลให
ผูเรียนคิดเป,น ทําเป,นจนเกิดทักษะชํานาญในวิชาชีพ ส1วนในการบริหารวิชาการและวิชาชีพนั้น วิทยาลัยฯ ไดมีการ
บริหารจัดการวัสดุอุปกรณHในการอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูไดแก1การจัดหาสื่อ – อุปกรณHอิเล็กทรอนิกสH
ในการจัดการเรียนการสอน เช1น Note-book , Projector เป,นตน ไดมีการสรางระบบเครือข1ายเพื่อความสะดวกใน
การสืบคนขอมูลทาง Internet การส1งเสริมสนับสนุนใหครูและผูเรียนไดมีการจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH งานวิจัย เช1น โครงการแข1งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค
โครงการแข1งขันหุ1นยนตH โครงการประกวดสิ่งประดิษฐHของคนรุ1นใหม1 เป,นตน ตลอดจนการดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมดานการปลูกฝFงจิตสํานึกและเสริมสรางความเป,นพลเมืองไทยและพลโลก ไดแก1 โครงการคุณธรรมนําความรู
โครงการส1งเสริมความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยH เพื่อใหผูเรียนรักความเป,นไทย เกิดความภาคภูมิใจ
ในชาติไทย
ความพยายาม
ในการบริหารการเงินและงบประมาณไดมีการบันทึกรายการบัญชีและรายละเอียดแยกตามประเภทของเงิน
และโครงการในสมุดทะเบียนคุมค1าใชจ1ายตามแผนงาน งานโครงการ
ในการบริหารเงินนอกงบประมาณไดมีการบันทึกรายการบัญชีและรายละเอียดของค1าใชจ1ายในสมุดทะเบียน
รายไดนอกงบประมาณ(เงินบํารุงการศึกษา) และบัญชีย1อยเงินรับฝากและเงินประกันประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป(เงิน
อุดหนุนค1าใชจ1ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ผลสัมฤทธิ์
งานบัญชีมีการปฏิบัติครบทั้ง ๕ ขอ ผลการประเมินอยู1ในระดับ ดีมาก
-๘๒-

ขอมูล ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๑๑
การปฏิบัติ

ปฏิบัติ

๑.สถานศึกษามีรายจ1ายค1าวัสดุฝ:ก อุปกรณH และสื่อสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนไม1นอยกว1ารอยละ ๑๐ ของงบดําเนินการ
๒. สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลค1าของผลผลิต ผลงานจากการ
ใชวัสดุฝ:กในการจัดการเรียนการสอนไม1นอยกว1ารอยละ ๒๕
ของค1าวัสดุฝ:ก
๓. สถานศึกษามีรายจ1ายค1าวัสดุฝ:ก อุปกรณH และสื่อสําหรับการ
บริการวิชาการ และวิชาชีพไม1นอยกว1ารอยละ ๑ ของ
งบดําเนินการ
๔.สถานศึกษามีรายจ1ายในการส1งเสริม สนับสนุนใหครู และ
ผูเรียนจัดทํา และดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH หรืองานวิจัยไม1นอยกว1า
รอยละ ๕ ของงบดําเนินการ
๕.สถานศึกษามีรายจ1ายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ดานการปลูกฝFงจิตสํานึกและเสริมสรางความเป,นพลเมืองไทย
และพลโลก ไม1นอยกว1า รอยละ ๕ ของงบดําเนินการ

√

ไม3ปฏิบัติ

เอกสาร
ประกอบ
แนบที่
ภาคผนวก

√

√

√

√

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

-๘๓ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข3าย ทั้งใน
ประเทศและต3างประเทศ (ความร3วมมือ)
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มุ1งเนนการพัฒนาระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข1ายทั้งในประเทศและ
ต1างประเทศ เพื่อใชเป,นปFจจัยสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหสามารถเป,นศูนยHกลางดาน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการบริการในภูมิภาคอาเซียน
ความพยายาม
๑. ระดมทรัพยากรบุคลากรในวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและแข1งขันหุ1นยนตHควบคุมดวย
ระบบปฏิบัติการ Android ( Android Soccer Robot Competiton)
๒. สถานศึกษาจัดส1งครูและบุคลากรทางการศึกษาไปอบรม สัมมนา ภายนอกสถานศึกษา เพื่อใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาดานวิชาการและดานวิชาชีพ
๓. สถานศึกษาจัดทําโครงการบันมึกลงนามความร1วมมือ โครงการขยายบทบาทศูนยHซ1อมสรางเพื่อชุมชน
(Fix it Center) ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๘ ศูนยH ในอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และใหคําแนะนําถ1ายทอดความรูใหกับประชาชน เพื่อใหรูวิธ{การใช การดูแลรักษาอุปกรณH เครื่องใชไฟฟ-าและ
อุปกรณHการประกอบอาชีพ อีกทั้งพัฒนาทักษะฝEมือช1างชุมชนใหสามารถซ1อมบํารุงเครื่องมือ เครื่องใชภายในบาน เพื่อ
เป,นศูนยHกลางอุตสาหกรรมในทองถิ่น
๔. สถานศึกษาจัดทําโครงการความร1วมมือกับสถานประกอบการในการส1งครูฝ:กงานในสถานประกอบการ
เพื่อระดมทรัพยากรในทองถิ่นในการจัดการอาชีวศึกษา
๕. สถานศึกษาจัดทําโครงการความร1วมมือกับสถานประกอบการในการส1งนักศึกษาฝ:กงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อเป,นการระดมทรัพยากรในทองถิ่นในการจัดการอาชีวศึกษา
๖. อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย ประจําปEการศึกษา ๒๕๕๕ ใหนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยฯ เขาร1วม
โครงการอบรมสัมมนามรทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนตHอย1างถูกตองปลอดภัย และมีจิตสํานึกในดานความ
ปลอดภัย มีวินัยจราจร มีความปลอดภัยไม1เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตH “อุบัติเหตุเป,นศูนยH”

๗. สถานศึกษาจัดทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อระดมทรัพยากรภูมิปFญญาและการเกษตรในทองถิ่น ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา อย1างยั่งยืน
ผลสัมฤทธิ์
มีการรายงานผลประเมินความพึงพอใจของกลุ1มตัวอย1างทุกโครงการอยู1ในระดับ ดีมาก

-๘๔ตัวบ3งชี้ที่ ๓.๑๒
สามัญ ชส ชย ชก ชช ชฟ ชอ ชซบ ชบ ชทอ ชทค
√
- √ - - - √ - √

๑.สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ
ในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข1ายทั้งใน
ประเทศหรือต1างประเทศ
๒.สถานศึกษามีสาขางานที่มีการ
√
จัดหาภูมิปFญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศ หรือ
ต1างประเทศ ร1วมพัฒนาผูเรียนไม1
นอยกว1า รอยละ ๘๐ ของจํานวน
สาขางานที่เปsดสอน
๓.สถานศึกษามีจํานวนสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศหรือ
ต1างประเทศที่มีส1วนร1วมในการจัด
การศึกษากับสถานศึกษาไม1นอยกว1า
๒๐แห1ง
๔.สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร √
อื่นๆ เช1นงบประมาณ วัสดุ อุปกรณH
ครุภัณฑHฯลฯ เพื่อส1งเสริม สนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษา ไม1นอยกว1า
๕ รายการ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการ √
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข1ายทั้งใน
ประเทศหรือต1างประเทศ เพื่อการ
ปรับปรุง
เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

-

√

-

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ
-๘๕-

√

-

√

-

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

-

-

√

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ในแต3ละตัวบ3งชี้
ตัวบ1งชี้

เกณฑHการตัดสิน

๑.ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ
๒.ระดับคุณภาพในการจัดทํา
ดีมาก ปฏิบัติ ( ๑)-(๕)
แผนการบริหารจัดการ
ดีปฏิบัติ (๑)- (๔)
สถานศึกษา
พอใชปฏิบัติ(๑) - ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)- (๒)
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ(๑)
๓.ระดับคุณภาพในการพัฒนา
ดีมาก ปฏิบัติ ( ๑)-(๕)
สถานศึกษาตามอัตลักษณH
ดีปฏิบัติ (๑)- (๔)
พอใชปฏิบัติ(๑) - ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)- (๒)

ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงาน
ปฏิบัติครบ ๕ ขอ

ผลการประเมิน
๕

ปฏิบัติครบ ๕ ขอ

๕

ปฏิบัติครบ ๕ ขอ

๕

ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ(๑)
๔.ระดับคุณภาพในการบริหารงาน ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
และภาวะผูนําของผูบริหาร
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
สถานศึกษา
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ
๕.ระดับคุณภาพในการบริหาร
ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
ของสถานศึกษา
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ
๖.ระดับคุณภาพในการบริหาร
ดีมาก ปฏิบัติ ( ๑)-(๕)
ความเสี่ยง
ดีปฏิบัติ (๑)- (๔)
พอใชปฏิบัติ(๑) - ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)- (๒)
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ(๑)

ปฏิบัติครบ ๕ ขอ

๕

ปฏิบัติ ๑ ขอ

๑

ปฏิบัติครบ ๕ ขอ

๕

-๘๖ตัวบ1งชี้
๗.ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลผูเรียน

เกณฑHการตัดสิน

ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ
๘.ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
ดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนH ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
ของสถานศึกษา และการใช
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
อาคารสถานที่หองเรียน
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
หองปฏิบัติการ โรงฝ:กงาน ศูนยH ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ
วิทยบริการ
๙.ระดับคุณภาพในการบริหาร
ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
จัดการวัสดุ อุปกรณH ครุภัณฑH
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ

ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงาน
ปฏิบัติครบ ๕ ขอ

ผลการประเมิน
๕

ปฏิบัติครบ ๕ ขอ

๕

ปฏิบัติครบ ๕ ขอ

๕

และคอมพิวเตอรH

พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ
ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ
ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ

๑๐.ระดับคุณภาพในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๑..ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ

๑๒.ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข1ายทั้งใน
ประเทศหรือต1างประเทศ

ปฏิบัติครบ ๕ ขอ

๕

ปฏิบัติครบ ๕ ขอ

๕

ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
ปฏิบัติครบ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๓
( หมายเหตุ ชี้แจง สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ใหนําค1าคะแนนของทุกตัวบ1งชี้มาหาค1าเฉลี่ย )
-๘๗สรุปจุดเด3น และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓
จุดเด1น ไดแก1ตัวบ1งชี้ต1อไปนี้
ตัวบ1งชี้ที่

๓.๑

ตัวบ1งชี้ที่

๓.๒

ตัวบ1งชี้ที่

๓.๓

ตัวบ1งชี้ที่

๓.๔

ตัวบ1งชี้ที่

๓.๖

ตัวบ1งชี้ที่

๓.๗

๕

๕

ตัวบ1งชี้ที่

๓.๘

ตัวบ1งชี้ที่

๓.๙

ตัวบ1งชี้ที่

๓.๑๐

ตัวบ1งชี้ที่

๓.๑๑

ตัวบ1งชี้ที่

๓.๑๒

จุดที่ตองพัฒนา ไดแก1
ตัวบ1งชี้ที่

๓.๕

-๘๘-

มาตรฐานที่ ๔ ดานการบริการวิชาการ และวิชาชีพ (งานโครงการพิเศษ)
บริการวิชาการ และวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน
ตัวบ3งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

ความตระหนัก
จากหนาที่และความรับผิดชอบของงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ไดจัดทําโครงการลางแอรHช1วย
ชาติ โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน(การตรวจสอบและซ1อมบํารุงมอเตอรHไฟฟ-าจมน้ํา) โครงการฝ:กอบรมอาชีพ
ระยะสั้น(การฝ:กอบรมติดตั้งและซ1อมบํารุงระบบควบคุมมอเตอรH) โครงการหารายไดระหว1างเรียนโครงการออก
หน1วยบําบัดทุกขH บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) โครงการอบรมแกนนําเยาวชนรวมพลัง
ต1 อ ตานสิ่ ง มอมเมาเด็ ก และเยาวชน โครงการศู น ยH ป- อ งกั น และช1 ว ยเหลื อ ผู ประสบอุ ท กภั ย จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โครงการศู น ยH ซ1 อ มสรางเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix It Center) โครงการอาชี ว ศึ ก ษาร1 ว มดวยช1 ว ย
ประชาชน “ตรวจรถก1 อ นใช ปลอดภั ย แน1 น อน ช1 ว งเทศกาลสงกรานตH โครงการอาชี ว ศึ ก ษาร1 ว มดวยช1 ว ย
ประชาชน “ตรวจรถก1อนใช ปลอดภัยแน1นอน ช1วงเทศกาลปEใหม1 โครงการเทคนิคปริทัศนH และโครงการพัฒนา
ชีวิตดวยจิตอาสา โดยโครงการดังกล1าวขางตนจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองในเรื่องของการเผยแพร1องคHความรูทักษะ
วิชาชีพ ฝ:กอบรมวิชาชีพ การบริการวิชาชีพ การพัฒ นาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแกปFญหาความยากจน การ
ฝ:กอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร1วมกับจังหวัด ทองถิ่นและหน1วยงานอื่น ๆ การดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
นโยบายภาครัฐ และหน1วยงานอื่ น ๆ งานอาสาพั ฒ นา การติ ดตามประเมิ น ผลการฝ:กอบรม ประสานความ
ร1วมมือกับผูเกี่ยวของในการใหคําแนะนําในการประกอบอาชีพแก1ผูผ1านการฝ:กอบรม

เพื่อตอบสนอง

ความตองการของชุมชนและสังคม อีกทั้งยังดําเนินงาน ประสานงาน ป-องกันและปราบปรามยาเสพติด งาน
แกปFญหาและป-องกันโรคเอดสH ร1วมกับหน1วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา
ความพยายาม
๑. โครงการลางแอรIช3วยชาติ
๑.๑ เชิงคุณภาพ
๑.๑.๑ เพื่อลดปริมาณการใชไฟฟ-าจากการใชเครื่องปรับอากาศ
๑.๑.๒ เพื่อรณรงคHใหเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการใชและบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
๑.๑.๓ เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดฝ:กทักษะวิชาชีพ และใชเวลาว1างใหเป,นประโยชนH
๑.๑.๔ เพื่อสรางความสัมพันธHอันดีระหว1าง กฟผ. กับหน1วยงานในพื้นที่
๑.๒ สถานที่ดําเนินการ
๑.๒.๑ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-๘๙๒.๑ เชิงปริมาณ

๒.๑.๑ ดํ าเนิ น การลางเครื่องปรับ อากาศแบบ Window type และ Split type ณ ศาลา
กลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๒๙๐ เครื่อง โดยแลวเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
๑. โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน(การตรวจสอบและซ3อมบํารุงมอเตอรIไฟฟHาจมน้ํา)
๑.๑ เชิงคุณภาพ
๑.๑.๑ เพื่ อใหคนยากจนในเขตพื้ น ที่ อําเภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวัด พระนครศรีอยุธ ยา
ไดรับการฝ:กอบรม พัฒนาอาชีพและสรางอาชีพ รวมทั้งมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทําใหประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายไดเพิ่ม
๑.๑.๒ เกิดกลุ1มอาชีพและการรวมกลุ1มประกอบอาชีพในพื้นที่อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายใตการใหการสนับสนุนดานวิชาการจากสถานศึกษา
๒.๑ สถานที่ดําเนินการ
๒.๑.๑ หองโสตฯ แผนกวิชาช1างไฟฟ-ากําลัง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
๒.๓ เชิงปริมาณ
๒.๓.๑ ดําเนินการฝ:กอบรมการตรวจสอบและซ1อมบํารุงมอเตอรHไฟฟ-าจมน้ําใหกับประชาชน
กลุ1มเป-าหมาย จํานวน 21 คน
๑. โครงการฝaกอบรมอาชีพระยะสั้น(การฝaกอบรมติดตั้งและซ3อมบํารุงระบบควบคุมมอเตอรI)
๑.๑ เชิงคุณภาพ
๑.๑.๑ เพื่ออบรมประชาชนสู1พื้นฐานการติดตั้งและซ1อมบํารุงระบบควบคุมมอเตอรH
๑.๑.๒ เพื่อพัฒนาประชาชนกลุ1มเป-าหมายสู1การช1วยเหลือตนเอง
๑.๒ สถานที่ดําเนินการ
๑.๒.๑ หองโสตฯ แผนกวิชาช1างไฟฟ-ากําลัง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
๒.๑ เชิงปริมาณ
๒.๑.๑ ดํ า เนิ น การฝ: ก อบรมติ ด ตั้ ง และซ1 อ มบํ า รุ ง ระบบควบคุ ม มอเตอรH ใ หกั บ ประชาชน
กลุ1มเป-าหมาย จํานวน ๒๐ คน
๑. โครงการออกหน3วยบําบัดทุกขI บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)
๑.๑ เชิงคุณภาพ
๑.๑.๑ เพื่อเสริมสรางทักษะทางการเรียนภาคปฏิบัติแก1นักศึกษา โดยใชการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ออกปฏิบัติงานตามโครงการออกหน1วยบําบัดทุกขH บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)
๑.๑.๒ สามารถนําความรูความสามารถในการออกใหบริการช1วยเหลือประชาชน
๑.๑.๓ เพื่อเป,นการลดค1าใชจ1ายของประชาชน
๑.๒ สถานที่ดําเนินการ
๑.๒.๑ วัดเจริญธรรม หมู1ที่ ๓ ตําบลภาชี อําเภอภาชี
๑.๒.๒ วัดไก1จน หมู1ที่ ๑๐ ตําบลท1าหลวง อําเภอท1าเรือ
๑.๒.๓ วัดตูม หมู1ที่ ๒ ตําบลวัดตูม อําเภอพระนครศรีอยุธยา
๑.๒.๔ วัดสบสวรรคH หมู1ที่ ๘ ตําบลโพธิ์สามตน อําเภอบางปะหัน

๑.๒.๕ วัดสามเรือน หมู1ที่ ๒ ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน
๑.๒.๖ วัดท1าดินแดง หมู1ที่ ๒ ตําบลท1าดินแดง อําเภอผักไห1
๑.๒.๗ หมู1บานบึงบัว หมู1ที่ ๙ ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง
-๙๐๑.๒.๘ วัดใหม1 หมู1ที่ ๗ ตําบลกบเจา อําเภอบางบาล
๑.๒.๙ วัดจระเขไล1 หมู1ที่ ๒ ตําบลดอนทอง อําเภอเสนา
๑.๒.๑๐ วัดคานหาม หมู1ที่ ๔ ตําบลคานหาม อําเภออุทัย
๑.๒.๑๑ วัดมณฑลประสิทธิ์ หมู1ที่ ๔ ตําบลวังนอย อําเภอวังนอย
๑.๒.๑๓ วัดสุทธาวาส หมู1ที่ ๔ ตําบลลาดบัวหลวง อําเภอลาดบัวหลวง
๑.๒.๑๔ วัดวังชะโด หมู1ที่ ๓ ตําบลวังพัฒนา อําเภอบางซาย
๑.๒.๑๕ วัดทางยาว หมู1ที่ ๓ ตําบลบานมา อําเภอบางไทร
๑.๒.๑๖ วัดสําพะเนียง หมู1ที่ ๖ ตําบลสําพะเนียง อําเภอบานแพรก
๑.๒.๑๗ วัดโพธิ์ประสิทธิ์ หมู1ที่ ๒ ตําบลบานนา อําเภอมหาราช
๑.๓ เชิงปริมาณ
๑.๓.๑ จากตารางการออกปฏิ บั ติ งานของที่ ว1 า การอํ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยาออกมาให
วิทยาลัยฯ นั้น ทางวิทยาลัยฯ ไดออกร1วมกับโครงการฯ จํานวน ๑๑ ครั้ง ดังนี้
๑.๓.๑.๑ นักศึกษาแผนกวิชาช1างไฟฟ-ากําลัง ระดับ ปวช.๒ กลุ1ม ๒ จํานวน ๒๐ คน
ออกใหบริการ ณ วัดเจริญธรรม หมู1ที่ ๓ ตําบลภาชี อําเภอภาชี
๑.๓.๑.๒ นักศึกษาแผนกวิชาช1างยนตH ระดับ ปวส.๑ กลุ1ม ๒-๓ จํานวน ๒๔ คน ออก
ใหบริการ ณ วัดตูม หมู1ที่ ๒ ตําบลวัดตูม อําเภอพระนครศรีอยุธยา
๑.๓.๑.๓ นักศึกษาแผนกวิชาช1างไฟฟ-ากําลัง ระดับ ปวช.๒ กลุ1ม ๕ จํานวน ๒๒ คน
แผนกวิชาช1างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.๑ กลุ1ม ๔ จํานวน ๒๒ คน แผนกวิชาช1างยนตH ระดับปวช.๒ กลุ1ม๔
จํานวน ๑๕ คน และแผนกวิชาช1างอิเล็กทรอนิกสH ระดับ ปวช.๒ กลุ1ม ๔ จํานวน ๑๕ คน ออกใหบริการ ณ วัดมณฑล
ประสิทธิ์ หมู1ที่ ๔ ตําบลวังนอย อําเภอวังนอย
๑.๓.๑.๔ นักศึกษาแผนกวิชาช1างไฟฟ-ากําลัง ระดับ ปวช.2 กลุ1ม 3 จํานวน 20 คน
แผนกวิชาช1างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.1 กลุ1ม 2 จํานวน 20 คน แผนกวิชาช1างยนตH ระดับ ปวช.2 กลุ1ม 2
จํานวน 18 คน และแผนกวิชาช1างอิเล็กทรอนิกสH ระดับ ปวช.2 กลุ1ม 2 จํานวน 20 คน ออกใหบริการ ณ วัดทางยาว
หมู1ที่ 3 ตําบลบานมา อําเภอบางไทร
๑.๓.๑.๕ นักศึกษาแผนกวิชาช1างไฟฟ-ากําลัง ระดับ ปวช.๒ กลุ1ม ๒ จํานวน ๒๐ คน
แผนกวิชาช1างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.๑ กลุ1ม ๑ จํานวน ๒๐ คน แผนกวิชาช1างยนตH ระดับ ปวช.๒ กลุ1ม ๑
จํานวน ๑๕ คน และแผนกวิช าช1 างอิเล็ กทรอนิ กสH ระดั บ ปวช.๒ กลุ1ม ๑ จํานวน ๒๐ ออกใหบริ การ ณ วัดโพธิ์
ประสิทธิ์ หมู1ที่ ๒ ตําบลบานนา อําเภอมหาราช

๑.๓.๑.๖ นักศึกษาแผนกวิชาช1างไฟฟ-ากําลัง ระดับ ปวช.๓ กลุ1ม ๓ จํานวน ๑๕ คน
แผนกวิชาช1างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.๒ กลุ1ม ๔ จํานวน ๒๐ คน แผนกวิชาช1างยนตH ระดับ ปวช.๒ กลุ1ม ๖
จํานวน ๑๕ คน และแผนกวิชาช1างอิเล็กทรอนิกสH ระดับ ปวช.๒ กลุ1ม ๖ จํานวน ๑๕ คน ออกใหบริการ ณ วัดท1าดิน
แดง หมู1ที่ ๒ ตําบลท1าดินแดง อําเภอผักไห1
๑.๓.๑.๗ นักศึกษาแผนกวิชาช1างไฟฟ-ากําลัง ระดับ ปวช.๓ กลุ1ม ๔ จํานวน ๑๘ คน
แผนกวิชาช1างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.๒ กลุ1ม ๑ จํานวน ๑๕ คน แผนกวิชาช1างยนตH ระดับ ปวช.๓ กลุ1ม ๑
จํานวน ๑๕ คน และแผนกวิชาช1างอิเล็กทรอนิกสH ระดับ ปวช.๓ กลุ1ม ๑ จํานวน ๑๒ คน ออกใหบริการ ณ วัดสาม
เรือน หมู1ที่ ๒ ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน
-๙๑๑.๓.๑.๘ นักศึกษาแผนกวิชาช1างไฟฟ-ากําลัง ระดับ ปวช.๓ กลุ1ม ๗ จํานวน ๑๘ คน
แผนกวิชาช1างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.๒ กลุ1ม ๒ จํานวน ๑๕ คน แผนกวิชาช1างยนตH ระดับ ปวช.๓ กลุ1ม ๒
จํานวน ๑๒ คน และแผนกวิชาช1างอิเล็กทรอนิกสH ระดับ ปวช.๓ กลุ1ม ๒ จํานวน ๑๕ คน ออกใหบริการ ณ วัดสบ
สวรรคH หมู1ที่ ๘ ตําบลโพธิ์สามตน อําเภอบางปะหัน
๑.๓.๑.๙ นักศึกษาแผนกวิชาช1างไฟฟ-ากําลัง ระดับ ปวส.๑ กลุ1ม ๑ จํานวน ๑๘ คน
แผนกวิชาช1างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.๒ กลุ1ม ๓ จํานวน ๒๕ คน แผนกวิชาช1างยนตH ระดับ ปวช.๓ กลุ1ม ๓
จํานวน ๑๕ คน และแผนกวิชาช1างอิเล็กทรอนิกสH ระดับ ปวช.๓ กลุ1ม ๓ จํานวน ๑๒ คน ออกใหบริการ ณ วัดไก1จน
หมู1ที่ ๑๐ ตําบลท1าหลวง อําเภอท1าเรือ
๑.๓.๑.๑๐ แผนกวิชาช1างไฟฟ-ากําลัง ระดับ ปวช.๒ กลุ1ม ๖ จํานวน ๒๒ คน แผนกวิชา
ช1างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.๑ กลุ1ม ๑ จํานวน ๒๐ คน แผนกวิชาช1างยนตH ระดับปวช.๒ กลุ1ม ๕ จํานวน ๑๕
คน และแผนกวิชาช1างอิเล็กทรอนิกสH ระดับ ปวช.๒ กลุ1ม ๕ จํานวน ๑๕ คน ออกใหบริการ ณ วัดใหม1 หมู1ที่ ๗ ตําบล
กบเจา อําเภอบางบาล
๑. โครงการอบรมแกนนําเยาวชนรวมพลังต3อตานสิ่งมอมเมาเด็กและเยาวชน
๑.๑ เชิงคุณภาพ
๑.๑.๑ เพื่อใหเยาวชนมีความรูความเขาใจในพิษภัยของสิ่งมอมเมา
๑.๑.๒ เพื่อใหเยาวชนมีส1วนร1วมในการเฝ-าระวังและป-องกันสิ่งมอมเมา
๑.๑.๓ เพื่อเป,นการสรางและขยายเครือข1ายในการเฝ-าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
๑.๒ สถานที่ดําเนินการ
๑.๒.๑ หองโสตฯ ชั้น ๔ แผนกวิชาช1างเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
๑.๓ เชิงปริมาณ
๑.๓.๑ มีนักเรียนนักศึกษาเขาร1วมจํานวน ๑๐ แผนกวิชา รวม ๑๙๒ คน เขารับการอบรม
แกนนําเยาวชนป-องกันและแกไขปFญหายาเสพติด
๑. โครงการศูนยIปHองกันและช3วยเหลือผูประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑.๑ เชิงคุณภาพ
๑.๑.๑ เพื่อป-องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น โดยการสรางแนวป-องกันน้ําไม1ใหเขาชุมชน
๑.๑.๒ เพื่ อป- องกั น อั น ตรายจากกระแสไฟฟ- า ในกรณี เกิ ดไฟฟ- า รั่ ว จะตั ด ระบบไฟฟ- าได
ทันท1วงที
๑.๑.๓ เพื่ อ ช1 ว ยเหลื อ ผู ประสบภั ย ในการซ1 อ มแซมอุ ป กรณH เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณH ไ ฟฟ- า
เครื่องจักรกล
๑.๑.๔ เพื่อช1วยเหลือผูประสบภัยในดานสุขอนามัยพื้นฐาน
๑.๑.๕ เพื่อใหการสนับสนุนกับจังหวัดฯ , อบจ. , เทศบาล , อบต. ในการเตรียมใหความ
ช1วยเหลือในดานต1างๆ
๑.๒ สถานที่ดําเนินการ
๑.๒.๑ พื้นที่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง
๑.๓ เชิงปริมาณ
๑.๓.๑ นักเรียน นักศึกษาจํานวน ๑,๐๑๗ คน เตรียมความพรอมในการช1วยเหลือผูประสบ
อุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-๙๒๑. โครงการศูนยIซ3อมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)
๑.๑ เชิงคุณภาพ
๑.๑.๑ การใหคําแนะนํา ถ1ายทอดความรูใหกับประชาชนใหรูวิธีการใช การดูแลรักษา และ
พั ฒ นาทั ก ษะช1 า งชุ ม ชนใหสามารถซ1 อ มบํ า รุ งเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณH การประกอบอาชี พ และ
เครื่องใชในครัวเรือนเพื่อลดรายจ1ายโดยการยืดอายุการใชงาน
๑.๑.๒ สรางเครื อข1 า ยความร1ว มมื อระหว1 า งสถานศึ กษากั บ ชุ ม ชนในการถ1 ายทอดความรู
พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต1อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑHชุมชน
๑.๑.๓ เพิ่มประสบการณHและความเชื่อมั่นใหกับนักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
และเป,นการสรางแหล1งปฏิบัติงานจริงแก1นักศึกษา
๑.๒ สถานที่ดําเนินการ
๑.๒.๑ เทศบาลตําบลเชียงรากนอย
๑.๒.๒ เทศบาลตําบลบางกระสั้น
๑.๒.๓ เทศบาลตําบลคลองจิก
๑.๒.๔ เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ
๑.๒.๕ องคHการบริหารส1วนตําบลบานหวา
๑.๒.๖ องคHบริหารส1วนตําบลวัดยม
๑.๒.๗ องคHการบริหารส1วนตําบลบางประแดง
๑.๒.๘ องคHการบริหารส1วนตําบลบานแป-ง

๑.๓ เชิงปริมาณ
๑.๓.๑ ดานซ3อมสราง มีผูเขารับบริการจํานวน ๕๗๗ คน
๑.๓.๒ ดานนวัตกรรม โดยผ1านตัวแทนของแต1ละทองถิ่นจํานวน ๑๖ คน
๑.๓.๑.๑ จัดทําเครื่องบด ตูแช1 เตาแก{สและกระทะ ใหกลุ1มแม1บานทําน้ําพริก จํานวน
๑ ชุด
๑.๓.๑.๒ จัดทําสุขาลอยน้ํา จํานวน ๑๒ หลัง
๑.๓.๑.๓ จัดทําเตาอบขนมปFง จํานวน ๑ ชุด
๑.๓.๑.๔ จัดทําเครื่องแยกไข1ขาว สรางตูใส1ขนมอบ ซึ่งนึ่งกระทะ ถาดสี่เหลี่ยม กระทะ
ทองเหลือง ตัวโรยฝอยทองใหกับกลุ1มแม1บานขนมไทย จํานวน ๑ ชุด
๑.๓.๑.๕ จัด ทํ ามี ด ตอก มี ด อี โต เลื่ อยครึ่งวงกลม คอน ใหกั บ กลุ1 มแม1 บ านจักสาน
จํานวน ๑ ชุด
๑.๓.๑.๖ ดานสุ ข อนามั ย เทศบาลตํ า บลเชี ย งรากนอย เทศบาลตํ า บลบางกระสั้ น
เทศบาลตําบลคลองจิก เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ องคHการบริหารส1วนตําบลบานหวา องคHบริหารส1วนตําบลวัดยม
องคHการบริหารส1วนตําบลบางประแดง องคHการบริหารส1วนตําบลบานแป-ง ไดรับเครื่องกรองน้ําในครัวเรือน ศูนยHละ ๘
เครื่อง รวมทั้งสิ้น ๖๔ เครื่อง
๑. โครงการอาชีวศึกษาร3วมดวยช3วยประชาชน “ตรวจรถก3อนใช ปลอดภัยแน3นอน ช3วงเทศกาลสงกรานตI
๑.๑ เชิงคุณภาพ
๑.๑.๑ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ สาขาช1 า งยนตH แ ละส1 งเสริ ม ใหเกิ ด การบู ร ณาการในการ
ดําเนินงานร1วมกันระหว1างสาขาวิชาชีพอื่นๆ ในสถานศึกษา
-๙๓๑.๑.๒ เพื่อปลูกฝFงใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและรูจักใชเวลาว1างใหเกิดประโยชนHต1อ
ตนเองและสังคม
๑.๑.๓เพื่อใหประชาชนผูใชรถเกิดจิตสํานึกในดานความปลอดภัยบนทองถนน
๑.๒ สถานที่ดําเนินการ
๑.๒.๑ บริเวณหนาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
๑ .๒ .๒ ป- อมตํ า รวจส นั บ ทึ บ(ตํ า รวจท างหลวงวั ง น อย) อํ า เภ อวั ง น อย จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา
๑.๓ เชิงปริมาณ
๑.๓.๑ มีนักศึกษาแผนกวิชาช1างยนตH เขาร1วมจํานวน ๖๑๑ คน
๑. โครงการอาชีวศึกษาร3วมดวยช3วยประชาชน “ตรวจรถก3อนใช ปลอดภัยแน3นอน ช3วงเทศกาลป0ใหม3
๑.๑ เชิงคุณภาพ
๑.๑.๑ เพื่ อพัฒ นาทักษะวิชาชีพสาขาช1างยนตHและส1งเสริมใหเกิดการบู รณาการในการ
ดําเนินงานร1วมกันระหว1างสาขาวิชาชีพอื่นๆ ในสถานศึกษา

๑.๑.๒ เพื่อปลูกฝFงใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและรูจักใชเวลาว1างใหเกิดประโยชนH
ต1อตนเองและสังคม
๑.๑.๓ เพื่อใหประชาชนผูใชรถเกิดจิตสํานึกในดานความปลอดภัยบนทองถนน
๑.๒ สถานที่ดําเนินการ
๑.๒.๑ บริเวณหนาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
๑.๒.๒ ป- อ มตํ า รวจเทพพิ ทั ก ษH (ตํ า รวจทางหลวงวั ง นอย) อํ า เภอวั ง นอย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
๑.๓ เชิงปริมาณ
๑.๑.๓ มีนักศึกษาแผนกวิชาช1างยนตH เขาร1วมจํานวน 228 คน
๑. โครงการเทคนิคปริทัศนI
๑.๑.๑ เชิงคุณภาพ
๑.๑.๑.๑ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธH แ ละเผยแพร1 ผ ลงานทางวิ ช าการของแผนกวิ ช าช1 า ง
อุตสาหกรรมและวิชาสามัญสู1ชุมชน
๑.๑.๑.๒ เพื่อใหหน1วยงานของรัฐบาล เอกชน ชุมชนเขามามีส1วนร1วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษาดานช1างอุตสาหกรรมที่กาวหนาและทันสมัย
๑.๑.๑.๓ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลก
อุตสาหกรรม
๑.๑.๒ สถานที่ดําเนินการ
๑.๑.๒.๑ ในพื้นที่ที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
๑.๑.๓ เชิงปริมาณ
๑.๑.๓.๑ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ไดเผยแพร1ภ าพลักษณH แนะแนวการเขา
ศึกษาต1อ ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พรอมทั้งนําเสนอผลงานทางวิชาการสู1สาธารณชน
๑.๑.๓.๒ ผูเขาชมงานและร1วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดงาน “เทคนิคปริทัศนH”
ประจําปEการศึกษา ๒๕๕๕
-๙๔๑. โครงการพัฒนาชีวิตดวยจิตอาสา
๑.๑ เชิงคุณภาพ
๑.๑.๑ เพื่อส1งเสริมและพัฒนาทักษะฝEมือของผูเรียนในแต1ละสาขางาน/สาขาวิชาชีพ ผ1าน
กระบวนการเรียนรูในสถานการณHจริง
๑.๑.๒ เพื่ อ เสริ ม สรางมนุ ษ ยสั ม พั น ธH แ ละการปรั บ ตั ว ของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษากั บ บุ ค คล
สถานที่ในชุมชน สถานศึกษาและหน1วยงาน
๑.๑.๓ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธHอันดีระหว1างสถานศึกษากับชุมชน

๑.๒ สถานที่ดําเนินการ
๑.๒.๑ ที่พักของนักเรียน นักศึกษา ชุมชน อบต. สถานศึกษาและสถานประกอบการ
๑.๓ เชิงปริมาณ
๑.๓.๑ นั กเรียน นั กศึ กษา จํ านวน ๓,๔๑๓ คน ไดออกใหบริการวิชาชี พพรอมทั้ งไดฝ: ก
ทักษะวิชาชีพที่ตนไดศึกษาอยู1ใหกับประชาชนในแหล1งที่พักของนักเรียน นักศึกษา ชุมชน อบต. สถานศึกษาและ
สถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์

-๙๕รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของแต3ละโครงการ/กิจกรรม
ที่

โครงการ

ผลการ

รอยละ

ประเมิน
๑ โครงการลางแอรHช1วยชาติ
๓.๘๑
๒ โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน
๔.๑๓
๓ โครงการฝ:กอบรมอาชีพระยะสั้น
๔.๓๕
๔ โครงการออกหน1วยบําบัดทุกขH บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ๓.๘๑
๕ โครงการอบรมแกนนําเยาวชนรวมพลังต1อตานสิ่งมอมเมาเด็กและเยาวชน
๔.๐๘
๖ โครงการศูนยHป-องกันและช1วยเหลือผูประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔.๑๘
๗ โครงการศูนยHซ1อมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)
๔.๐๗
โครงการอาชีวศึกษาร1วมดวยช1วยประชาชน “ตรวจรถก1อนใช ปลอดภัยแน1นอน ช1วง
๘
๔.๓๕
เทศกาลสงกรานตH
โครงการอาชีวศึกษาร1วมดวยช1วยประชาชน “ตรวจรถก1อนใช ปลอดภัยแน1นอน ช1วง
๔.๒๗
๙
เทศกาลปEใหม1
๑๐ โครงการเทคนิคปริทัศนH
๔.๕๘
๑๑ โครงการพัฒนาชีวิตดวยจิตอาสา
๓.๘๘

๗๖.๒๐
๘๒.๖๐
๘๗.๐๐
๗๖.๒๐
๘๑.๖๐
๘๓.๖๐
๘๑.๔๐
๘๗.๐๐
๘๕.๔๐
๙๑.๖๐
๗๗.๖๐

-๙๖ตัวบ3งชี้ที่ ๔.๑
ปวช.
๑. สถานศึกษามีแผนงาน
โครงการ กิจกรรมบริการ
วิชาการ และวิชาชีพ โดย
มี ส1 ว นร1 ว มของครู แ ละ
บุ ค ล า ก ร ทุ ก ฝr า ย ใ น
สถานศึกษา และผูเรียน
๒. สถานศึกษาดําเนินการ
ใ ห ทุ ก ส า ข า ง า น
ดําเนิ นงานไม1น อยกว1า ๒
โครงการ/กิจกรรม ต1อปE
๓. สถานศึกษาดําเนินการ
ใหครู บุคลากรทุกฝrายใน
สถานศึ ก ษาไม1 น อยกว1 า
ร อ ย ล ะ ๖ ๐ เข า ร1 ว ม
โครงการ/กิจกรรม *
๔. สถานศึกษาดําเนินการ
ใหผูเรียนแต1ละสาขางาน
ไม1 น อยกว1 า รอยละ ๖๐
เข า ร1 ว ม โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม
๕ . ส ถ าน ศึ ก ษ ามี ก าร
ประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ของผูรับบริการ และมีผล
การประเมิ น โดยเฉลี่ ย
๓.๕๑-๕.๐๐

จํานวน

๑๑
โครงการ

๑๑
โครงการ

๒๑๘
คน

๒,๔๘๗
คน

๑๑
โครงการ

ชส.

ชย.

ชก.

ชช.

ชฟ.

ชอ.

ชซบ.

ชบ.

ชทค.

๖

๘

๖

๖

๘

๖

๖

๖

๖

๖

๘

๖

๖

๘

๖

๖

๖

๖

๗

๑๗

๑๓

๘

๒๓

๒๑

๖

๕

๘

๙๘.๔๔

๙๘.๔๘

๙๖.๗๔

๙๗.๓๙

๔.๑๖ ๔.๑๖ ๔.๑๘ ๔.๑๖ ๔.๑๐ ๔.๑๐

๔.๑๘

๔.๑๘ ๔.๑๘

๙๗.๗๑ ๙๙.๔๙ ๙๘.๙๑

๙๗.๔๐ ๙๘.๒๐

-๙๗* หมายเหตุ : จํ านวนครูที่เขาร1วมโครงการ จํานวน ๑๐๘ คน คิด เป, น รอยละ ๔๙.๕๕ ส1 วนบุ คลากรฝr ายอื่ น ใน
สถานศึกษาที่เขาร1วมโครงการ จํานวน ๑๑๐ คน คิดเป,น รอยละ ๕๐.๔๕ ดังนั้น รวมบุคลากรที่เขาร1วมโครงการทั้ง
วิทยาลัย จํานวน ๒๑๘ คน คิดเป,น รอยละ ๑๐๐
เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

ปวส.
จํานวน ชส. ชย.
ชก. ชช. ชฟ. ชอ. ชทอ. ชบ. ชทค.
๑ . ส ถ า น ศึ ก ษ ามี แ ผ น งา น
โค ร งก า ร กิ จ ก ร ร ม บ ริ ก า ร
๑๑
วิชาการ และวิชาชีพ โดยมีส1วน
๕
๘
๖
๓
๘
๕
๖
๕
๓
โครงการ
ร1วมของครูและบุคลากรทุกฝrาย
ในสถานศึกษา และผูเรียน
๒. สถานศึกษาดําเนินการใหทุก
๑๑
สาขางานดําเนินงานไม1นอยกว1า
๕
๘
๖
๓
๘
๕
๖
๕
๓
โครงการ
๒ โครงการ/กิจกรรม ต1อปE
๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครู
บุ ค ลากรทุ กฝr ายในสถานศึ กษา ๒๑๘
๗
๑๗
๑๓
๘
๒๓
๒๑
๖
๕
๘
ไม1นอยกว1ารอยละ ๖๐ เขาร1วม
คน
โครงการ/กิจกรรม
๔. สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การให ๙๒๖ ๑๐๐ ๙๙.๓๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๘.๐๖ ๑๐๐ ๙๘.๓๖ ๑๐๐ ๑๐๐

ผู เรี ย นแต1 ล ะสาขางานไม1 น อย
คน
ก ว1 า ร อ ย ล ะ ๖ ๐ เข า ร1 ว ม
โครงการ/กิจกรรม
๕. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น
ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร
๑๑
๔.๑๖ ๔.๑๖ ๔.๑๘ ๔.๑๖ ๔.๑๐ ๔.๑๐ ๔.๑๘ ๔.๑๘ ๔.๑๘
และมี ผ ลการประเมิ น โดยเฉลี่ ย โครงการ
๓.๕๑-๕.๐๐

-๙๘* หมายเหตุ : จํ านวนครูที่เขาร1วมโครงการ จํานวน ๑๐๘ คน คิด เป, น รอยละ ๔๙.๕๕ ส1 วนบุ คลากรฝr ายอื่ น ใน
สถานศึกษาที่เขาร1วมโครงการ จํานวน ๑๑๐ คน คิดเป,น รอยละ ๕๐.๔๕ ดังนั้น รวมบุคลากรที่เขาร1วมโครงการทั้ง
วิทยาลัย จํานวน ๒๑๘ คน คิดเป,น รอยละ ๑๐๐

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ตัวบ1งชี้
๑๑..ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

ค3าคะแนน

เกณฑHการตัดสิน
ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ

๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงาน
ปฏิบัติครบ ๕ ขอ

ผลการ
ประเมิน
๕

ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ

สรุปจุดเด3น และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔
จุดเด1น ไดแก1ตัวบ1งชี้ต1อไปนี้
ตัวบ1งชี้ที่ ๔.๑
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก1
ตัวบ1งชี้ที่ -

-๙๙-

มาตรฐานที่ ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐI งานสรางสรรคI หรืองานวิจัย
ส1งเสริมครูและผูเรียน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH หรืองานวิจัยที่เป,นประโยชนH ตลอดจนมี
การเผยแพร1
ตัวบ3งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐI งานสรางสรรคI หรืองานวิจัย
ของผูเรียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายส1งเสริมสนับสนุนใหผูเรียนระดับ ปวช.๓ จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐHฯ ๓ คนต1อ
๑ ชิ้น และระดับ ปวส. ๒ ๒ คนต1อ ๑ชิ้น จัดโครงการเทคนิคปริทัศนH ประกวดเผยแพร1ผลงานผูเรียน และส1งเสริม
การเขาประกวดในระดับภาค / ระดับประเทศ
ความพยายาม
๑. แผนกวิชาดําเนินการใหผูเรียนจัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐH นวัตกรรมตามเกณฑH ที่กําหนด
๒. ฝrายวิชาการจัดโครงการเทคนิคปริทัศนH เพื่อประกวดและแสดงผลงานสิ่งประดิษฐH นวัตกรรม

๓. งานวิจัยจัดทําบัญชีสรุปชิน้ งาน โครงการ นวัตกรรม
๔. งานประชาสัมพันธHและศูนยHขอมูลสารสนเทศเผยแพร1ผลงาน นวัตกรรม ผ1านสื่อทองถิ่น และเว็บไซตH
๕. ส1งผลงานเขาประกวดในระดับภาคและระดับชาติ
ผลสัมฤทธิ์
งานวิจัยฯ ไดปฏิบัติงานตามเกณฑHการประเมินครบทุกขอ ผลการประเมินอยู1ในระดับ ดีมาก

-๑๐๐ตัวบ3งชี้ที่ ๕.๑ ปวช
๑.สถานศึกษาส1งเสริมสนับสนุน ใหผูเรียน
จัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH หรือ
งานวิจัย
๒.สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น
ปวช๓ จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐH งาน
สรางสรรคH หรืองานวิจัย โดยมีจํานวน
ผลงานทั้งหมดตามเกณฑHเฉลี่ย ระดับชั้น
ปวช.๓ จํานวน ๓คน:๑ชิ้น
๓.สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํา

สามัญ ชส ชย ชก ชช ชฟ ชอ ชซบ ชบ ชทอ ชทค
√
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

โครงการ สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH หรือ
งานวิจัยไม1นอยกว1ารอยละ ๕๐ ของจํานวน
ผลงานทั้งหมดไปใชประโยชนHในสถานศึกษา
๔.สถานศึกษา ไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐH
งานสรางสรรคH หรืองานวิจัยไม1นอยกว1า รอย
ละ ๒๕ของจํานวนผลงานทั้งหมดเผยแพร1ต1อ
สาธารณชน
๕. สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ
สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH หรืองานวิจัย ไม1
นอยกว1า รอยละ ๕ ของจํานวนผลงาน
ทั้งหมด นําไปใชประโยชนHหรือไดรับรางวัล
ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และ ชาติ

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

-๑๐๑ตัวบ3งชี้ที่ ๕.๑ ระดับ ปวส
๑.สถานศึกษาส1งเสริมสนับสนุน ให
ผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด
จัดแสดง โครงการ สิ่งประดิษฐH งาน
สรางสรรคH หรืองานวิจัย

สามัญ ชส ชย ชก ชช ชฟ ชอ ชซบ ชบ ชทอ ชทค
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√

๒.สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนปวส.๒
จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐH งาน
สรางสรรคH หรืองานวิจัย โดยมีจํานวน
ผลงานทั้งหมดตามเกณฑHเฉลี่ยระดับชั้น
ปวส.จํานวน ๒คน:๑ชิ้น
๓.สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํา
โครงการ สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH
หรืองานวิจัยไม1นอยกว1ารอยละ ๕๐ ของ
จํานวนผลงานทั้งหมดไปใชประโยชนHใน
สถานศึกษา
๔.สถานศึกษา ไดนําโครงการ
สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH หรืองานวิจัย
ไม1นอยกว1า รอยละ ๒๕ของจํานวน
ผลงานทั้งหมดเผยแพร1ต1อสาธารณชน
๕. สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ
สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH หรืองานวิจัย
ไม1นอยกว1า รอยละ ๕ ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนHหรือ
ไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
และ ชาติ

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
-๑๐๒-

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

ตัวบ3งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐI งานสรางสรรคI หรืองานวิจัย
ของครู
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH วิจัย อย1างนอยปEละ
๑ ชิ้น
ความพยายาม
๑. งานวิจัยสนับสนุนการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคHและ วิจัย โดยประสานงานกับทุก
แผนกทุกวิชา
๒. งานวิจัยจัดทําแบบสรุปผลงาน
ผลสัมฤทธิ์
ครูไดจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH วิจัย อย1างนอยปEละ ๑ ชิ้น ครบทุกประเด็น ผลการ
ประเมินอยู1ในระดับ ดีมาก

-๑๐๓ตัวบ3งชี้ที่ ๕.๒
๑.สถานศึกษาส1งเสริม สนับสนุนให
ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด
จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐH งาน
สรางสรรคH หรืองานวิจัย
๒.สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน
จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐH งาน
สรางสรรคH หรืองานวิจัย
๓.สถานศึกษาไดจัดประกวดและได
นําโครงการ สิ่งประดิษฐH งาน
สรางสรรคH หรืองานวิจัยไม1นอยกว1า
รอยละ ๗๕ ของจํานวนผลงาน
ทั้งหมดไปใชประโยชนHในสถานศึกษา
๔.สถานศึกษา ไดนําโครงการ
สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH หรือ
งานวิจัยไม1นอยกว1า รอยละ ๕๐ของ
จํานวนผลงานทั้งหมดเผยแพร1ต1อ
สาธารณชน
๕. สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ
สิ่งประดิษฐH งานสรางสรรคH หรือ
งานวิจัย ไม1นอยกว1า รอยละ ๕ ของ
จํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช
ประโยชนHหรือไดรับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และ ชาติ

สามัญ ชส ชย ชก ชช ชฟ ชอ ชซบ ชบ ชทอ ชทค
√
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑIตัดสิน

ค3าคะแนน

ผลสัมฤทธิ์(/)

ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

√

๕
๔
๓
๒
๑
-๑๐๔-

สรุปการประเมินมาตรฐาน ที่ ๕ ในแต3ละตัวบ3งชี้
ตัวบ1งชี้

เกณฑHการตัดสิน

๕.๑ .ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการโครงการสิ่งประดิษฐH งาน
สรางสรรคH หรืองานวิจัย ของ
ผูเรียน

ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ

ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงาน
ปฏิบัติครบ ๕ ขอ

ผลการ
ประเมิน
๕

๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหาร ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
ปฏิบัติครบ ๕ ขอ
๕
จัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐH งาน ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
สรางสรรคH หรืองานวิจัยของครู
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕
( หมายเหตุ ชี้แจง สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ ใหนําค1าคะแนนของทุกตัวบ1งชี้มาหาค1าเฉลี่ย)

สรุปจุดเด3นและจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕
จุดเด1นไดแก1 ตัวบ1งชี้ต1อไปนี้
ตัวบ1งชี้ ๕.๑
ตัวบ1งชี้ ๕.๒

จุดที่ตองพัฒนาไดแก1 -

-๑๐๕-

มาตรฐานที่ ๖ ดานการปลูกฝEงจิตสํานึกและเสริมสรางความเป_นพลเมืองไทย และพลโลก(งาน
กิจกรรมฯ)
ปลูกฝFงจิตสํานึกและเสริมสรางความเป,นพลเมืองไทย และพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยH ส1งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยHทรงเป,นประมุข ทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษH สิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส1งเสริมกีฬา และนันทนาการ
ตัวบ3งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝEงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยI ส3งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยIทรงเป_นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีการวางแผนโครงการต1าง ๆ บรรจุเขาไวในแผนปฏิบัติงานประจําปEของ
วิทยาลัยฯ และแผนปฏิบัติงาของงานกิจกรรม โดยมีโครงการที่ครอบคลุมตัวบ1งชี้ที่ ๖.๑ ประกอบดวยโครงการ
ดังต1อไปนี้
๑. ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยH
- โครงการวันแม1แห1งชาติ โครงการวันพ1อแห1งชาติ
๒. ดานส1งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยHเป,นประมุข
- โครงการเลือกตั้งนายกองคHการวิชาชีพฯ
- โครงการเลือกตั้งประธานชมรมแผนกวิชาช1างไฟฟ-ากําลัง

๓. ดานทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- โครงการไหวครู
- โครงการแห1เทียนของวิทยาลัยฯ และโครงการแห1เทียนจํานําพรรษาของชมรมวิชาชีพต1าง ๆ
- โครงการทําบุญขึ้นปEใหม1
ความพยายาม
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดปฏิบัติโครงการต1าง ๆ ตามที่ไดรับบรรจุลงในแผนปฏิบัติงานประจําปEของ
วิทยาลัยฯ โดยทุกโครงการครอบคลุมถึงขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีระบบการทํางานเป,นขั้นตอน คือ
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ประชุมวางแผนและมอบหมายหนาที่
๓. ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กําหนด
๔. ติดตามผลการดําเนินงาน
๕. สรุปผลและประเมินผล
๖. รายงานผลเสนอผูบริหาร
-๑๐๖โครงการ

๑. โครงการวันแม1แห1งชาติ
๒. โครงการวันพ1อ
แห1งชาติ
๓. โครงการเลือกตั้งนายก
องคHการวิชาชีพฯ
๔. โครงการไหวครูและ
บวงสรวงพระวิษณุกรรม
๕. โครงการแห1เทียนจํานํา
พรรษา
๖. โครงการทําบุญขึ้นปE
ใหม1

ดําเนินงาน

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

ผูเขาร1วมโครงการ
ครู
รอยละ นักเรียน./
นักศึกษา
๑๕๐
๖๘.๘๐
๑,๗๐๐
๑๗๐
๗๗.๙๘
๑,๖๘๙

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๙๐

๔๑.๒๘

๒,๐๖๘

๖๐.๕๙

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒๐๐

๙๑.๗๔

๒,๑๐๐

๙๓.๒๙

๓๑ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม
๒๕๕๕
๙ มกราคม ๒๕๕๕

๑๒๐

๕๔.๐๔

๑,๘๐๐

๗๙.๙๖

๑๕๐

๖๘.๘๐

๑,๘๕๐

๘๒.๑๘

รอยละ
๗๕.๕๒
๗๕.๐๓

ผลสัมฤทธิ์
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดทําการสรุปผลโครงการที่ไดปฏิบัติตามแผนงานโดยใชหลัก PDCA เขา
มาใช โดยคํานึงถึงเกณฑHการประเมินพรอมกับทําสรุปผลโครงการทุกโครงการที่ไดปฏิบัติ ผลปฏิบัติอยู1ในเกณฑH
ดีมาก

-๑๐๗ขอมูล ตัวบ3งชี้ที่ ๖.๑
การปฏิบัติ

ปฏิบัติ

๑.สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานักดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยH ส1งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยHทรงเป,น
ประมุขและทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม1นอยกว1า ๕ โครงการ กิจกรรม
๒. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขาร1วมโครงการกิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึก
ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยH ส1งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยHทรงเป,นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝrายในสถานศึกษาทุกคนเขาร1วม โครงการ
กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยH ส1งเสริมการปกครอง

√

√

√

ไม3
ปฏิบัติ

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยHทรงเป,นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
๔.สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม โครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึก
ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยH ส1งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยHทรงเป,นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมโดยครู และ
บุคลากรทุกฝrายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงบริหารจัดการ
๕.สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีต1อ
ภาพลักษณHของสถานศึกษาในการปลูกฝFงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยH ส1งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยHทรงเป,น
ประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑๕.๐๐

√

√

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

-๑๐๘ตัวบ3งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝEงจิตสํานึกดานการอนุรักษIสิ่งแวดลอม
ความตระหนัก
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีการวางแผนโครงการต1าง ๆ บรรจุเขาไวในแผนปฏิบัติงานประจําปEของ
วิทยาลัยฯ และแผนปฏิบัติงานของงานกิจกรรม โดยมีโครงการที่ครอบคลุมตัวบ1งชี้ที่ ๖.๒ ประกอบดวยโครงการ
ดังต1อไปนี้

๑. ระดับคุณภาพในการปลูกฝFงจิตสํานึกดานการอนุรักษHสิ่งแวดลอม
- โครงการจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ
- โครงการปลูกปrาเฉลิมพระเกียรติ
- โครงการ Big Cleaning Day
- โครงการขุดลอกคูคลอง
- โครงการอื่น ที่สอดคลองกับตัวบ1งชี้ ของชมรมวิชาชีพ

ชื่อโครงการ

ดําเนินงาน วัน/เดือน/ปE

๑. โครงการจิตอาสา
พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๕๕
พัฒนาศาสนสถาน
๒. โครงการปลูกปrาเฉลิมพระ
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
เกียรติ
๓. โครงการ Big Cleaning
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
Day
๔. โครงการขุดลอกคูคลอง
๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

-๑๐๙ความพยายาม

ผูเขาร1วมโครงการ
รอยละ นักเรียน
นักศึกษา
๓๕๐

๒๓.๓๓

๙๕

๔๓.๕๗

๑,๕๐๐

๖๖.๖๓

๑๙๐

๘๗.๑๕

๒,๑๕๐

๙๕.๕๑

๕๖

๒๕.๖๘

๔๐๐

๑๗.๗๖

ครู
-

รอยละ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดปฏิบัติโครงการต1าง ๆ ตามที่ไดบรรจุลงในแผนปฏิบัติงานประจําปEของ
วิทยาลัยฯ โดยทุกโครงการครอบคลุมถึงขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีระบบการทํางานเป,นขั้นตอน คือ
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ประชุมวางแผนและมอบหมายหนาที่
๓. ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กําหนด
๔. ติดตามผลการดําเนินงาน
๕. สรุปผลและประเมินผล
๖. รายงานผลเสนอผูบริหาร
ผลสัมฤทธิ์
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดทําการสรุปผลโครงการที่ไดปฏิบัติตามแผนงานโนใชหลัก PDCA เขามา
ใช โดยคํานึงถึงเกณฑHการประเมินพรอมกับทําสรุปผลโครงการทุกโครงการที่ไดปฏิบัติ ผลดําเนินงาน ๕ ขอ อยู1ใน
ระดับ ดี
ขอมูล ตัวบ3งชี้ที่ ๖.๒
การปฏิบัติ
๑.สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานัก
ดานการอนุรักษHสิ่งแวดลอมไม1นอยกว1า ๕ โครงการ/กิจกรรม
๒. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขาร1วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกดานการอนุรักษH สิ่งแวดลอม
๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝrายใน
สถานศึกษาทุกคนเขาร1วม โครงการ กิจกรรม การปลูกฝFง
จิตสํานึกดานการอนุรักษHสิ่งแวดลอม
๔.สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม โครงการ
กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกดาน การอนุรักษHสิ่งแวดลอมโดยครู
และบุคลากรทุกฝrายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไป
ปรับปรุงบริหารจัดการ
๕.สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต1อภาพลักษณHของสถานศึกษาในการ
ปลูกฝFงจิตสํานึก ดานการอนุรักษHสิ่งแวดลอมและมีผลการ

ปฏิบัติ
√
√
√

√

√

ไม3ปฏิบัติ

ประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
-๑๑๐เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

-๑๑๑ตัวบ3งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส3งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีการวางแผนโครงการต1าง ๆ บรรจุเขาไวในแผนปฏิบัติงานประจําปEของ
วิทยาลัยฯ และแผนปฏิบัติงานของงานกิจกรรม โดยมีโครงการที่ครอบคลุมตัวบ1งชี้ที่ ๖.๓ ประกอบโครงการดังต1อไปนี้
๑. การส1งเสริมดานกีฬา
- โครงการกีฬาภายใน
- โครงการแข1งขันกีฬาฟุตซอลเทคนิคสัมพันธH
๒. การส1งเสริมดานนันทนาการ
- โครงการแข1งขันดนตรีโฟลHคซอง
- โครงการแข1งขันรองเพลงลูกทุ1ง
- โครงการแข1งขันทักษะวิชาชีพหน1วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการ

ดําเนินงาน วัน/เดือน/ปE

๑. โครงการกีฬาภายใน
๒๗-๒๙ กุมภาพันธH ๒๕๕๖
๒. โครงการแข1งขันกีฬาฟุต
๑๗-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
ซอลเทคนิคสัมพันธH
๓. โครงการแข1งขันโฟลHคซอง
ปE ๒๕๕๕
๔. โครงการแข1งขันรองเพลง
ปE ๒๕๕๕
ลูกทุ1ง
๕. โครงการแข1งทักษะ
๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน

๒๐๐
๑๐๕

ผูเขาร1วมโครงการ
รอยละ นักเรียน
นักศึกษา
๙๑.๗๔
๒,๑๕๐
๔๘.๑๖
๑,๖๕๐

๙๕๕๑
๗๓.๓๐

๔๕
๗๐

๒๑.๐๒
๓๒.๗๑

๑,๘๕๐
๑,๙๐๐

๘๒.๑๘
๘๔.๔๐

๑๗๐

๗๗.๙๘

๒,๐๐๐

๘๘.๘๔

ครู

รอยละ

วิชาชีพหน1วยวิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา

๒๕๕๕

-๑๑๒ความพยายาม
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดปฏิบัติโครงการต1าง ๆ ตามที่ไดบรรจุลงในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปEของวิทยาลัยฯ โดยทุกโครงการครอบคลุมถึงขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีระบบการทํางานเป,น
ขั้นตอน คือ
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ประชุมวางแผนและมอบหมายหนาที่
๓. ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กําหนด
๔. ติดตามผลการดําเนินงาน
๕. สรุปผลและประเมินผล
๖. รายงานผลเสนอผูบริหาร
ผลสัมฤทธิ์
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดทําการสรุปผลโครงการที่ไดปฏิบัติตามแผนงานโนใชหลัก PDCA เขามา
ใช โดยคํานึงถึงเกณฑHการประเมินพรอมกับทําสรุปผลโครงการทุกโครงการที่ไดปฏิบัติ ดําเนินการ ๕ ขอ ผลอยู1ใน
เกณฑH ดีมาก
ขอมูล ตัวบ3งชี้ที่ ๖.๓
การปฏิบัติ
๑.สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานัก

ปฏิบัติ
√

ไม3ปฏิบัติ

ดานการกีฬาและนันทนาการไม1นอยกว1า ๕ โครงการ/กิจกรรม
๒. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขาร1วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝFงจิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการ
๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝrายใน
สถานศึกษาทุกคนเขาร1วม โครงการ กิจกรรม ดานการกีฬา และ
นันทนาการ
๔.สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม โครงการ
กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ โดยครู และบุคลากรทุก
ฝrายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงบริหารจัดการ

√
√

√

๕.สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต1อภาพลักษณHของงสถานศึกษาในการ
ส1งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐

√

-๑๑๓เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

-๑๑๔ตัวบ3งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝEงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบาย ปลูกฝFงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหทุกคนจัดทําแผนการ
เรียนรูบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการผักสวนครัว
ความพยายาม
๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
๒. จัดบอรHด แผ1นป-าย ใหความรูเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ครู / บุคลากรดําเนินโครงการผักสวนครัว
๔. งานประชาสัมพันธHส1งเสริมใหครูดําเนินชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ประเมินความพึงพอใจ

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ อยู1ในระดับ ดีมาก

-๑๑๕ขอมูล ตัวบ3งชี้ที่ ๖.๔
การปฏิบัติ
ปฏิบัติ
๑.สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญาของ
√
เศรษฐกิจพอเพียงใหแก1ครูและบุคลากรทุกฝrายในสถานศึกษา
และผูเรียน
๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการ
√
สถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส1วนร1วม
ของครูและบุคลากรทุกฝrายในสถานศึกษาและผูเรียน
๓. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการตาม
√
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไม3ปฏิบัติ

๔.สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากร
ทุกฝrายในสถานศึกษา และผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ

√

๕.สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต1อการปลูกฝFงจิตสํานึกดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐

√

เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

-๑๑๖สรุปการประเมินมาตรฐาน ที่ ๖ ในแต3ละตัวบ3งชี้
ตัวบ1งชี้

เกณฑHการตัดสิน

๑.ระดับคุณภาพในการปลูกฝFง
ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ

ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงาน
ดําเนินการ ๔ ขอ

ผลการ
ประเมิน
๔

พระมหากษัตริยH ส1งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยHทรงเป,น
ประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
๒.ระดับคุณภาพในการปลูกฝFง
จิตสํานึกดานการอนุรักษH
สิ่งแวดลอม

พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ

ดีมากปฏิบัติ ๕ ขอ
ดําเนินการ ๔ ขอ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ
๓. ระดับคุณภาพในการส1งเสริม มากปฏิบัติ ๕ ขอ
ดําเนินการ ๔ ขอ
ดานการกีฬาและนันทนาการ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ
๔. ระดับคุณภาพในการปลูกฝFง มากปฏิบัติ ๕ ขอ
ดําเนินการ ๕ ขอ
จิตสํานึกดานปรัชญาของ
ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอใชปฏิบัติ ๓ ขอ
ตองปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ ๑ ขอ
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๖
(หมายเหตุชี้แจง :สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ใหนําค1าคะแนนของทุกตัวบ1งชี้มาหาค1าเฉลี่ย)

-๑๑๗-

๔

๔

๕

สรุปจุดเด3นและจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖
จุดเด1น ไดแก1ตัวบ1งชี้ต1อไปนี้
ตัวบ1งชี้ ๖.๑
ตัวบ1งชี้ ๖.๒
ตัวบ1งชี้ ๖.๓
ตัวบ1งชี้ ๖.๔

จุดที่ตองพัฒนา ไดแก1 -

-๑๑๘-

มาตรฐานที่ ๗ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๕ และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ3งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอย1างต1อเนื่อง โดยโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดทําตนแบบ เอกสารรายงานการปะเมินตนเอง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจแผนก
/ งาน และบุคคล เพื่อจัดทํา SAR ประจําปE โครงการประเมิน(นิเทศเพื่อติดตามผล)
ความพยายาม
๑. จัดใหมีระบบกลไกประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา/แผนก/งาน/บุคคล/ผูบริหาร มีการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยเทคนิคตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ1งชี้ มีแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน คู1มือการดําเนินงาน สรางเครื่องมือและกลไกในการบันทึกขอมูล การดําเนินการทุกระดับมีการติดตามผล
การดําเนินงานกิจกรรมและโครงการ จัดอบรมชี้แจง คู1มือประกันคุณภาพ มาตรฐาน และเกณฑHการประกันคุณภาพ
การประเมินผล และนําผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. งานประกันคุณภาพดําเนินการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา พิจารณาตนแบบรายงานประเมินตนเอง
ผูบริหาร ครู แผนก งาน
๓. ประชุมเพื่อจัดทํามาตรฐานการศึกษาแผนกและงาน แต1งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
๔. ส1งเอกสาร SAR ใหแต1ละฝrายดําเนินการจัดทํา
๕. ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ แผนกวิชา โดยคณะกรรมการนิเทศติดตามการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๖. ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ งาน โดยคณะกรรมการนิเทศติดตามการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๗. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจําปE

๘. รายงานผลการปฏิบัติงานต1อผูบริหาร
ผลสัมฤทธิ์
มีการปฏิบัติตามเกณฑHครบทั้ง ๕ ขอ อยู1ในระดับดีมาก
ขอเสนอแนะ -๑๑๙ขอมูล ตัวบ3งชี้ที่ ๗.๑
การปฏิบัติ
ปฏิบัติ
๑.สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
√
และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ1ง
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส1วน
ร1วมของครูและบุคลากรทุกฝrายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน
สถานประกอบการ และหน1วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน
๒. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
√
ของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบสอบคุณภาพ
√
การศึกษา และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๔.สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปEที่เป,นรายงานประเมิน
√
คุณภาพภายใน
๕.สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย1าง
√
ต1อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก
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เกณฑIการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช

เกณฑIตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น๕ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๔ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๓ขอ

ค3าคะแนน
๕
๔
๓

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

ปฏิบัติตามประเด็น๒ขอ
ปฏิบัติตามประเด็น๑ขอ

๒
๑

-๑๒๐-

ตัวบ3งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ กําหนดการดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๒๕๕๕ โดยแต1งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในฯ โดยกําหนดใหทุกแผนกทุกงาน ผูบริหาร ครูทุกคนจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง กําหนดใหมีการประเมินตรวจสอบติดตาม ผลการปฏิบัติงานแผนกและงาน โดยผูทรงคุณวุฒิ

ความพยายาม
๑. แผนกจัดทํา SAR
๒. งานจัดทํา SAR
๓. ผูบริหารจัดทํา SAR
๔. ครูทุกคนจัดทํา SAR
๕. ตรวจประเมินคุณภาพงาน / แผนกวิชาโดยแต1งตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รองฯ ผูอํานวยการ ผูแทนฝrาย กรรมการสถานศึกษา ดําเนินการ
๖. สรุปผลจาก SAR จัดทํา SAR วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
๗. รายงานผลต1อ สอศ. และเผยแพร1ฯ

ผลสัมฤทธิ์
ไดเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปE ๒๕๕๕

-๑๒๑สรุปจุดเด3น และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗
จุดเด1นไดแก1 ตัวบ1งชี้ต1อไปนี้
ตัวบ1งชี้ที่ ๗.๑
ตัวบ1งชี้

๗.๒

จุดที่ตองพัฒนาไดแก1 -

-๑๒๒ผลการตัดสิน ๓๔ ตัวบ1งชี้
มาตรฐาน/ตัวบ1งชี้
มาตรฐานที่๑(๑.๑-๑.๙)
ตัวบ1งชี้ ๑.๑
ตัวบ1งชี้ ๑.๒
ตัวบ1งชี้ ๑.๓
ตัวบ1งชี้ ๑.๔
ตัวบ1งชี้ ๑.๕
ตัวบ1งชี้ ๑.๖
ตัวบ1งชี้ ๑.๗
ตัวบ1งชี้ ๑.๘

๑

ระดับคุณภาพ
๒
๓
๔

๕
√
√
√

√
√
√
√
√

ตัวบ1งชี้ ๑.๙
รวม
มาตรฐานที่ ๒ (๒.๑ - ๒.๕ )
ตัวบ1งชี้ ๒.๑
ตัวบ1งชี้ ๒.๒
ตัวบ1งชี้ ๒.๓
ตัวบ1งชี้ ๒.๔
ตัวบ1งชี้ ๒.๕
รวม
มาตรฐานที่๓(๓.๑-๓.๑๒)
ตัวบ1งชี้ ๓.๑
ตัวบ1งชี้ ๓.๒.
ตัวบ1งชี้ ๓.๓
ตัวบ1งชี้ ๓.๔
ตัวบ1งชี้ ๓.๕
ตัวบ1งชี้ ๓.๖
ตัวบ1งชี้ ๓.๗
ตัวบ1งชี้ ๓.๘
ตัวบ1งชี้ ๓.๙
ตัวบ1งชี้ ๓.๑๐
ตัวบ1งชี้ ๓.๑๑
ตัวบ1งชี้ ๓.๑๒
รวมมาตรฐานที่๓
มาตรฐานที่ ๔ (๔.๑)
ตัวบ1งชี้ ๔.๑

√
๔
√
√
√
√
√
๕
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
๔.๙๑
√
-๑๒๓-

รวมมาตรฐานที่ ๔
มาตรฐาน/ตัวบ1งชี้
มาตรฐานที่๕ (๕.๑-๕.๒)
ตัวบ1งชี้ ๕.๑
ตัวบ1งชี้ ๕.๒
รวมมาตรฐานที่ ๕

๕
๑

ระดับคุณภาพ
๒
๓
๔

๕
√
√
๕

มาตรฐานที่ ๖(๖.๑-๖.๔)
ตัวบ1งชี้ ๖.๑
ตัวบ1งชี้ ๖.๒
ตัวบ1งชี้ ๖.๓
ตัวบ1งชี้ ๖.๔
รวมมาตรฐานที่ ๖
มาตรฐานที่๗ (๗.๑-๗.๒)
ตัวบ1งชี้ ๗.๑
ตัวบ1งชี้ ๗.๒.
รวมมาตรฐานที่ ๗
รวมทั้งหมด

√
√
√
√
๕
√
√
๙
๔.๕๐

เกณฑIการตัดสิน
จํานวนตัวบ1งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑHสูงสุดในระดับ๕ คะแนน ดีมาก
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเร1งด1วน

เกณฑIตัดสิน
ค3าคะแนน
๓๐-๓๔ ตัวบ1งชี้และไม1มีตัวบ1งชี้ใด
ที่อยู1ในเกณฑHตองปรับปรุงหรือ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน
๒๔-๓๔ ตัวบ1งชี้
๑๘-๒๓ ตัวบ1งชี้
๑๒-๑๗ ตัวบ1งชี้
ต่ํากว1า ๑๒ ตัวบ1งชี้

-๑๒๔-

สรุปการประเมินมาตรฐาน ที่ ๗ ในแต3ละตัวบ3งชี้

๕

๔
๓
๒
๑

ผลสัมฤทธิ์(/)
√

ตัวบ1งชี้
๑.ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน

๑๒.ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕

เกณฑHการตัดสิน

ผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงาน
ปฏิบัติครบ ๕ ขอ

ดีมาก ปฏิบัติ ( ๑)-(๕)
ดีปฏิบัติ (๑)- (๔)
พอใชปฏิบัติ(๑) - ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)- (๒)
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติ(๑)
จํานวนตัวบ1งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑH ดีมาก = ๓๐
สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก
ดี
= 3
พอใช = ๑
- ดีมาก ๓๐-๓๔ ตัวบ1งชี้และไม1มี
ปรับปรุง ตัวบ1งชี้ใดที่อยู1ในเกณฑHตอง
ปรับปรุงเร1งด1วน =
ปรับปรุง หรือตองปรับปรุง
๒
เร1งด1วน
- ดี ๒๔-๒๙ ตัวบ1งชี้
- พอใช ๑๘-๒๓ ตัวบ1งชี้
- ตองปรับปรุง ๑๒-๑๗ ตัวบ1งชี้
- ตองปรับปรุงเร1งด1วน ๑๒ ตัว
บ1งชี้

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕
( หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ ใหนําค1าคะแนนทุกตัวบ1งชี้มาหาค1าเฉลี่ย)

ผลการ
ประเมิน
๕

ภาคผนวก

