
 

 

ค าน า 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา 

ทั้งภาครัฐ เอกชน และด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นั้น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา โดยจัดท าคู่มือการประเมินมาตรฐานการศึกษา

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาเป็นการด าเนินการ ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น                  

7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที ่4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ 5 ด้านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในแต่ละมาตรฐานประกอบด้วยตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา              

ปีการศึกษา 2557 ต่อไป 

การด าเนินการจัดท าคู่มือการประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ฉบับนี้ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร บุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

สังคม และสถานประกอบการที่ร่วมแรงร่วมใจด าเนินการจนส าเร็จลุล่วงมาด้วยดี เป็นการสอดคล้องกับ

หลักการในการจัดการอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี หวังอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

 

 

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ธันวาคม 2557 



 

ค าแนะน าในการใช้คู่มือ 

 

1. คู่มือการประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ เป็นการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมี 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

     - มาตรฐานที่ 1  มี  9  ตัวบ่งชี้ 

     - มาตรฐานที่ 2  มี  5  ตัวบ่งชี้ 

     - มาตรฐานที่ 3  มี  12 ตัวบ่งชี้ 

     - มาตรฐานที่ 4  มี  1  ตัวบ่งชี้ 

     - มาตรฐานที่ 5  มี  2  ตัวบ่งชี้ 

     - มาตรฐานที่ 6  มี  4  ตัวบ่งชี้ 

     - มาตรฐานที่ 7  มี  2  ตัวบ่งชี้ 

2. วิธีการวัดและประเมิน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งชี้น าแบบประเมินไปเก็บ

ข้อมูลจาก  ผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วรวบรวมแบบประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติ 

3. ผู้ประเมินน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์น าผลการประเมิน

ส่งประธานแต่ละมาตรฐาน 

4. คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของ

สถานศึกษา และรายงานผลพร้อมเสนอแนะ 

5. คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประเมินคุณภาพแผนกวิชา และจัดท ารายงานการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

6. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาต่อ

คณะกรรมการการศึกษาหรือวิทยาลัย และเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภายนอก และ 

สาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 



 

นิยามศัพท์ 

 

การประเมินคุณภาพภายใน  หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดส าหรับการ

ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับ

ดูแลสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งท าโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ

ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

พร้อมทั้งเสนอแนะน ามาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน 

และการด าเนินการตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการ

อย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการ

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบการประเมินผล และ

การประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ี  หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร ค่าที่สังเกตได้ ซึ่งใช้บ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อนถึงลักษณะของ

ทรัพยากรในการด าเนินงาน หรือผลการด าเนินงาน ในการจัดอาชีวศึกษาตามข้อก าหนด และใช้เป็นตัวตัดสิน

ความส าเร็จหรือคุณค่าการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่ได้รับ 

ครู หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ซึ่งได้พัฒนาจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ที่ประกาศใช้ วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้พัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามบริบทสถานศึกษา จากการ

ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 

35 ตัวบ่งชี้มีดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ตัวบ่งช้ีที ่1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที ่1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที่  1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา   

(V-NET) ตั่งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ตัวบ่งช้ีที1่.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา      

(V-NET) ตั่งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ตัวบ่งช้ีที1่.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ 

หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ** ยกเว้น** 

ตัวบ่งช้ีที1่.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ตัวบ่งช้ีที1่.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งช้ีที1่.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ

หรือประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการสอนรายวิชา 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ระดับคุณภาพในการจักการเรียนการสอนรายวิชา 

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ตัวบ่งช้ีที ่2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

 



 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตาม อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งช้ีที ่3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของบริหารสถานที่ 

ตัวบ่งช้ีที ่3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

ตัวบ่งช้ีที ่3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที่  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ 

ตัวบ่งช้ีที ่3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ตัวบ่งช้ีที ่3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการและวิชาชีพ 

มาตรฐานที ่5 ด้านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ตัวบ่งช้ีที่  6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้วยการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที ่6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งช้ีที ่6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบ่งช้ีที ่6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

มาตรฐานที ่7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ีที ่7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 

 

 

 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  
ค าอธิบาย  จ านวนผู้เรียนในระดับ ปวช.  และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย

สะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้
ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคันจ าแนกตามชั้นปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมการค านวณร้อยละให้
คิดเม่ือสิ้นภาคเรียนที่ 2 หรือสิ้นภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) 

ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชาชีพ งานทะเบียน 
เครื่องมือที่ใช้  แบบรายงาน และแบบสรุปรายงาน 
ค าชี้แจง 1. ครูที่ปรึกษารายงานตามแบบ ต.1.1/ครูที่ปรึกษา ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ และ

หัวหน้าแผนกวิชาชีพรายงานตามแบบ ต.1.1/แผนกวิชา 
  2. งานทะเบียน สรุปรายงาน ตามแบบ ต.1.1/สถานศึกษา ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ประเด็นการพิจารณา ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับ

ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคันโดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ระดับดีมาก ร้อยละ 80 
ขึ้นไป ระดับดี ร้อยละ 70-79.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ 60-69.99 ระดับต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 50-59.99 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 
 

แบบ ต.1.1/ครูที่ปรึกษา 
แบบรายงาน ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2557  

ระดับชั้น ปวช./ปวส. ...................................สาขาวิชา.................................สาขางาน................................. 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
สถานภาพผู้เรียน 

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 

ผ่านเกณฑ์ ปกติ ออก
กลางคัน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ผู้เรียนมีทั้งหมดจ านวน.....................คน  ผ่านเกณฑ์จ านวน.......................คน  คิดเป็นร้อยละ......................... 
สรุปผลการประเมิน  ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป       ดี ร้อยละ 70-79.99      พอใช้  ร้อยละ 60-69.99 

 ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50-59.99     ต้องปรับปรุงด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 

ผู้รายงาน...........................................ครูที่ปรึกษา 
         (…………………………….) 

วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 
 

แบบ ต.1.1/แผนกวิชา 
แบบรายงาน ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2557  

สาขาวิชา.................................................. 

 
ล าดับ 

ที ่

 
หลักสูตร/สาขางาน 

 
ห้อง/ 
กลุ่ม 

จ านวนผู้เรียน 
ผู้เรียนได้ 2.00 

ขึ้นไป ผลการ
ประเมินระดับ ลง 

ทะเบียน 
ออก 

กลางคัน 
คงเหลือ จ านวน ร้อยละ 

 ปวช.        
         
         
         
         
         
         
 รวมระดับ ปวช.        
 ปวส.        
         
         
         
 รวม        
 รวมระดับ ปวส.        
 รวมทั้งสิ้น        

 
สรุปผลการประเมิน   ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป      ดี ร้อยละ 70-79.99      พอใช้  ร้อยละ 60-69.99 

 ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50-59.99     ต้องปรับปรุงด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 
ผู้รายงาน...........................................หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

         (…………………………….) 
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 
 

แบบ ต.1.1/สถานศึกษา 
แบบสรุปรายงาน ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2557  

ล าดับ 
ที่ 

หลักสูตร/สาขาวิชา/
สาขางาน 

ชั้นปี 
ที ่

จ านวนผู้เรียน 
ผู้เรียนได้ 2.00 ขึ้น

ไป 
ผลการ
ประเมิน
ระดับ 

ลง 
ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จ านวน ร้อยละ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
สรุปผลการประเมิน  ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป      

 ดี ร้อยละ 70-79.99      
 พอใช้  ร้อยละ 60-69.99 
 ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50-59.99     
 ต้องปรับปรุงด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 
ผู้รายงาน...........................................งานวัดผล 

         (………………………..………….) 
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้าน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงานควรไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และบุคคล
ในชุมชนควรไม่น้อยกว่า 5 คน มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างถูกต้อง 

ผู้ให้ข้อมูล สถานประกอบการ และบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 1.แบบสอบถาม  
  2.แบบสรุปผลการประเมิน  
ค าชี้แจง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่งแบบสอบถาม แบบ ต.1.2/สถานประกอบการ/ชุมชนที่รับ

นักเรียนนักศึกษาฝึกงานทุกสาขาวิชาจากสถานศึกษา และรวบรวมแบบสอบถามวิเคราะห์
ข้อมูล และสรุปรายงานผลการประเมินตามแบบ ต.1.2/แผนกวิชา/สถานศึกษาส่งฝ่าย
วิชาการ และหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา 1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือ
เพ่ือเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
2 สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50- 
59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 
3 สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 6.-69.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 
4 สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 
5 สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 

  ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 3.15-4.50 ระดับด ี
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 ระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับต้องปรับปรุง  
  ค่าเฉลี่ย 0-1.50 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

เกณฑ์การประเมิน ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียนระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 4 
ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 3 ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 2 
ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
แบบสอบถาม   ความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน                   

ปีการศึกษา .................   
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาท่ีมาฝึกงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ปีการศึกษา  
เพ่ือจะน าข้อมูลไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 จึงขอความร่วมมือมายังท่าน  โปรดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตามความเป็นจริง   ข้อมูลที่ได้รับ
จากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 

ชื่อนักเรียน/นักศึกษา................................................................ระดับชั้น.....................แผนกวิชา...................... 
สถานประกอบการ............................................................................................................................................... 

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น  3 ตอน 
ตอนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่  2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน

ที่มาฝึกงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา .................  
ตอนที่  3   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

       

ตอนที่  1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ   
  ชาย   หญิง  
 

1.2 ประเภทธุรกิจ  
    สถานประกอบการ(เอกชน)  
    หน่วยงาน(ราชการ)  
    ชุมชน  
    อื่นๆ......................... 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

1.3 ต าแหน่งที่ท่านรับผิดชอบ 
    ผู้บริหาร/เจ้าของสถานประกอบการ   ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/งานบุคลากร 

    หัวหน้าส่วนงาน/ฝ่าย…………………….          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนที่มาฝึกงาน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยาปีการศึกษา ................. 

คุณภาพของผู้เรียนที่มาฝึกงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์      

1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน      
2 มีวินัยในการปฏิบัติงาน      
3 ซื่อสัตย์ สุจริตและรักษาความลับของสถานประกอบการ      
4 มีความเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงาน      
5 มีความขยันในการปฏิบัติงาน      
6 มีความอดทนในการปฏิบัติงาน      
7 มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม      
8 การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน      
9 อุทิศตนในการท างานท่ีรับผิดชอบ      
10 การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลดี      
11 มีมนุษยสัมพันธ์ดี      
12 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย      
13 กิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม      
14      ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยัด  และคุ้มค่า      
15 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข  และสิ่งเสพติด      
2  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป      
1 มีทักษะการสื่อสารด้านการใช้ภาษาไทย      
2 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ      
3 มีความรู้ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย      
4 มีทักษะในการวางแผนการปฏิบัติงาน      
5 มีความช านาญและทักษะในการปฏิบัติงาน      
6 มีความช านาญและทักษะด้านคอมพิวเตอร ์      
7 มีทักษะการจัดการ      
8 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม      
9 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม      
10 ความตระหนักในการปฏิบัติตนเรื่องการรักษาความ 

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
     

  /3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ... 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 

คุณภาพของผู้เรียนที่มาฝึกงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
3  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ      

1 ความรู้ ความสามารถเฉพาะในวิชาชีพหรือสาขางาน      
2 พัฒนางานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ      
3 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน      
4 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน      
5 ความสามารถในการน าเสนอผลงาน      
6 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี      
7 การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน      
8 สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์      
9 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
10 มีการปรับตัวให้เข้ากับงานใหม่ ๆ และสภาพแวดล้อมได้ดี      

 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                    

ด้วยความขอบคุณ 

                                                            งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 



 

แบบ ต.1.2/แผนกวิชา 
แบบสรุป  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 

ประเภทวิชา................................................... สาขาวิชา.................................................... 
 
มีการประเมินความพึง
พอใจโดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างสร้างเครื่องมือ

เพื่อเก็บข้อมูล 

 
 

จ านวนแบบสอบถาม 
ที่ตอบกลับ 

จ านวนของสถานประกอบการ 
หน่วยงานและชุมชน ท่ีมีผล
การประเมินความพึงพอใจ  

เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร้อยละของสถานประกอบการ
หน่วยงานและชุมชน ท่ีมีผล
การประเมินความพึงพอใจ  

เฉลี่ย 3.51-5.00 

เกณฑ์การตัดสิน 
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 

(1)และมีผล
ตาม(5) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 

(1)และมีผล
ตาม(4) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 

(1)และมีผล
ตาม(3) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 

(1)และมีผล
ตาม(2) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) 

สถาน
ประกอบการ/

หน่วยงาน 

 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/

หน่วยงาน 

 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/

หน่วยงาน 

 
ชุมชน 

 
5 คะแนน 

 
4 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 
2 คะแนน 

 
1 คะแนน 

            
            
            

รวมทั้งสิ้น         
การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้านคือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลังและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถาน

ประกอบการ หน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และบุคคลในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 คน และน าไปวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง 
 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ดีร้อยละ 70-79.99  พอใช้ ร้อยละ 60-69.99            

 ต้องปรับปรุงร้อยละ 50-59.99   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 

ผู้รายงาน...........................................งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
         (………………………………….) 

วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
แบบ ต.1.2/สถานศึกษา 

แบบสรุป  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2557  

 
 
 
 
 

ล าดับ 

 
 
 
 

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขา

งาน 

 
 

จ านวนแบบสอบถามที่
ตอบกลับ 

จ านวนของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน 
และชุมชนที่มีผลการ

ประเมินความพึงพอใจ 
เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร้อยละของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน
และชุมชน ที่มีผลการ 
ประเมินความพึงพอใจ  

เฉลี่ย 3.51-5.00 

เกณฑ์การตัดสิน 
ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1)และมี
ผลตาม(5) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1)และมี
ผลตาม(4) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1)และมี
ผลตาม(3) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1)และมี
ผลตาม(2) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) 

สถาน
ประกอบการ/

หน่วยงาน 

 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/

หน่วยงาน 

 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/

หน่วยงาน 

 
ชุมชน 

 
5 คะแนน 

 
4 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 
2 คะแนน 

 
1 คะแนน 

             
             
             
             
             
             
             
             
             

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

ล าดับ 

 
 
 
 

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

 
 

จ านวนแบบสอบถามที่ตอบ
กลับ 

จ านวนของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน และ

ชุมชนที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.51-

5.00 

ร้อยละของสถาน
ประกอบการหน่วยงานและ

ชุมชน ท่ีมีผลการ 
ประเมินความพึงพอใจ  

เฉลี่ย 3.51-5.00 

เกณฑ์การตัดสิน 
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 

(1)และมีผล
ตาม(5) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 

(1)และมีผล
ตาม(4) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 

(1)และมีผล
ตาม(3) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 

(1)และมีผล
ตาม(2) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) 

สถาน
ประกอบการ/

หน่วยงาน 

 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/

หน่วยงาน 

 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/

หน่วยงาน 

 
ชุมชน 

 
5 คะแนน 

 
4 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 
2 คะแนน 

 
1 คะแนน 

             
             
             
             
             

 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ดีร้อยละ 70-79.99  พอใช้ ร้อยละ 60-69.99            

 ต้องปรับปรุงร้อยละ 50-59.99  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 

ผู้รายงาน...........................................งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
         (………………………….………….) 

วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ..............            ส่งงานประกันคุณภาพ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ค าอธิบาย จ านวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตาม ระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษาโดยมีเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 
ระดับ ปวช. ประเมินทฤษฎี 20%  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
ประเมินปฏิบัติ 80%  ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็มรวม 100%  ต้อง
ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 

ระดับ ปวส. ประเมินทฤษฎี 40% ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนน
เต็มประเมินปฏิบัติ 60%ต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม รวม 100% 
ต้องได้ไม่ ต่ ากว่าร้อยละ 70 

ผู้ให้ข้อมูล ครูที่ปรึกษา  หัวหน้าแผนกวิชาชีพ  
ผู้สรุปผลการประเมิน   งานวัดผลและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช ้แบบสรุปผลการประเมิน  
ค าชี้แจง 1. ครูที่ปรึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 รายงานตามแบบ ต.1.3/ครูที่ปรึกษา ส่งหัวหน้า   

   แผนกวิชาชีพ 
2. หัวหน้าแผนกวิชาชีพรายงานตามแบบ ต.1.3/แผนกวิชา ส่งงานวัดผลและ

ประเมินผล 
3. งานวัดผลและประเมินผล สรุปผลการประเมิน ตามแบบ ต.1.3/สถานศึกษา ส่ง

ฝ่ายวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณา ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ระดับดีร้อยละ 70-79.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ 60-69.99 ระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 
50-59.99 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 
 
 
   
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 
 
 



 

แบบ ต.1.3/ครูที่ปรึกษา ปวช. 
แบบรายงาน ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชา........................สาขาวิชา.......................สาขางาน........................ช้ันปีท่ี.......................ห้อง/กลุ่ม......................... 

 
 
 

ล าดับ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 

คะแนนสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ

ภาคทฤษฎี  
เต็ม............. คะแนน 

คะแนนสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ

ภาคปฏิบัต ิ
เต็ม............. คะแนน 

 
 

คะแนนสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 

ผลการประเมิน 

คะแนนท่ี
ได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนนท่ี
ได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ทฤษฎี 20% ปฏิบัติ80% รวม 100% ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์ได้60%ขึ้นไป ได้65%ขึ้นไป ได้65%ขึ้นไป 

1           
2           
3           
4           
5           

สรุป  ผู้เรียนลงทะเบียนจ านวน.........................คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจ านวน...........................คน คิดเป็นร้อยละ............................ 
ระดับ ปวช. ประเมินทฤษฎี 20% ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ประเมินทฤษฎี 80% ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม รวม 100% ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
ผลการประเมิน  ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ดีร้อยละ 70-79.99  พอใช้ ร้อยละ 60-69.99   ต้องปรับปรุงร้อยละ 50-59.99  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 
ลงช่ือ......................................................ครูที่ปรึกษา 

      (………………………………………….) 
วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ..............           ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

แบบ ต.1.3/ครูที่ปรึกษา ปวส. 
แบบรายงาน ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร ปวส. ประเภทวิชา........................สาขาวิชา.......................สาขางาน........................ช้ันปีท่ี.......................ห้อง/กลุ่ม......................... 

 
 
 

ล าดับ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 

คะแนนสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ

ภาคทฤษฎี  
เต็ม............. คะแนน 

คะแนนสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ

ภาคปฏิบัต ิ
เต็ม............. คะแนน 

 
 

คะแนนสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 

ผลการประเมิน 

คะแนนท่ี
ได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนนท่ี
ได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ทฤษฎี 40% ปฏิบัติ60% รวม 100% ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์ได้65%ขึ้นไป ได้70%ขึ้นไป ได้70%ขึ้นไป 

1           
2           
3           
4           
5           

สรุป  ผู้เรียนลงทะเบียนจ านวน.........................คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจ านวน...........................คน คิดเป็นร้อยละ............................ 
ระดับ ปวส. ประเมินทฤษฎี 20% ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ประเมินทฤษฎี 80% ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม รวม 100% ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
ผลการประเมิน  ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ดีร้อยละ 70-79.99  พอใช้ ร้อยละ 60-69.99  ต้องปรับปรุงร้อยละ 50-59.99  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 

ลงช่ือ......................................................ครูที่ปรึกษา 
      (………………………………………….) 

วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ..............           ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ  
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

แบบ ต.1.3/แผนกวิชา 
แบบรายงาน  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 

 
ล าดับ 

 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

 
ห้องที/่
กลุ่มที ่

 
จ านวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนครบตาม
หลักสูตร 

 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ ์

 
ร้อยละผู้ผ่านการ

ประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ดีมาก 
 
ด ี

 
พอใช้ 

ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 70-
79.99 

ร้อยละ 
 60-69.99 

ร้อยละ  
50-59.99 

ต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 

 ปวช  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 รวมสาขาวิชา              
 รวมระดับ ปวช.              

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 

 
ล าดับ 

 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

 
ห้องที/่
กลุ่มที ่

 
จ านวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนครบตาม
หลักสูตร 

 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ ์

 
ร้อยละผู้ผ่านการ

ประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ดีมาก 
 
ด ี

 
พอใช้ 

ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 70-
79.99 

ร้อยละ 
 60-69.99 

ร้อยละ  
50-59.99 

ต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 

 ปวส  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม       
               
               
               
               
 รวมสาขาวิชา              
 รวมระดับ ปวส.              
 รวมท้ังสิ้น              

 
สรุปผลการประเมิน   ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ดีร้อยละ 70-79.99  พอใช้ ร้อยละ 60-69.99            

 ต้องปรับปรุงร้อยละ 50-59.99   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 
ลงช่ือ......................................................หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

      (……………………………….) 
  วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ..............           

 
          สง่งานวัดผลและประเมนิผล  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

แบบ ต.1.3/สถานศึกษา 
แบบสรุปรายงาน  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 

 
ล าดับ 

 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

 
ห้องที/่
กลุ่มที ่

 
จ านวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนครบตาม
หลักสูตร 

 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ ์

 
ร้อยละผู้ผ่านการ

ประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ดีมาก 
 
ด ี

 
พอใช้ 

ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 70-
79.99 

ร้อยละ 
 60-69.99 

ร้อยละ  
50-59.99 

ต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 

   ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 
 
สรุปผลการประเมิน       ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป     ดีร้อยละ 70-79.99      พอใช้ ร้อยละ 60-69.99   

 ต้องปรับปรุงร้อยละ 50-59.99    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................งานวัดผลและประเมินผล 
      (……………………………….) 

  วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ..............             
 

      
   ส่งงานประกันคุณภาพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ค าอธิบาย จ านวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน ) (สทศ.) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับข้ึนไปเทียบร้อยละ
กับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จ าแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
ผู้สรุปผลการประเมิน   ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชาชีพ งานวัดผลและประเมินผล  
เครื่องมือที่ใช ้ แบบสรุปผลการประเมิน  
ค าชี้แจง 1.นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปว ส.2 เข้าสอบ (V-NET) และรอผลการ

ทดสอบจาก สทศ. 
2.งานวัดผลและประเมินผล ประชุมครูที่ปรึกษา และหัวหน้าแผนกวิชาชีพ เพื่อ
จัดท ารายงาน ตามแบบ ต.1.4/ครูที่ปรึกษา และสรุปผลการประเมิน แบบ ต.1.4/
สถานศึกษา     ส่งฝ่ายวิชาการ 

ประเด็นการพิจารณา ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา     
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ระดับดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 
ระดับดี ร้อยละ 55-64.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ 45-54.99 ระดับต้องปรับปรุง ร้อย
ละ 35-44.99 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

แบบ ต.1.4/ครูที่ปรึกษา ปวช. 

แบบรายงาน ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ปีการศึกษา 2557 
ช้ัน ปวช.3.................ประเภทวิชา.....................................สาขาวิชา.........................................สาขางาน........................................ 

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ (ความรู้พื้นฐานท่ัวไป/ความรู้พื้นฐานประเภทวิชา) 

 
 
ที ่

 
 

ช่ือ-สกุล 

 
ลงทะเบียน 
เข้าทดสอบ 

ความรู้พื้นฐานท่ัวไป ความรู้พื้นฐานประเภทวิชา มีผลการ 
ทดสอบ 
ผ่านท้ัง 
2 วิชา 

เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับชาต ิ เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
คะแนนท่ีได้จากการ

ทดสอบ 
น้อยกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาต ิ

ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

คะแนนท่ีได้จาก
การทดสอบ 

น้อยกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาต ิ

ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

1          
2          
3          
4          
5          
6          

ชาย....................คน หญิง.....................คน รวม........................คน       
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จ านวน..................คน  ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จ านวน.......................คน  คิดเป็นร้อยละ....................... 

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป   ดีร้อยละ55-64.99  พอใช้ ร้อยละ45-54.99            
 ต้องปรับปรุงร้อยละ 35-44.99  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 
  

ลงช่ือ......................................................ครูที่ปรึกษา 
      (……………………………………….) 

  วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ..............           ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

แบบ ต.1.4/ครูที่ปรึกษา ปวส. 

แบบรายงาน ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ปีการศึกษา 2557 
ช้ัน ปวส.2.................ประเภทวิชา.....................................สาขาวิชา.........................................สาขางาน........................................ 

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ (ความรู้พื้นฐานท่ัวไป/ความรู้พื้นฐานประเภทวิชา) 

 
ล าดับ 

 
ช่ือ-สกุล 

ลงทะเบียน 
เข้าทดสอบ 

สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์/สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
คะแนนท่ีได้จากการทดสอบ น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาต ิ ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

ชาย...................คน หญิง....................คน รวม........................คน    
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จ านวน............................คน  ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จ านวน..........................คน  คิดเป็นร้อยละ................ 

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป   ดีร้อยละ55-64.99  พอใช้ ร้อยละ45-54.99            
 ต้องปรับปรุงร้อยละ 35-44.99  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 

 
ลงช่ือ......................................................ครูที่ปรึกษา 

      (……………………………….) 
  วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                            ส่งหัวหน้าแผนกวิชา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

แบบ ต.1.4/แผนกวิชา ปวช. 

แบบรายงาน ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ปีการศึกษา 2557 
ระดับ ปวช. ประเภทวิชา...........................................สาขาวิชา................................................... 

 
 
 
 

ล า 
ดับ 

 
 
 
 

สาขางาน 

 
 
 

ห้องที่/
กลุ่มที ่

 
 
 
 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
 
 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 

ความรู้พื้นฐานทั่วไป ความรู้พื้นฐานประเภท
วิชา 

 
จ านวน

ผู้เรียนที่มี
ผลการ
ทดสอบ
ผ่านทั้ง 2 

วิชา 

 
 
 
 

ร้อยละ 

เกณฑ์การตัดสิน 

จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง

การศึกษา
ระดับชาติ 

 
 
 

ร้อย
ละ 

จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาก

การศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป 

 
 
 

ร้อย
ละ 

 
ดีมาก 

 
ดี 

 
พอใช้ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ต้องปรับ 
ปรุง

เร่งด่วน 
ร้อยละ 

65 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
55-

64.99 

ร้อยละ 
45-

54.99 

ร้อยละ 
35-

44.99 

ต่ ากว่า
ร้อยละ 

35 
   ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม            
                    
                    
                    
                    
                    
 รวมสาขา                   
 รวมระดับ ปวช.                   

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบมากกว่า 1 รายวิชา ให้น าค่าที่ได้ของแต่ละรายวิชามาหารแล้วน าค่านั้นเป็นเกณฑ์ 
สรุปผลการประเมิน    ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป    ดีร้อยละ55-64.99    พอใช้ ร้อยละ45-54.99    ต้องปรับปรุงร้อยละ 35-44.99    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 

 
ลงช่ือ......................................................หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

      (……………………………………..…….) 
  วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ..............               ส่งงานวัดผลและประเมินผล 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

แบบ ต.1.4/แผนกวิชา ปวส. 

แบบรายงาน ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ปีการศึกษา 2557 
ระดับ ปวส. ประเภทวิชา...........................................สาขาวิชา................................................... 

 
 
 
 

ล า 
ดับ 

 
 
 
 

สาขางาน 

 
 
 

ห้องที่/กลุ่ม
ที ่

 
 
 
 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
 
 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 

ความรู้พื้นฐานทั่วไป ความรู้พื้นฐานประเภท
วิชา 

 
จ านวน

ผู้เรียนที่มี
ผลการ
ทดสอบ
ผ่านทั้ง 2 

วิชา 

 
 
 
 

ร้อย
ละ 

เกณฑ์การตัดสิน 

จ านวนผู้เรียน
ที่มีคะแนน

เฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ 

 
 
 

ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาก

การศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป 

 
 
 

ร้อย
ละ 

 
ดีมาก 

 
ดี 

 
พอใช้ 

 
ต้องปรับ 

ปรุง 

ต้องปรับ 
ปรุง

เร่งด่วน 
ร้อยละ 

65 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
55-64.99 

ร้อยละ 
45-54.99 

ร้อยละ 
35-44.99 

ต่ ากว่า
ร้อยละ 

35 
   ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม            
                    
                    
                    
                    
                    
 รวมสาขา                   
 รวมระดับ ปวช.                   

สรุปผลการประเมิน    ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป    ดีร้อยละ55-64.99    พอใช้ ร้อยละ45-54.99    ต้องปรับปรุงร้อยละ 35-44.99    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 
 

ลงช่ือ......................................................หัวหน้าแผนกวิชา 
      (………………………………………….) 

  วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ..............        
                  สง่งานวัดผลและประเมนิผล  

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

แบบ ต.1.4/สถานศึกษา 

แบบสรุปผล ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ปีการศึกษา 2557 

 
 

ล า 
ดับ 

 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

/สาขางาน 

 
 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
จ านวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 

 
จ านวน

ผู้เรียนที่มี
ผลการ
ทดสอบ

ผ่าน 

 
 
ร้อยละ 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ดีมาก 
 
ด ี

 
พอใช้ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ  
65ขึ้นไป 

ร้อยละ  
55-64.99  

ร้อยละ  
45-54.99  

ร้อยละ  
35-44.99  

ต่ ากว่า  
ร้อยละ 35 

 ปวช. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม        
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 

 
 

ล า 
ดับ 

 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

/สาขางาน 

 
 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
จ านวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 

 
จ านวน

ผู้เรียนที่มี
ผลการ
ทดสอบ

ผ่าน 

 
 
ร้อยละ 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ดีมาก 
 
ด ี

 
พอใช้ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ  
65ขึ้นไป 

ร้อยละ  
55-64.99  

ร้อยละ  
45-54.99  

ร้อยละ  
35-44.99  

ต่ ากว่า  
ร้อยละ 35 

 ปวส. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม        
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบมากกว่า 1 รายวิชา ให้น าค่าที่ได้ของแต่ละรายวิชามาหารแล้วน าค่านั้นเป็นเกณฑ์ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป      ดีร้อยละ55-64.99     พอใช้ ร้อยละ45-54.99    

 ต้องปรับปรุงร้อยละ 35-44.99     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 
 
ลงช่ือ......................................................หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

      (………………………………………….) 
  วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ..............      

                    สง่งานวัดผลและประเมนิผล 
 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ค าอธิบาย จ านวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ ขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จาก สถาบันทดสอบทากการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน )(สทศ. ) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ จ าแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
ผู้สรุปผลการประเมิน   ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชาชีพ งานวัดผลและประเมินผล  
เครื่องมือที่ใช ้ แบบสรุปผลการประเมิน  
ค าชี้แจง 1.  นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปว ส.2 เข้าสอบ (V-NET) และรอผลการ

ทดสอบจาก สทศ. 
2. งานวัดผลและประเมินผล ประชุมครูที่ปรึกษา และหัวหน้าแผนกวิชาชีพ เพื่อ
จัดท ารายงาน ตามแบบ ต.1.4/ครูที่ปรึกษา และสรุปผลการประเมิน แบบ ต.1.4/
สถานศึกษา ส่งฝ่ายวิชาการ 

ประเด็นการพิจารณา ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET)ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ระดับดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป ระดับ
ดี ร้อยละ 55-64.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ 45-54.99 ระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 35-
44.99 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 
 

แบบ ต.1.5/ครูที่ปรึกษา 
แบบรายงาน ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557 
ชั้น ปวช.3....................ประเภทวิชา.......................................สาขาวิชา...................................................... 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ........................................................................คะแนน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ลงทะเบียน 
เข้าทดสอบ 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ 

คะแนนที่ได้จาก
การทดสอบ 

น้อยกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ 

ตั้งแต่คะแนน
เฉลี่ยระดับชาติ

ขึ้นไป 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ชาย.................คน  หญิง...................คน   
รวม....................คน 

   

 
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบจ านวน.........................คน 
ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจ านวน..................คน คิดเป็นร้อยละ.............. 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 
 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป  

 ดีร้อยละ55-64.99  
 พอใช้ ร้อยละ45-54.99    
 ต้องปรับปรุงร้อยละ 35-44.99     
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 

 
   ลงชื่อ......................................................ครูที่ปรึกษา 

           (……………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                        

 
    ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 



 

แบบ ต.1.5/แผนกวิชา 

สรุปผล ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ปีการศึกษา 2557 
ปีการศึกษา 2557 ประเภทวิชา......................................สาขาวิชา.......................................... 

 
 

ล า 
ดับ 

 
 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 
/สาขาวิชา/สาขางาน 

 
ห้องที ่
/กลุ่ม

ที ่

 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

กลุ่มภาษาอังกฤษ เกณฑ์การตัดสิน 
จ านวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 
จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง

การศึกษา
ระดับชาต ิ

 
 

ร้อยละ 

 
ดีมาก 

 
ดี 

 
พอใช้ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ 
65ขึ้นไป 

ร้อยละ 
55-64.99 

ร้อยละ 
45-54.99 

ร้อยละ 
35-44.99 

ต่ ากว่า 
ร้อยละ 35 

 ปวช  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม        
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 รวมสาขา               
 รวมประเภทวิชา               
 รวมระดับ ปวช.               

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

ล า 
ดับ 

 
 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 
/สาขาวิชา/สาขางาน 

 
ห้องที ่
/กลุ่ม

ที ่

 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

กลุ่มภาษาอังกฤษ เกณฑ์การตัดสิน 
จ านวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 
จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง

การศึกษา
ระดับชาต ิ

 
 

ร้อยละ 

 
ดีมาก 

 
ดี 

 
พอใช้ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ 
65ขึ้นไป 

ร้อยละ 
55-64.99 

ร้อยละ 
45-54.99 

ร้อยละ 
35-44.99 

ต่ ากว่า 
ร้อยละ 35 

 ปวส  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม        
                
                
                
                
                
                
                
                
 รวมสาขา               
 รวมประเภทวิชา               
 รวมระดับ ปวส.               
 รวมท้ังสิ้น               

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบมากกว่า 1 รายวิชา ให้น าค่าท่ีได้ของแต่ละรายวิชามาหารแล้วน าค่านั้นเป็นเกณฑ์  

สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป      ดีร้อยละ55-64.99     พอใช้ ร้อยละ45-54.99    
 ต้องปรับปรุงร้อยละ 35-44.99     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 

 
 
ลงชื่อ......................................................หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

      (………………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............     

                     ส่งงานวัดผลและประเมินผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 

แบบ ต.1.5/สถานศึกษา 

แบบสรุปผล ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ปีการศึกษา 2557 
 
 

ล า 
ดับ 

 
 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 
/สาขาวิชา/สาขางาน 

 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

กลุ่มภาษาอังกฤษ เกณฑ์การตัดสิน 
จ านวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 
จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง

การศึกษา
ระดับชาต ิ

 
 

ร้อยละ 

 
ดีมาก 

 
ดี 

 
พอใช้ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ 
65ขึ้นไป 

ร้อยละ 
55-64.99 

ร้อยละ 
45-54.99 

ร้อยละ 
35-44.99 

ต่ ากว่า 
ร้อยละ 35 

 ปวช. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม        
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 

 
 

ล า 
ดับ 

 
 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 
/สาขาวิชา/สาขางาน 

 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

กลุ่มภาษาอังกฤษ เกณฑ์การตัดสิน 
จ านวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 
จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง

การศึกษา
ระดับชาต ิ

 
 

ร้อยละ 

 
ดีมาก 

 
ดี 

 
พอใช้ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ 
65ขึ้นไป 

ร้อยละ 
55-64.99 

ร้อยละ 
45-54.99 

ร้อยละ 
35-44.99 

ต่ ากว่า 
ร้อยละ 35 

 ปวส. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม        
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 
 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป      ดีร้อยละ55-64.99     พอใช้ ร้อยละ45-54.99    

 ต้องปรับปรุงร้อยละ 35-44.99     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 
 
 
ลงชื่อ......................................................งานวัดผลและการประเมินผล 

      (………………………………..……….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............            

 
              ส่งงานประกันคุณภาพฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
ค าอธิบาย จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ์การส าเร็จ

การศึกษาเทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนแรก เข้าของรุ่นนั้นจ าแนกตามประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชาชีพ งานทะเบียน 
เครื่องมือที่ใช ้แบบรายงาน และแบบสรุปรายงาน  
ค าชี้แจง 1. ครูที่ปรึกษารายงานตามแบบ ต.1.7/ครูที่ปรึกษา ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ และ

หัวหน้าแผนกวิชาชีพรายงานตามแบบ ต.1.7/แผนกวิชา 
 2. งานทะเบียน สรุปรายงานตามแบบ ต.1.7/สถานศึกษา เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ของ

ปีการศึกษา ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ประเด็นพิจารณา ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรก เข้าของรุ่นนั้นโดย

พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ระดับดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ระดับดีร้อยละ 70-79.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ 60-69.99 ระดับต้องปรับปรุง ร้อย
ละ 50-59.99 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 
 
 

แบบ ต.1.7/ครูที่ปรึกษา 

แบบรายงาน ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ปีการศึกษา 2557 
ระดับชั้น................. สาขาวิชา...........................สาขางาน.............................ปีการศึกษาแรกเข้า........................ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
คะแนนเฉลี่ย

สะสม 
ผ่านเกณฑ์ 

สาเหตุที่ไม่ส าเร็จ
การศึกษา/ออกกลางคัน

(โปรดระบุ) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ผู้เรียนมีทั้งหมด.........................คน ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์......................คน คิดเป็นร้อยละ....................... 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป    ดีร้อยละ 70-79.99    พอใช้ ร้อยละ 60-69.99  

 ต้องปรับปรุงร้อยละ 50-59.99   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 
 

   ลงชื่อ......................................................ครูที่ปรึกษา 
           (……………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                            

ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 
 

แบบ ต.1.7/แผนกวิชา 

แบบรายงาน ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ปีการศึกษา 2557 
สาขาวิชา................................ 

ล าดับ หลักสูตร/สาขางาน ห้อง/กลุ่ม 
จ านวนผู้เรียนแรก

เข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

 ปวช.  ปีการศึกษา 2555   
1 สาขางาน............................................     
      
 รวมสาขา     
2 สาขางาน............................................     
      
 รวมสาขา     
 รวมระดับ ปวช.     
 ปวส.  ปีการศึกษา 2556   
1 สาขางาน............................................     
      
 รวมสาขา     
2 สาขางาน............................................     
      
 รวมสาขา     
 รวมระดับ ปวส.     
 รวมท้ังสิ้น     

 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ดีร้อยละ 70-79.99    พอใช้ ร้อยละ 60-69.99  

 ต้องปรับปรุงร้อยละ 50-59.99  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 
 
ผู้สรุปผล..........................................................................หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

       (………………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............  
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 

แบบ ต.1.7/สถานศึกษา 

แบบรายงาน ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

 ปวช. ปีการศึกษา 2555   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 ปวส. ปีการศึกษา 2556   
     
     
     
     
     
     

 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

 ดีร้อยละ 70-79.99     
 พอใช้ ร้อยละ 60-69.99  
 ต้องปรับปรุงร้อยละ 50-59.99  
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 
 

ผู้สรุปรายงาน.................................................................งานทะเบียน 

              (………………….………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปี 
ค าอธิบาย จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้

งานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 
1 ปี เทียบร้อยละกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2556 หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
ผู้สรุปผลการประเมิน งานแนะแนวฯ  
เครื่องมือเครื่องใช้ในการวัด 1.แบบรายงาน  
 2.แบบสรุปรายงาน  
ค าชี้แจง 1.ครูที่ปรึกษารายงานตามแบบ ต.1. 8/1/2/3ครูที่ปรึกษา ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 2.หัวหน้าแผนกวิชาชีพ รายงานตามแบบ ต.1. 8/แผนกวิชา ส่งงานแนะแนวฯ 
 3.งานแนะแนวฯ รวบรวมข้อมูลและสรุปตามแบบ ต.1. 8/สถานศึกษา ส่งฝ่าย 

พัฒนากิจการฯ 
ประเด็นการพิจารณา ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้ท างาน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปีเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 

1 ปี ระดับดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับดี ร้อยละ 70-79.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ 
60-69.99 ระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 50-59.99 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วนต่ ากว่า
ร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

แบบ ต.1.8/1 ครูที่ปรึกษา 

แบบรายงาน ผู้ส าเร็จการศึกษา 2556 ที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
ระดับชั้น  ปวช........../...........  ปวส.........../........... ประเภทวิชา..............................สาขาวิชา..............................สาขางาน..............................ชื่อครูที่ปรึกษา.............................................. 

ที ่ ชื่อ-สกุล ท างานในสถาน

ประกอบการ 

ประกอบ

อาชีพอิสระ 

ระบุชื่อสถานประกอบการ/ที่ตั้ง/ต าแหน่งที่ท า/เงินเดือน/โทรศัพท/์โทรสาร/อีเมลล์ที่ติดต่อได้  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
ผู้กรอกข้อมูล......................................................ครูที่ปรึกษา 

             (………………………………………….) 
       วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............       

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

                         ส่งหัวหนา้แผนกวิชาชีพ  

แบบ ต.1.8/2 ครูที่ปรึกษา 
 
แบบรายงาน ผู้ส าเร็จการศึกษา 2556 ที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
ระดับชั้น  ปวช........../...........  ปวส.........../........... ประเภทวิชา............................สาขาวิชา..........................สาขางาน..........................ชื่อครูที่ปรึกษา.................................. 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อสถานศึกษาท่ีศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา ระบุท่ีตั้ง/โทรศัพท/์โทรสาร/อีเมลล์ที่ติดต่อได้ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
ผู้กรอกข้อมูล......................................................ครูที่ปรึกษา 

            (……………………………….………….) 
      วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                    ส่งหัวหน้าแผนกวิชา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

แบบ ต.1.8/3ครูที่ปรึกษา 

แบบสรุปรายงาน    การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสร ะ
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ระดับชั้น   ปวช....3.../..........  ปวส...2.../........... ประเภทวิชา.............................สาขาวิชา...................... 
สาขางาน................................. ชื่อครูที่ปรึกษา........................................................... 

 
  1. ผู้ส าเร็จการศึกษา  จ านวน.........................คน  
  2. ติดตามได้   จ านวน.........................คน  
  3. ศึกษาต่อ   จ านวน.........................คน  
  4. ท างาน   จ านวน.........................คน  
  5. ศึกษาต่อตรงสาขา  จ านวน.........................คน  
  6. ท างานรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นเงิน........................บาท  
  7. ท างานตรงสาขา  25%  จ านวน.........................คน 
      50% จ านวน.........................คน  
      75% จ านวน.........................คน  
                         100% จ านวน.........................คน 
 
 
 

 
ลงชื่อ......................................................ครูที่ปรึกษา 

           (……………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                           

 ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

 
แบบ ต.1.8/แผนกวิชา 

แบบสรุปรายงาน    การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

สาขาวิชา............................................................................สาขางาน....................................................... 
  
  1. ผู้ส าเร็จการศึกษา  จ านวน.........................คน  
  2. ติดตามได้   จ านวน.........................คน  
  3. ศึกษาต่อ   จ านวน.........................คน  
  4. ท างาน   จ านวน.........................คน  
  5. ศึกษาต่อตรงสาขา  จ านวน.........................คน  
  6. ท างานรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นเงิน........................บาท  
  7. ท างานตรงสาขา  25%  จ านวน.........................คน 
      50% จ านวน.........................คน  
      75% จ านวน.........................คน  
                       100% จ านวน.........................คน 
 

ผู้สรุป......................................................หัวหน้าแผนกวิชา 
           (……………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                          

  ส่งงานแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

แบบ ต.1.8/แผนกวิชา 

แบบสรุปรายงาน    การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ส าเร็จ
การศึกษา 

ได้งาน
ท า 

ศึกษา
ต่อ 

ร้อยละ 
ส าเร็จ

การศึกษา 
ได้งาน

ท า 
ศึกษา
ต่อ 

ร้อยละ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
สรุป   ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จ านวน............................คน 
        ไดง้านท า หรอืประกอบอาชีพอิสระ หรอืศึกษาต่อภายใน 1 ปี จ านวน..............คน  

คิดเป็นร้อยละ............... 

สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป    ดีร้อยละ 70-79.99      
 พอใช้ ร้อยละ 60-69.99   ต้องปรับปรุงร้อยละ 50-59.99  
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 
 

  ผู้สรุปผล......................................................งานแนะแนว 
           (……………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ

ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน 3 ด้านคือด้านคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงานหรือกลุ่มสถานศึกษา หรือผู้รับบริการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของจ านวนสถานประกอบการ หน่วยงานสถานศึกษา ผู้รับบริการ มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึง
พอใจ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง และ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง 
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ

นิสัยและทักษะทางปัญญา 
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อื่นการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

ค านิยาม สถานประกอบการ หน่วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ที่รับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 

 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
 ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลหรือสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีได้รับบริการจากการประกอบการอาชีพ

อิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ให้ข้อมูล สถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
ผู้สรุปผลการประเมิน ครูที่ปรึกษาช้ัน ปวช.3 ปวส.2 ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 หัวหน้าแผนกวิชาชีพ งาน

แนะแนวฯ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัด 1. แบบสอบถาม 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
ค าชี้แจง 1.ครูที่ปรึกษาช้ัน ปวช.3 ปวส.2 ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 /หัวหน้าแผนกวิชาชีพ ส่ง

แบบสอบถาม (ต.1.9/แบบสอบถาม) ไปยังสถานศึกษาในปีการศึกษา 2556 
 2.ครูที่ปรึกษาช้ัน ปวช.3 ปวส.2 ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 /หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

รวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมิน ตามแบบต.1. 9/แผนกวิชา ส่ง
งานแนะแนวฯ 
3.งานแนะแนวฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.1.9/สถานศึกษา ส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้าง

เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์  
 (2) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ                 

50-59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
 (3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ                   

60-69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
(4) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ               
70-79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ  80 ขึ้นไป 
เมื่อเทียบกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  
ระดับดีค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 ระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  
ระดับต้องปรับปรุงค่าเฉลี่ย 0-1.50 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 
(1) และมีผลตาม (5) ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) ระดับพอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 
(1) และมีผลตาม (2) ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ต.1.9/แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม      ความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2556 

ค าชี้แจง     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการ ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2556 (ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 
2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558) เพื่อจะน าข้อมูลไปวางแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน 
    จึงขอความร่วมมือมายังท่าน โปรดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้แบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนที ่1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ท่ีมีต่อผู้ที่

ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ตอนที ่3    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ตอนที1่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 1.1 เพศ    1. ชาย    2. หญิง 

 1.2 อาย.ุ...................ปี  

 1.3 ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน/สถานศึกษา/ผู้รับบริการ  

........................................................................................................................................................ 

 1.4 ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม  

   1. ผู้บริหาร/เจ้าของสถานประกอบการ  2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

   3. หัวหน้าส่วนงาน/ฝ่าย........................  4. อื่นๆ (โปรดระบุ)........................ 

1.5 ข้อมูลของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2556 ที่อยู่ในหน่วยงาน

ท่าน ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่ 

1. ช่ือ-สกุล.........................................................สาขาวิชา....................................................... 

2. ช่ือ-สกุล.........................................................สาขาวิชา....................................................... 

3. ช่ือ-สกุล.........................................................สาขาวิชา....................................................... 

 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
ตอนที2่   ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/สถานศึกษา/ผู้รับบริการ ที่มีต่อผู้ส าเร็จที่ส าเร็จ
การศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2556 

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1 มีความรับผิดชอบ      
2 มีวินัยเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน      
3 ซื่อสัตย์ สุจริตและรักษาความลับของหน่วยงาน      
4 มีความเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงาน      
5 มีความขยัน      
6 มีความอดทน      
7 มีความเสียสละ      
8 การตรงต่อเวลา      
9 อุทิศตนในการท างานท่ีรับผิดชอบ      
10 การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลดี      
11 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี      
12 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย      
13 กิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม      
14 ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า      
15 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด      
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
1 มีทักษะการสื่อสารด้านการใช้ภาษาไทย      
2 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ      
3 มีความรู้ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย      
4 มีทักษะในการวางแผน      
5 มีความช านาญและทักษะด้านคอมพิวเตอร์      
6 มีทักษะการจัดการ      
7 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม      
8 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 
     

9 ความตระหนักในการปฏิบัติตนด้านความปลอดภัย      

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

 

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
1 ความรู้ ความสามารถเฉพาะในวิชาชีพหรือสาขา

งาน 
     

2 พัฒนางานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ      
3 ความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาใช้      
4 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน      
5 ความสามารถในการน าเสนอผลงาน      
6 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี      
7 ความสามารถในการตัดสินใจ      
8 สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มี 

ประโยชน์ 
     

9 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
10 มีการปรับตัวให้เข้ากับงานใหม่ๆ และ

สภาพแวดล้อมได้ดี 
     

 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.....................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

 
 

   ด้วยความขอบคุณ 
งานแนะแนวฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ต.1.9/แผนกวิชา 

แบบสรุปผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 

สาขาวิชา.................................................................สาขางาน.............................................................. 

ด้าน x  S.D 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์    
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป    
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ    

ภาพรวม    
 

แบบสอบถาม  ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ านวน.................ฉบับ มีค่าเฉลี่ย 3.15 ขึ้นไป  
จ านวน...................ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ............................ 

 
สรุปผลการประเมิน   ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

 
 

  ผู้สรุปผล................................................................หัวหน้าแผนกวิชา 
           (………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............  
 

ส่งงานแนะแนวฯ 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

 
แบบ ต.1.9/สถานศึกษา 

แบบสรุปผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ความพึงพอใจด้านที่ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 2 3 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ภาพรวมของสถานศึกษา        

แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ านวน.....................ฉบับ มีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป  
จ านวน.....................ฉบับ คิดเป็นร้อยละ............................ 

สรุปผลการประเมิน  ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

 

  ผู้สรุปผล.........................................................................งานแนะแนวฯ 
           (………………………………..…….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ                                                                                                                                                                                

ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
ค าอธิบาย สถานศึกษาด าเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสรรถนะรายวิชา โดยก าหนด

รายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ผู้ให้ข้อมูล หัวหน้าแผนกวิชา 
สรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบสรุปผลการประเมิน  
ค าชี้แจง 1.หัวหน้าแผนกวิชารายงานตามแบบ ต. 2.1/แผนกวิชา ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 2.งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต. 2.1/งานพัฒนาหลักสูตรฯ/สถานศึกษาส่งฝ่าย

วิชาการ 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
 (2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่  

เกี่ยวข้อง 
 (3) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร  
 (4) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร  
 (5) สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) - (4) 

ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการใช้ละพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 
(1)–(5) ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(4)  ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) –(3) 
ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน            
ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
                                                                                                แบบ ต. 2.1/แผนกวิชา  
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา  2557  
                             สาขาวิชา.....................................สาขางาน................................... 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา มี ไม่มี 
1. แผนกวิชามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา

หลักสูตร 
  

2. แผนกวิชามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  

3. แผนกวิชามีการทดลองใช้หลักสูตร   
4. แผนกวิชามีการประเมินหลักสูตร   

5. แผนกวิชามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
พัฒนาแล้วตามข้อ (1) – (4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ 

  

  
 สรุปผลการประเมิน 

 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1-4  
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1-3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1  และ  2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

  

ให้ข้อมูล...............................................หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
                 (....................................) 
    วันที่.............เดือน................. พ.ศ. ............ 

                                                                                                                                      
ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 

 

                                                                                แบบ ต. 2.1/งานพัฒนาหลักสูตรฯ  

แบบสรุปรายงาน ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา  2557 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา จ านวน
ประเด็น 1 2 3 4 5 

       
       
       
       
       
       
       
       

รวมระดับ ปวช.       
       
       
       
       
       

รวมระดับ ปวส.       
รวมทั้งสิ้น       

 
สรุป สาขางานทั้งหมด จ านวน..............สาขา สาขางานที่ด าเนินการได้ครบ 5 ประเด็น  

จ านวน................สาขาคิดเป็นร้อยละ......................... 
  
ผู้สรุปผล..........................................................งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
          (.................................................) 
วันที่..................เดือน..............พ.ศ.  ................                                                 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

                     แบบ ต.2.1/สถานศึกษา 
แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  ปีการศึกษา 2557 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา

หลักสูตร 
  

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  

3. สถานศึกษามีการทดลองหลักสูตร   
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้ว

ตามข้อ (1) - (4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
จ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

  

ปฏิบัติได้..................................ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1-4  
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1-3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1  และ  2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
ผู้สรุปผล..........................................................งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
          (.................................................) 
วันที่..................เดือน..............พ.ศ.  ................                                                 

                                                                                                                                                      
ส่งงานประกันฯ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ค าอธิบาย  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ผู้ให้ข้อมูล  ครูผู้สอน   หัวหน้าแผนกวิชา 
ผู้สรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
เครื่องมือที่ใช ้ 1. แบบรายงาน 

 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
ค าชี้แจง    1. ครูผู้สอนรายงานตามแบบ ต. 2.2/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 

 2. หัวหน้าแผนกวิชาสรุปของแผนกวิชาตามแบบ ต. 2.2/แผนกวิชา ส่งหัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตรฯ 

                  3. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต. 2.2/สถานศึกษา ส่งประกันฯ 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิคการ

สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ที่สอน 

            (2)  สถานศึกษาท่ีมีครูด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 – 59.99 ของจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมดสถานศึกษา 
(3) สถานศึกษาท่ีมีครูด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 – 69.99 ของจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมดสถานศึกษา 

          (4) สถานศึกษาท่ีมีครูด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 – 79-99 ของจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 
(5) สถานศึกษาท่ีมีครูด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ระดับดีมาก ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) และมีผล ตาม (5) ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) ระดับพอใช้ ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) และมีผลตาม (3) ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) มีผลตาม (2) ระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ปฏิบัติ ตามประเด็น (1) 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

                  แบบ ต. 2.2/ครู 
แบบรายงาน     ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการการเรียนรู้รายวิชา  ปีการศึกษา 2557  

ภาคเรียนที่................... 
ชื่อ-สกุล......................................................................แผนกวิชา......................................... 

ล าดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ได้จัดท า ไม่ได้จัดท า 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

รวม   
ร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 80 ขึ้นไป ของวิชาที่สอน 
  ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 70 – 79.99 ของวิชาที่สอน 
  พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 60 – 69.99 ของวิชาที่สอน 
   ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 50 - 59.99  ของวิชาที่สอน 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลน้อยกว่าร้อยละ 50 ของวิชาที่สอน 

 
ผู้ให้ข้อมูล....................................................คร ู
          (...............................................) 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ...................      
 

                                                                                                                                                 
ส่งหัวหน้าแผนกวิชา  

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ต. 2.2/แผนกวิชา 
แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปีการศึกษา 2557  

ภาคเรียนที่ .............. 
แผนกวิชา.................................................................... 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล จ านวนวิชาที่
สอน 

จ านวนวิชาที่
ได้จัดท า 

จ านวนวิชา
ที่ไม่ได้
จัดท า 

ร้อยละของ
วิชาที่ท า 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

รวม     
สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 80 ขึ้นไปของครูในแผนกวิชา  

  ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 70 – 79.99 ของวิชาที่สอน 
  พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 60 – 69.99 ของวิชาที่สอน 

      ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 50 - 59.99  ของวิชาที่สอน 
        ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลน้อยกว่าร้อยละ 50 ของวิชาที่สอน 
 
 
ผู้ให้ข้อมูล..............................................หัวหน้าแผนกวิชาการ 
           (..........................................) 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ...................      

                                                                                       ส่งงานพัฒนาหลกัสูตรฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

                                                                                     แบบ ต. 2.2/สถานศึกษา  

แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรายวิชา ปีการศึกษา 2557 
แผนกวิชา จ านวนครู

ทั้งหมด 
จ านวนครูที่ท าครบ ร้อยละ ปฏิบัติตามประเด็นท่ี1 

มีผลร้อยละอยู่ในระดับ ภาค 1 ภาค 2 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมทั้งหมด      
 
สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 80 ขึ้นไปของครูในแผนกวิชา  
         ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 70 – 79.99 ของวิชาที่สอน 

  พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 60 – 69.99 ของวิชาที่สอน 
   ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 50 - 59.99  ของวิชาที่สอน 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลน้อยกว่าร้อยละ 50 ของวิชาที่สอน 

 
ผู้ให้ข้อมูล..........................................................งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
                    (...............................................) 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ...................      

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
                                    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ค าอธิบาย สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน

ที่หลากหลาย ท่ีมุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ ละบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้มี
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอนให้ครูน าผลจากการสอนด้วย
เทคนิควิธีท่ีหลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยและการน า
ผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

ผู้ใหข้้อมูล ครูผู้สอน  หัวหน้าแผนกวิชา  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน  
 3. แบบสรุปผลการประเมิน  
ค าชี้แจง 1. ครูผู้สอนรายงานตามแบบ ต. 2.3/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 2. หัวหน้าแผนกวิชา สรุปตามแบบ ต. 2.3/แผนกวิชา ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ  
 3.งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต. 2.3/งานพัฒนาหลักสูตรฯ/สถานศึกษา  
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอนตามแผนจากการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

วิธีการ      สอนที่หลากหลาย ท่ีมุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการคุณธรรม  จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของรายวิชาที่สอน 

 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

 (3) สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลัง
การสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของรายวิชาที่สอน 

 (4) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจัดท าวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

 (5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงปฏิบัติตาม
ประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

                                                                                                    แบบ ต. 2.3/ครู 

แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ปีการศึกษา 2557  ภาคเรียนที่.................. 

ชื่อ – สกุล........................................................................แผนกวิชา................................. 
ล าดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเด็นที่ได้ด าเนินการ 

1 2 3 4 5 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

ปฏิบัติได้...............ประเด็น จ านวน..............รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ.................... 

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น  5 ข้อ  
   ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
    ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ  

    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1  ข้อ 
 
 
ผู้ให้ข้อมูล..........................................................ครูผู้สอน 
                    (...............................................) 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ...................      
                                                                                                                                              

                                                                                          
  ส่งหัวหน้าแผนกวิชา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

                                                                                  แบบ ต. 2.3/งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2557  
 

แผนกวิชา 
จ านวนทั้งหมด จ านวนที่ด าเนินการตามประเด็นพิจารณา ผลการ

ประเมิน
ระดับ 

1 2 3 4 5 
คร ู ราย 

วิชา 
ราย 
วิชา 

ร้อย
ละ 

ราย
วิชา 

ร้อย
ละ 

ราย 
วิชา 

ร้อย
ละ 

ราย 
วิชา 

ร้อย
ละ 

ราย
วิชา 

ร้อย
ละ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น  5 ข้อ  

   ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
    ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ  

    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1  ข้อ 
 
ผู้ให้ข้อมูล..........................................................งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
                    (...............................................) 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ...................      

                                                                                                                                                        
ส่งงานประกันฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่  2.4          ระดบัคุณภาพในการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   
ค าอธิบาย สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนที่ก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ

ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผล ตาม
แผน การจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลและน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ผู้ให้ข้อมูล ครูผู้สอน  หัวหน้าแผนกวิชา 
ผู้สรุปผลการประเมิน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล   
เครื่องมือที่ใช ้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผล 
ค าชี้แจง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต. 2.4 (1) ส่งงานประกันคุณภาพฯ 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ

ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ

เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 
(4) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก

รายวิชาที่สอน 
(5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระดับ  ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ต.2.4/ครู 
แบบรายงาน การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2557 

ชื่อ – สกุล ....................................................................................แผนกวิชา............................................. 
 
ที่ 

 
รายวิชา 

การปฏิบัติ(ใส่  ในช่องที่ปฏิบัติ) จ านวน
ประเด็นที่

ปฏิบัติ 

แจ้ง
เกณฑ์
วัดผล 

วัดผลตาม
แผนการจัดการ

เรียนรู ้

วัดผล
หลากหลาย 

ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม 

น าผลไป
พัฒนา
ผู้เรียน 

        
        
        
        
        
        

 
สรุป สอนจ านวน........................รายวิชา ปฏิบัติได้........................ประเด็น  

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 

     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
 
ผู้ให้ข้อมูล…………………………….…..…………ครู 
           (                              ) 
วันที่             เดือน                 พ.ศ.            .                                                        

 
 

ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

แบบ ต.2.4/แผนกวิชา 

แบบรายงาน การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2557 

แผนกวิชา............................................. 
 
ที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

การปฏิบัติ(ใส่  ในช่องที่ปฏิบัติ) จ านวน
ประเด็นที่

ปฏิบัติ 

แจ้ง
เกณฑ์
วัดผล 

วัดผลตาม
แผนการจัดการ

เรียนรู ้

วัดผล
หลากหลาย 

ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม 

น าผลไป
พัฒนา
ผู้เรียน 

        
        
        
        
        
        

 
สรุป จ านวนครูทั้งหมด........................รายวิชา ครูปฏิบัติได้ทุกประเด็นจ านวน........................คน  

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 

     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
 
ผู้ให้ข้อมูล…………………………….…..…………หัวหน้าแผนกวิชา 
           (                              ) 
วันที่             เดือน                 พ.ศ.            .                                                        

 
 

ส่งงานวัดผลและประเมินผล 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 

 

แบบ ต.2.4/สถานศึกษา 

แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2557 

แผนกวิชา............................................. 
 
 
ที่ 

 
 

แผนกวิชา 

การปฏิบัติ(ใส่  ในช่องที่ปฏิบัติ) จ านวน
ประเด็นที่

ปฏิบัติ 

เกณฑ์
การ

ประเมิน
ระดับ 

แจ้ง
เกณฑ์
วัดผล 

วัดผลตาม
แผนการ

จัดการเรียนรู้ 

วัดผล
หลากหลาย 

ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม 

น าผลไป
พัฒนา
ผู้เรียน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ภาพรวม        

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 

     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
 
ผู้ให้ข้อมูล…………………………….…..…………งานวัดผลและประเมินผล 
           (                              ) 
วันที่             เดือน                 พ.ศ.            .                                                        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

ส่งงานประกันฯ 
 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือใน
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงาน ของผู้เรียน
ในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับ สถาน
ประกอบ หน่วยงาน เพ่ือน าผลไปปรับปรุง 

ผู้ให้ข้อมูลและผู้สรุปผลการประเมิน     หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
เครื่องมือที่ใช้ แบบรายงาน 
ค าชี้แจง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สรุปผลระดับคุณภาพในการฝึกงานตามแบบ ต. 2.5 

ส่งงานประกันคุณภาพฯ 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือ

ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
 (2) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน  
 (3)  สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน  
 (4) สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  

หน่วยงาน 
 (5) สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญ

สถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5 ข้อ ระดับดี   

ปฏิบัติตามประเด็น 4  ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้อง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 
1 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

แบบ ต. 2.5/แผนกวิชา 
   

แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 

แผนกวิชา....................................................................... 

ที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 แผนกวิชามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและ  ท าความร่วมมือใน

การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
  

2 แผนกวิชามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน    
3 แผนกวิชามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน   
4 แผนกวิชามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน   
5 แผนกวิชามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน

ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
  

ปฏิบัติได้.......................ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 

      ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
 
ผู้ให้ข้อมูล…………………….…………………หัวหน้าแผนกวิชา 
          (                              ) 
วันที่             เดือน             พ.ศ.            .                                     

   
ส่งงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ต.2.5/สถานศึกษา 

แบบสรุปผล ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 
 

ที่ 
 

สาขาวิชา 
การปฏิบัติ (ใส่  ในช่องที่ปฏิบัติ) เกณฑ์การ

ประเมิน
ระดับ 

ร่วมมือกับ
สถาน

ประกอบการ 

จัด
ปฐมนิเทศ 

นิเทศ
ฝึกงาน 

วัดผลร่วมกับ
สถาน

ประกอบการ 

สัมมนา
การ

ฝึกงาน 

จ านวน
ประเด็น
ที่ปฏิบัติ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

ภาพรวม        
 

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 

      ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
 
ผู้ให้ข้อมูล…………………….…………………งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          (                              ) 
วันที่             เดือน             พ.ศ.            .                                     

ส่งงานประกันคุณภาพฯ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
ค าอธิบาย คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิยาลัยของสถานศึกษา แต่ละสังกัดและอ านาจหน้าท่ีให้ถือ

ปฏิบัติ ดังนี้ คือ 
      สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตาม 

พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ่นจากต าแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553  

      สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตาม พ.ศ. 
2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  

สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การประเมินความพึงพอใจของคระกรรมการสถานศึกษาหรือวิ ทยาลัยในการ   

ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ใช้แบบประเมิน มาตราส่วนประ
มานค่า (Rating scale) 1- 5 

      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มิได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
และมิได้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้เสนอและ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ให้ท าหน้าท่ีประเมินความพึงพอใจ
ของของคณะกรรมการการศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา และ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ท าหน้าท่ีประเมิน 2 ด้านดังกล่าว อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มเดียวกันก็ได้ 
ด้านที่ 1. การประเมินความพึงพอใจของคระกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการ
ปฏิบัติงานร่วม กับสถานศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษารับทราบข้อมูลและน าไป
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป ให้ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1- 5 
ด้านที่ 2. การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  รับทราบข้อมูลและน าผลไป
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

ผู้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา 
ผู้สรุปผลการประเมิน งานบริหารงานท่ัวไป  
เคร่ืองมือท่ีใช้ 1. แบบสอบถาม 

2. แบบสรุปผล 
ค าชี้แจง 1.  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ  

วิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและประเมิน 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามแบบ       
ต.3.1/แบบประเมิน ส่งงานบริหารงานทั่วไป 
2. งานบริหารทั่วไป สรุปผลการประเมิน ตามแบบ ต.3.1/สถานศึกษา ส่งฝ่าย
บริหารทรัพยากร  

ประเด็นการพิจารณา (1)  สถานศึกษามีคณะกรรมการการศึกษาหรือวิทยาลัยตามท่ีก าหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

  (2)  สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 ครั้ง 
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงาน
ตามอ านาจ  หน้าที่ที่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(4) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษาและมีผลประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
(5) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และมีผลประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

  เกณฑ์การประเมิน    ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ดี ค่าเฉลี่ย 3.51- 4.50 พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ต้องปรับปรุง ค่าเฉลี่ย 1.51 -2.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

เกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ระดับ
ดีมากปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ  ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับ
ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

แบบ ต. 3.1/แบบประเมิน 1 
แบบประเมิน ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ

สถานศึกษาปีการศึกษา  2557 

ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
   1.  ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.................................................................................... 

   2.  อายุ...............................ป ี

   3.  อาชีพ/ต าแหน่ง................................................................................... 

ตอนที่ 2  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
  ระดับความพึงพอใจ  5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3= ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 

ล าดับ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 สถานศึกษามีระบบงานท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน      
2 สถานศึกษารับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย      
3 สถานศึกษาน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยไปใช้ในการ

ก าหนดนโยบายหรือบริหารงาน 
     

4 สถานศึกษามีการสื่อสารและท าความเข้าใจในวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยทุกคน 

     

5 สถานศึกษามีการประสานสัมพันธ์ ท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการท างาน      
6 สถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของบุคคลากรทุกกลุ่มเพื่อน ามาปรับปรุงการบริหาร

จัดการ 
     

7 สถานศึกษามีการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ ่      
8 สถานศึกษามีการด าเนินการก ากับการดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลง      

ตอนที่  3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 

 
ด้วยความขอบคุณ 

 งานบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

แบบ ต. 3.1/แบบประเมิน 2 
แบบประเมิน   คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 
ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
   1.  ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.................................................................................... 
   2.  อายุ...............................ป ี
   3.  อาชีพ/ต าแหน่ง................................................................................... 

ตอนที่ 2  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
  ระดับความพึงพอใจ  5 = มากท่ีสุด 4=มาก 3= ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 

ล าดับ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ร่วมก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

2 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 

     

3 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

     

4 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ก ากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

     

5 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ก ากับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยประชุม
ร่วมกับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี 

     

6 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยก ากับติดตามการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบวาระการด ารง
ต าแหน่ง 

     

7 คณะกรรมการศึกษาหรือวิทยาลัยด าเนินงานภายใต้หลักธรรมภิบาลและก ากับดูแลให้
สถานศึกษาด าเนินงานตามหลักธรรมภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น 

     

ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 

ด้วยความขอบคุณ 
งานบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 

 
 

แบบ ต. 3.1/สถานศึกษา 

แบบสรุปผล  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557  
ข้อ
ที ่

ประเด็นการพิจารณา ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 

1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่ก าหนดใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  

2. สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ด าเนินการ 
.........ครั้ง 

 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถานศึกษาประเมินความ
พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษาและมีผลประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 
............. 

ระดับ............. 

 

5. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย 
............. 

ระดับ............. 

 

                                                                             ปฏบัิติได้................................ประเด็น 

 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
       ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
       พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
       ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น  2 ข้อ 
       ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1 ข้อ 
 
ผู้สรุปผล..................................................งานบริหารงานท่ัวไป 
                 (............................................) 
วันท่ี............เดือน......................พ.ศ. ................. 

 
ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

   
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา 
ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง พร้อมจัดท า
รายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน งานวางแผนฯ  
เครื่องมือที่ใช้ แบบสรุปผลการประเมิน  
ค าชี้แจง งานวางแผนฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 3.2/สถานศึกษา ส่งฝ่ายแผนงานฯ  
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถา นศึกษา โดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 (2)  สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 

 (3)  สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 (4)  สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือ

การปรับปรุง 
 (5)  สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  ระดับดีมาก ปฏิบัติตาม

ประเด็น 1-5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1-4 ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1-3
ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2  ระดับต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ
ตามประเด็น 1 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ต. 3.2/สถานศึกษา 

แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557  
ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

  

2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   
4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
  

5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   
ปฏิบัติได้.....................ประเด็น                 

 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1-5 
       ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1-4 
       พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 1-3 
       ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น  1 และ 2 
       ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  
 
ผู้สรุปผล.............................................งานวางแผนและงบประมาณ 
           (........................................) 
วันที่..................เดือน......................พ.ศ. ........................ 
 
 

 
ส่งฝ่ายแผนงานฯ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 อัตลักษณ์   หมายถึง คุณลักษณ์ของผู้เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของจัดตั้งสถานศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล คร ู
ผู้สรุปผลการประเมิน งานวางแผน 
เครื่องมือที่ใช้ แบบสรุปผลการประเมิน 
ค าชี้แจง 1. ครูรายงานผลการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ “ทักษะเยี่ยม” ส่งงานวางแผนฯ 
 2. งานวางแผนฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.3.3/สถานศึกษา ส่งฝ่ายแผนฯ  
ประเด็นการพิจารณา (1)  สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 (2)  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (3)  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 (4)  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนโครงการ 
 (5)  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ระดับดีมาก  ปฏิบัติตาม

ประเด็น 1-5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1-4 ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1-3
ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2  ระดับต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ
ตามประเด็น 1  
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แบบ ต. 3.3/สถานศึกษา 

แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพภายในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2557  
ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยการเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

  

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   
4 สถานศึกษามีการด าเนินผลการด าเนินงานตามแผนโครงการ   
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

ปฏิบัติได้..........................ประเด็น 
 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1-5 
       ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1-4 
       พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 1-3 
       ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น  1 และ 2 
       ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  
 
ผู้สรุปผล.............................................งานวางแผนและงบประมาณ 
          (...........................................) 
วันที่..................เดือน......................พ.ศ. ........................ 
 
 

 
 

ส่งฝ่ายแผนงานฯ  
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าอธิบาย ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้น าและ

การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scaie) 1-5 

 ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ผู้ให้ข้อมูล คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ผู้สรุปผลการประเมิน งานบุคลากร  งานบริหารงานท่ัวไป  
เคร่ืองมือท่ีใช้ 1.  แบบประเมิน 
 2.  แบบรายงานผลการประเมิน 
 3.  แบบสรุป 
ค าชี้แจง 1. งานบุคลากรและงานบริหารงานท่ัวไป ส่งแบบประเมินให้ คณะกรรมการสถานศึกษา หรือ 

วิทยาลัย ประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแบบ ต. 3.4/
แบบประเมิน 

 2. งานบุคลากร สรุปตามแบบ ต. 3.4/งานบุคลากร ส่งงานบริหารงานท่ัวไป  
 3.  งานบริหารงานท่ัวไป สรุปตามแบบ ต. 3.4/สถานศึกษา ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร  
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
 (2) สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 

ครั้ง 
 (3) สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่าง

น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 (4) สถานศึกษามีการน า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและ

บุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 (5 )สถานศึกษามีผลการประเมินผลการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-
5.00 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ระดับดีมากปฏิบัติ
ตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ  
ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัตติามประเด็น 1 
ข้อ 
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   แบบ ต. 3.4/แบบประเมิน 
แบบประเมิน  การบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 
ค าชี้แจง     ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารงานตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยใช้ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ  วิทยาลัย แสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง โดยใช้เครื่องหมาย  ลงใน
ระดับคุณภาพท่ีพิจารณาตรงกับความจริงมากที่สุด     
ค านิยม    ผู้บิหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ        
 ระดับความคิดเห็น  5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยท่ีสุด 

ที ่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ของผู้บริหารในการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ท้องถิ่นต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

     

2. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน ์      
3. มีการน าผลการประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายนอก มาก าหนด เป้าหมาย กลยุทย์ และแผนการด าเนินงานให้

สอดคล้องต่อความเป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 
     

4. มีการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง 
เช่น จัดประชุมบุคลากรทั้งองค์กรอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี 

     

5. มีการควบคุมอัตราส่วนครู นักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดครบทุกสาขางาน      
6. มีการก ากับดูแลอัตราส่วนของผู้ส าเร็จการศึกษา(Success rate) ให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 
     

7. มีการใช้งบประมาณของสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 

     

8. มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีในการบริหารงาน และมีภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา      
9. มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช่ในการบริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง

รูปธรรมอย่างชัดเจน และเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง 
     

10. มีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และก ากับดูแลสถานศึกษาด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วนทุกประเด็น 

     

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................  

ส่งงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรอยุธยา 
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                                                      แบบ ต. 3.4/งานบุคลากร 
แบบรายงานผลการประเมิน การบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุภาพ 
1. มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ของผู้บริหารในการสร้าง

ความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
   

2. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน ์    
3. มีการน าผลการประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายนอก มาก าหนด เป้าหมาย กลยุทธ์ และ

แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
และชุมชนท้องถิ่น 

   

4. มีการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยมีการรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดประชุมบุคลากรทั้งองค์กรอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี 

   

5. มีการควบคุมอัตราส่วนครู นักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้น
สังกัดครบทุกสาขางาน 

   

6. มีการก ากับดูแลอัตราส่วนของผู้ส าเร็จการศึกษา(Success rate) ให้เกิดความคุ้มค่า
ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   

7. มีการใช้งบประมาณของสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

   

8. มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีในการบริหารงาน และมีภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

   

9. มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช่ในการบริหารจัดการ
จนเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างรูปธรรมอย่างชัดเจน และเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง 

   

10. มีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และก ากับดูแลสถานศึกษาด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น 

   

ภาพรวม    

เกณฑ์การประเมิน     ดีมาก  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 
       ดี  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 
       พอใช้  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 
       ต้องปรับปรุง  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 
       ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 

 
ผู้สรุปผล.............................................งานบุคลากร 
          (............................................) 
วันท่ี..................เดือน......................พ.ศ. ........................     ส่งงานบริหารงานท่ัวไป 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

แบบ ต. 3.4/สถานศึกษา 

แบบสรุปผล  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาปีการศึกษา 2557  
ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

..............ครั้ง  

2 สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง 

..............ครั้ง  

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

  

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย ครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้ง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

  

5 สถานศึกษามีผลการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของ
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย
.......... 

ระดบั........... 

 

ปฏิบัติได้..........................ประเด็น 
 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
       ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
       พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
       ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น  2 ข้อ 
       ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1 ข้อ 
 
ผู้สรุปผล.............................................งานบริหารงานทั่วไป 
          (...........................................) 
วันที่..................เดือน......................พ.ศ. ........................ 
 
 

ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่   3.5   ระดับคุณภาพในการบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
ค าอธิบาย สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการ

สูญหายของข้อมูล โดยมีข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อย 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
สถานศึกษาข้อมูลนักเรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและ
การเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดโดยข้อมูลจะครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและ
ปัจจุบัน มีการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและผู้เรียนโดยใช้แบบ
ประเมินมาตรฐานส่วนประมาณค่า     (Rating scale) 1-5 

ผู้ใช้ข้อมูล ผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรในสถานศึกษา 
ผู้สรุปผลการประเมิน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
เครื่องมือที่ใช้  1. แบบประเมิน  
 2. แบบสรุปผลการประเมิน  
ค าชี้แจง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สอบถามความพึงพอใจตามแบบ ต.3.5/แบบประเมินกับ

ผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรในสถานศึกษา และสรุปผลในแบบ ต. 3.5/สถานศึกษา ส่ง
ฝ่ายแผนฯ 

ประเด็นการพิจารณา  (1) สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จ าเป็นส าหรับ
สถานศึกษาที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

 (2) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและปัจจุบัน  
 (3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และมีผู้สามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 (4) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 (5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา                  

ระดับดีมากปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ                   
ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น                
2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 

 
แบบ ต. 3.5/แบบประเมิน 

แบบประเมิน   การบิหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2557 

ตอนที่ 1  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   ชาย    หญิง 
2. สถานภาพ  นักเรียน นักศึกษา  คร ู  บุคลากรสายสนับสนุน 
3. แผนกวิชา/ฝ่าย............................................ 

ตอนที่ 2 กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ล าดับ

ที่ 
รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา (LAN & Wireless) 

1.1 ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      
 1.2 ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย      
1.3 ความเสถียรภาพของระบบสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตต่อเนื่อง      
1.4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย แบบ LAN สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง      
1.5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย แบบ Wireless สามารถให้บริการครอบคลุมทั่วถึง      

2. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) 
2.1 ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย      
2.2 ความพอพอใจในโปรแกรมไวรัส (Antivirus) ที่วิทยาลัยจัดสรรไว้ให้      

3. ด้านการให้บริการ(service) 
3.1 การก าหนดสิทธ์ิในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์

ต่อการใช้งาน 
     

3.2 การบริการ และดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความรวดเร็ว และทันต่อ
การใช้งาน 

     

3.3  เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างมีมิตรไมตรี      
4.  ด้านการให้บริการเว็บไซต์ วิทยาลัย (www.avc.ac.th) 

4.1 การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ตามสิทธ์ิ      
4.2 ข้อมูลที่น าเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย      
4.3 ออกแบบได้สวยงาม การใช้สี และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

ส่งงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 

 



 

 

 

 

แบบ ต. 3.5/สถานศึกษา 
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา      

 ปีการศึกษา  2557 
ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่นที่จ าเป็นส าหรับ

สถานศึกษาท่ีครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบและมีระบบส ารองข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือป้องกันการเสียกายของข้อมูล 

  

2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน   
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน

สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

  

5. สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00  

ค่าเฉลี่ย....... 
ระดับ.......... 

 

ปฏิบัติได้.............................ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน □  ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

   □  ดี  ปฏิบัติตามประเด็น  4 ข้อ 

   □  พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  3 ข้อ 

   □  ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น  2 ข้อ 

   □  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
 
ผู้สรุปผล.............................................งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
              (.......................................)  
วันที่...................เดือน.................พ.ศ. ................. 
 

ส่งฝ่ายแผนงานฯ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
ค าอธิบาย  สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผน โครงการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคัญอย่าง  

น้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้าน
การพนันและการมั่วสุ่ม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง มีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และมีผลท าให้ความเสี่ยงด้านต่างๆ ลดลง 

ด้านที่ 1  ด้านความปลอดภัย 
ผู้ให้ข้อมูล  ผู้เรียน ครู  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานอาคารสถานท่ี  
เคร่ืองมือท่ีใช้  1. แบบประเมิน  
   2. แบบสรุปผลการประเมิน  
ค าชี้แจง  1.  หัวหน้าแผนกวิชาให้ครูและผู้เรียนในแผนกตอบแบบประเมิน 3.6 /แบบประเมิน  

   ส่งงานอาคารสถานท่ี 
2. งานอาคารสถานท่ีสรุปผลการประเมินตามแบบ 3.6/งานอาคารสถานท่ี ส่งงาน 
   ปกครองฝ่ายบริหารทรัพยากร  

ด้านที่ 2 ด้านการทะเลาะวิวาท 
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งเสพติด  
ด้านที่ 4 ด้านสังคม 
ด้านที่ 5 ด้านการพนันและการมั่วสุม 
ผู้ให้ข้อมูล  ครู หัวหน้าแผนกวิชาชีพ  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานปกครอง งานโครงการพิเศษ งานสวัสดิการฯ  
เคร่ืองมือท่ีใช้  1. แบบรายงาน  
   2. แบบสรุปผล  
ค าชี้แจง  1. ครูที่ปรึกษา รายงานตามแบบ ต.3.6/ครูที่ปรึกษา ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ  
   2. หัวหน้าแผนกวิชาชีพ รายงานตามแบบ ต.3.6/แผนกวิชา ส่งงานปกครอง  

3. งานปกครอง งานโครงการพิเศษ งานสวัสดิการ สรุปข้อมูลตามแบบ 3.6/สถานศึกษา ส่งฝ่าย
พัฒนานักเรียน 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคัญอย่างน้อย 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการ
พนันและการมั่วสุม 
(2) สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ 
(3) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
(4) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง 
(5) สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1-5  ระดับดี ปฏิบัติ

ตามประเด็น 1-4  ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1-3  ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 
1 และ 2  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ต.3.6/แบบประเมิน 

แบบสอบถาม  การบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน ปีการศึกษา 2557 

ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด 

ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
1. เพศ  1. ชาย 2. หญิง 
2. สถานภาพ 1. ครู  2. ผู้เรียน  
3. แผนกวิชา  1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย  2. อาหารและโภชนาการ  3. คหกรรมศาสตร์ 

 4. การบัญช ี    5. การขาย/การตลาด   6. การเลขานุการ 
 7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   8. การโรงแรม   9. การท่องเที่ยว 
 10. ศิลปกรรม   11. คอมพิวเตอร์กราฟิก  12. สามัญสัมพันธ ์
 13. อื่นๆ......................... 

ตอนที่ 2 การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 มีป้ายแสดงค าเตือนความปลอดภัยทุกพื้นที ่      
2 มีระบบสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย      
3 มีป้ายแสดงข้ันตอนการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร      
4 มีสถานท่ีและการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ      
5 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจ าพื้นท่ีนอกเหนือจากห้อง

พยาบาลของสถานศึกษา 
     

6 มีการบันทึกการตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องจักร 

     

7 มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน      
8 มีข้อมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหต ุ      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  

ส่งงานอาคารสถานท่ี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 

 
 

แบบ ต.3.6/งานอาคารสถานที่ 

แบบสรุปผล การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2557  
สาขาวิชา ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ สาขาวิชา ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

      
      
      
      
      

ค่าเฉลี่ยภาพรวม...........................................ระดับ........................................ 

ข้อที ่ รายการประเมิน X S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1 มีป้ายแสดงค าเตือนความปลอดภัยทุกพื้นที่    
2 มีระบบสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย    
3 มีป้ายแสดงข้ันตอนการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร    
4 มีสถานท่ีและการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ    

5 
มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจ าพื้นท่ีนอกเหนือจากห้องพยาบาลของ
สถานศึกษา 

   

6 มีการบันทึกการตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร    
7 มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน    
8 มีข้อมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ    

ภาพรวม    

สรุปผลการประเมิน  ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 
 ดี ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 
 พอใช้  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 
 ต้องปรับปรุง ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 
 ต้องปรับปรุงด่วน ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 
 

ผู้สรุปผล......................................................งานอาคารสถานที่ 
           (……………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

ส่งงานปกครอง ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 
 

แบบ ต.3.6/ครูที่ปรึกษา 
แบบรายงาน ข้อมูลความเสี่ยง 5 ด้าน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่...................... 
 สาขาวิชา................................. ระดับชั้นปวช./ปวส............จ านวนผู้เรียน...........คน 

ล าดับ รายการ 
จ านวนผู้เรียนในห้อง โครงการป้องกัน

ความเสี่ยง ทั้งหมด ที่ประสบปัญหา 
1.ด้านความปลอดภัย 
1.1 อุบัติเหตุจากการเดินทาง    
1.2 ลักขโมย    
1.3 เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการฝึกทักษะ    

2.ด้านการทะเลาะวิวาท 
2.1 ทะเลาะวิวาทกับผู้เรียนในสถานศึกษาเดียวกัน    
2.2 ทะเลาะวิวาทกับผู้เรียนสถานศึกษาอ่ืน    

3.ด้านสิ่งเสพติด 
3.1 บุหรี่    
3.2 กัญชา    
3.3 ยาบ้า    
3.4 ยาไอซ/์ยาอี    

4.ด้านสังคม 
4.1 การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร    
4.2 การติดเกมส์    
4.3 การหนีเรียน    

5.ด้านการพนัน 
5.1 เล่นไพ่/ไฮโล    
5.2 การพนันฟุตบอล    

 
ผู้สรุปผล......................................................ครูที่ปรึกษา 

           (………………………..……………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............  

ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ต.3.6/แผนกวิชา 
แบบรายงาน ข้อมูลความเสี่ยง 5 ด้าน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่............................ 

สาขาวิชา............................... 

ล าดับ รายการ 
จ านวนผู้เรียน โครงการป้องกัน

ความเสี่ยง ทั้งหมด ที่ประสบปัญหา 
1.ด้านความปลอดภัย 
1.1 อุบัติเหตุจากการเดินทาง    
1.2 ลักขโมย    
1.3 เครื่องจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการฝึกทักษะ    

2.ด้านการทะเลาะวิวาท 
2.1 ทะเลาะวิวาทกับผู้เรียนในสถานศึกษาเดียวกัน    
2.2 ทะเลาะวิวาทกับผู้เรียนสถานศึกษาอื่น    

3.ด้านสิ่งเสพติด 
3.1 บุหร่ี    
3.2 กัญชา    
3.3 ยาบ้า    
3.4 ยาไอซ์/ยาอ ี    

4.ด้านสังคม 
4.1 การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร    
4.2 การติดเกมส์    
4.3 การหนีเรียน    

5.ด้านการพนัน 
5.1 เล่นไพ่/ไฮโล    
5.2 การพนันฟุตบอล    

 
 
ผู้สรุปผล......................................................หัวหน้าแผนกวิชา 

         (……………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............  

ส่งงานปกครอง 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ต.3.6/สถานศึกษา 
แบบสรุปผล ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2557 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่

ส าคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยด้านการทะเลาะวิวาท 
ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง  

  

2 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงานโครงการ   
3 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ   
4 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง   
5 สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน   

ปฏิบัติได้...........................ประเด็น 
 

สรุปผลการประเมิน ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1-5 ข้อ 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1-4 ข้อ 
 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 1-3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1และ 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

 
 

   ผู้สรุปผล............................................งานปกครอง 
            (………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............  

 
ส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  
ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
ผู้เรียนมีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

ผู้ให้ข้อมูล  ผู้เรียน ครูที่ปรึกษา  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานครูที่ปรึกษา  
เครื่องมือที่ใช ้ 1. แบบประเมิน  
   2. แบบสรุปผลรายงาน  
ค าชี้แจง  1.ครูที่ปรึกษารายงานตามแบบ ต.3.7/ครู 1.2 ส่งงานครูที่ปรึกษา 

2.งานครูที่ปรึกษา รายงานตามแบบ ต.3.7/งานครูที่ปรึกษา และรายงานตาม
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2,3 และ 5 และสรุปผลการประเมินตามแบบ ต.3.7/
สถานศึกษาส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ  
3.รายงานประเด็นการพิจารณาที่ 1 และ 4 ตามแบบ ต.3.7/สถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน  
(2) สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
(3) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 
(4) สถานศึกษามีแผนงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่าง
น้อยร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
(5) สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5  ระดับ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3  ระดับต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น2  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1  

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

แบบ ต.3.7/ครู 1 
แบบรายงาน การจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557 

 
ผู้เรียนสาขาวิชา..............................................ระดับชั้น................................................ 

 
 

ภาคเรียนที ่1 พบครูที่ปรึกษา  จ านวน...........................ครั้ง  
ภาคเรียนที ่2 พบครูที่ปรึกษา  จ านวน...........................ครั้ง  
  รวมทั้งปีการศึกษา จ านวน...........................ครั้ง  
 
เกณฑ์การผ่าน  ผ่าน 36 ครั้ง ขึ้นไป 
   ไม่ผ่าน น้อยกว่า 36 ครั้ง 
 

 
 

ผู้สรุปผล..............................................ครูที่ปรึกษา 
        (………………..…………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............  

 
ส่งงานครูที่ปรึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ต.3.7/ครู 2 

แบบรายงาน ระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ ปีการศึกษา 2557 

ผู้เรียนสาขาวิชา..............................................ระดับชั้น................................................ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มเสี่ยงด้าน ปัญญาเลิศ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

ผู้สรุปผล......................................................ครูที่ปรึกษา 
          (……………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............  
 
 

- ส่งงานครูที่ปรึกษา 
- งานครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลรายงาน 
หัวหน้าแผนกวิชาและฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
 

แบบ ต.3.7/งานครูที่ปรึกษา1 
แบบสรุปรายงาน จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียนในการพบครูที่

ปรึกษา 
รวมจ านวน
ครั้งต่อปี
การศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ผ่าน ไม่ผ่าน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

สรุปภาพรวม    
 
เกณฑ์การผ่าน  ผ่าน 36 ครั้ง ขึ้นไป 
   ไม่ผ่าน น้อยกว่า 36 ครั้ง 
 
 

ผู้สรุปผล......................................................งานครูที่ปรึกษา 
         (………..……………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............  

ส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 

 

แบบ ต.3.7/งานครูที่ปรึกษา2 

แบบสรุปรายงาน ระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ ปีการศึกษา2557 
สาขาวิชา จ านวนผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จ านวนผู้เรียนปัญญาเลิศ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สรุปภาพรวม   
 
ด าเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยง และปัญญาเลิศ 
 1. … ………………………………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………………………………… 
3.…………………………………………………………………………………………………… 
4.…………………………………………………………………………………………………… 
5.…………………………………………………………………………………………………… 

 
ผู้สรุปผล..................................................งานครูที่ปรึกษา 

         (……………………………….……….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............  

 
ส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ต.3.7/สถานศึกษา 
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดการระบบดูแลผู้เรียน ปีการศึกษา2557 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน   
2 สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
.................... 

ครั้ง 
 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน   
4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่าง

น้อยร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
ร้อยละ 

.................... 
 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ ..............คน  
ปฏิบัติได.้.....................................ประเด็น 

 
   สรุปผลการประเมิน ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

 
 

   ผู้สรุปผล.................................................งานกครูที่ปรึกษา 
             (……………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............  

 
ส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  3.8 ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ

ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ 
ค าอธิบาย สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ

การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ มีการประเมินความพึง
พอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนร่วมประมาณ (Rating scale) 1-5 และมีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาและผู้เรียน 

ผู้ให้ข้อมูล  ครู ผู้เรียน  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานอาคารสถานที่  
เครื่องมือที่ใช้  1. แบบประเมิน  
   2. แบบสรุปผลรายงาน  
   3. แบบสรุปผลการประเมิน 
ค าชี้แจง 1.หัวหน้าแผนกวิชาแจกแบบประเมินให้ครูและผู้เรียนในแผนกวิชาตาม แบบ ต.3.8/แบบ

ประเมิน ส่งอาคารสถานที่ 
2.งานอาคารสถานที่ สรุปการประเมินตามแบบ ต.3.8/งานอาคารสถานที่ ส่งฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร  
3.งานอาคารสถานที่และงานบริการฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.3.8/สถานศึกษา 
ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนการ โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการโดย
การมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
(2) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
(3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ 
(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 
(5) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ ระดับดีมาก ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 ข้อ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

แบบ ต.3.8/แบบประเมิน 

แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2557 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด 

ตอนที1่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
1. เพศ  1. ชาย 2. หญิง 
2. สถานภาพ 1. คร ู  2. ผู้เรียน  
3. แผนกวิชา  1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย  2. อาหารและโภชนาการ 
  3. คหกรรมศาสตร์   4. การบัญชี 

 5. การขาย/การตลาด   6. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป 
 7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   8 .การโรงแรม 
 9. ธุรกิจค้าปลีก   10. ศิลปกรรม 
 11. การท่องเที่ยว   12.คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 13. สามัญสัมพันธ์   14.อื่นๆ............................... 

ตอนที่ 2 การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
1 มีห้องปฏิบัติการตรงตามแผนกวิชาท่ีเปิดสอน      
2 มีการจัดห้องปฏิบัติการเป็นสัดส่วน      
3 มีการจัดครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สะดวก สอดคล้องกับการเรียนการสอน      
4 มีอากาศถ่ายเทได้ดี ติดตั้งพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ      
5 มีแสงสว่างเพียงพอ หลอดไฟ อยู่ในสภาพใช้การได้      
6 มีการติดต้ังตารางการใช้ห้องเรียนทุกห้องเป็นปัจจุบัน      
7 มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการใช้ห้อง      
8 มีป้ายชื่อ/แผนก ห้องปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบ      
9 อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์      
10 มีค าเตือนเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน      
ด้านสภาพและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
1 การจัดมุมพักผ่อนให้กับนักศึกษา      
2 การจัดภูมิทัศน์ของสถานศึกษา      
3 การจัดสถานท่ีจอดรถ      
4 การจัดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าวิทยาลัย      
5 การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีใช้ร่วมกัน      

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านศูนย์วิทยบริการ 
1 มีหนังสือ สื่อต่างๆ ที่ทันสมัย      
2 มีระบบสารสนเทศให้บริการ      
3 มีระบบสืบค้นท่ีสะดวกรวดเร็ว      

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

       
 

ส่งงานอาคารสถานที่และวิทยบริการและห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ต.3.8/งานอาคารสถานที่ 

แบบสรุปการประเมิน  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2557 

สาขาวิชา 

ด้านอาคาร
สถานที่ 

ด้าน
สภาพแวดล้อม 

ด้านศูนย์วิทย
บริการ 

ภาพรวม 

x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 
ระดับ

คุณภาพ 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

ภาพรวม          
 

เกณฑ์การประเมิน  ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00   ดี ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 
 พอใช้  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50   ต้องปรับปรุง ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 
 ต้องปรับปรุงด่วน ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 

 
 

   ผู้สรุปผล......................................................งานอาคารสถานที่ 
              (……………………………..……….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............  

ส่งฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 

 

แบบ ต.3.8/สถานศึกษา 

 
แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ

การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2557 
ข้อ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ

ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 

 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ   
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์

ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

  

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00   
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

ปฏิบัติได.้.....................................ประเด็น 
 

   สรุปผลการประเมิน ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
 

   ผู้สรุปผล......................................................งานอาคารสถานที่ 
             (……………….……………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............  

 
ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
สถานศึกษามีการจัดการหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการประเมินความพึง
พอใจของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนโดยใช้แบบประเมิน
มาตรตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 1-5 และมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ  

ผู้ให้ข้อมูล ครูและผู้เรียน  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานพัสดุ  
เครื่องมือที่ใช ้ 1. แบบประเมิน 

2. แบบสรุปผลการประเมิน 
ค าชี้แจง  1. หัวหน้าแผนกวิชาแจกแบบประเมินให้ครูและผู้เรียนประเมินตามแบบ ต.3.9/

แบบประเมินส่งงานพัสดุ 
 2.งานพัสดุสรุปผลการประเมินตามแบบ ต.3.9/สถานศึกษา ส่งฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรและหัวหน้าแผนกวิชา 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนงานโครงการการจัดหาการใช้วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และ

คอมพิวเตอร์ 
  (2) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
  (3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใ ช้วัสดุอุปกรณ์

ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  
  (4) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00  
  (5) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารการจัดการ  
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ระดับ

ดีมากปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติการประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อระดับต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน ระดับการประเด็น 1 ข้อ   

 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
 

แบบ ต.3.9/แบบประเมิน 

แบบประเมิน  ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ของสถานศึกษา   
ปีการศึกษา 2557 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่เห็นว่าตรงกับความจริงที่สุด 
ตอนที1่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
1. เพศ   1.ชาย     2.หญิง 
2. สถานภาพ  1.ครู     2.ผู้เรียน  
3. แผนกวิชา  1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย   2. อาหารและโภชนาการ   3. คหกรรมศาสตร์  
   4.การบัญชี      5.การเลขานุการ    6.การขาย/การตลาด  
   7.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   8.การโรงแรม    9. ธุรกิจค้าปลีก  
   10. ศิลปกรรม    11. การท่องเที่ยว    12. คอมพิวเตอร์กราฟิก  
   13. สามัญสัมพันธ์    14.อ่ืนๆ ………………… 
ตอนที ่2  ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ของสถานศึกษา  

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้จัดการเรียนการสอนอยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดี 

     

2. วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ส าหรับใช้บริการทั่วไปอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี      
3. วัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมเพียงพอ      
4. มีการจัดท าโครงการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์       
5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย      
6.  มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับผู้เรียน      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

ส่งงานพัสดุ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

         

 
แบบ ต.3.9/สถานศึกษา 

แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์             ปี
การศึกษา2557 

สาขาวิชา ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ สาขาวิชา ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
      
      
      
      
      

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม..........................................ระดับ............................... 
ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ
1 สถานศึกษามีแผนงานโครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

คอมพิวเตอร์ 
  

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์

ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

  

4 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย....... 
ระดับ.......... 

 

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   
ปฏิบัติได้.......................................ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน  ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
ผู้สรุปผล..........................................................งานพัสด ุ
 (.......................................................) 
วันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ. ................... 

ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพจัดหาทุนการศึกษาทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ส่งเสริมให้มีโครงการ
แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนหรือหน่ายงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง  

ผู้ให้ข้อมูล ครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุน  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานบุคลากร  
เคร่ืองมือท่ีใช้ 1.  แบบประเมิน 
 2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
ค าชี้แจง 1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานตามแบบ ต.3.10/ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่ง

งานบุคลากรทุกภาคเรียน 
 2.  บุคลากรสายสนับสนุนรายงานตามแบบ ต.3.10/บุคลากรสายสนับสนุน ส่งงานบุคลากร 
 3.  งานบุคลากรสรุปรายงานตามแบบ ต.3.10/สถานศึกษา ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากรและ

หัวหน้าแผนกวิชา 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้าน

วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับทุนการศึกษา

ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 

 (3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานองค์กรภายนอกตรง
กับสาขาวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

 (4) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับ การพัฒนาการ
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 (5) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับประกาศเกียรติ
คุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ5 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีมากปฏิบัติตามประเด็น 5 
ข้อ ระดับดี ปฏิบัติการประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้อง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ระดับการประเด็น 1 ข้อ   

 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ต.3.10/ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แบบรายงาน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่............ 

ชื่อ-สกุล.....................................................................ต าแหน่ง................................................... 
แผนกวิชา.......................................................................... 

ประเด็นที่ 1 การฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

ครั้งที่ รายการ 
ว.ด.ป.และ

จ านวนชั่วโมง 
หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

     
     
     
     
     
ประเด็นที่ 2.การรับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรือสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

ครั้งที่ รายการ ว.ด.ป.ที่ได้ 
หน่วยงาน 
ที่ให้ทุน 

จ านวนเงิน 

     
     
     
     
     
ประเด็นที่ 3.การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอ่ืนหรือเป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอกที่ตรง
กับสาขาวิชาชีพ (เช่นไปสอนในสถานศึกษาอ่ืนๆ) 
ครั้งที่ รายการ ว.ด.ป.ที่เข้าร่วม หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
    
    
    
    
    

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
 
ประเด็นที่ 4 การได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 
ครั้งที่ รายการ ว.ด.ป.ที่เข้าร่วม หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
    
    
    
    
    
ประเด็นที5่ ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการและวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงาน
ภายนอก 
ครั้งที่ รายการ ว.ด.ป.ที่ได้รับ หน่วยงานที่ได้รับ 
    
    
    
    
    
 
 
 

ส่งงานบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ต.3.10/บุคลากรสายสนับสนุน 

แบบรายงาน การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2557 

ชื่อ-สกุล บุคลากรสายสนับสนุน......................................................................................... 
ฝ่าย................................................................งาน.............................................................. 

ครั้งที่ รายการ 
ว.ด.ป. และ

จ านวนชั่วโมง 
หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
ผู้สรุปผล................................................บุคลากรสายสนับสนุน 
 (..............................................) 
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ................... 
 

ส่งงานบุคลากร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

 
แบบ ต.3.10/สถานศึกษา 

แบบสรุปผลการประเมิน การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 

แผนกวิชา/ฝ่าย 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนคนที่ปฏิบัติตามประเด็นที่ 
1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ปฏิบัติได.้.......................ประเด็น 
 
สรุปผลการประเมิน  ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
ผู้สรุปผล.................................................งานบุคลากร 
 (...........................................) 
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ................... 

 
ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี

ของสถานศึกษา ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

 งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน งานการเงิน  
เครื่องมือที่ใช้ แบบสรุปผลการประเมิน  
ค าชี้แจง 1.งานวางแผนฯรายงานตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 
 2.  งานผลิตผลการค้าฯ รายงานตามประเด็นการพิจารณาข้อ 2 

3.งานโครงการพิเศษฯ รายงานตามประเด็นการพิจารณาข้อ 3 
4.งานวิจัยฯ รายงานตามประเด็นการพิจารณาข้อ 4 
5.งานกิจกรรมฯ รายงานตามประเด็นการพิจารณาข้อ 5 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

 (2) สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

 (3) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

 (4) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการ
จัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 (5) สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ระดับดีมากปฏิบัติตามประเด็น 5 
ข้อ ระดับดี ปฏิบัติการประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้อง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ระดับการประเด็น 1 ข้อ   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ต.3.11/สถานศึกษา 
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปีการศึกษา 2557  

งบด าเนินการ จ านวน......................................บาท 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา จ านวนเงิน 
ปฏิบัติได้
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

    

2 สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้
วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่า
วัสดุฝึก 

    

3 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการ
บริการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

    

4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน
จัดท าและด าเนินการจัดการประกวด จัดแสดงโครงการ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

    

5 สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรม 
ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

    

 ปฏิบัติได้............................ประเด็น 

 
สรุปผลการประเมิน  ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

ผู้สรุปผล.................................................งานการเงิน 
 (...........................................) 
วันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ. ................... 

 
ส่งฝ่ายบริหารฯ  

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ท้ังในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุง 

ผู้ให้ข้อมูล 1.ครูผู้สอนในแผนกวิชา/งานในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 2.หัวหน้าแผนกวิชา/หัวหน้างาน  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานความร่วมมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ 1.แบบรายงาน 
 2.แบบสรุปรายงาน 
 3.แบบสรุปผลการประเมิน 
ค าชี้แจง 1.ครูผู้สอนมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังภายในประ เทศและหรือ

ต่างประเทศ รายงานข้อมูลตาม แบบ ต.3.12/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพทุกภาคเรียน 
 2.  หัวหน้าแผนกวิชาชีพ สรุปจากครูตามแบบ ต.3.12/แผนกวิชา ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ สิ้น

ภาคเรียนท่ี 2 
3.งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต.3.12/สถานศึกษา ประเด็นการพิจารณาข้อ 2 ส่งงาน
ความร่วมมือ 
4.งานความร่วมมือและงานอาชีวศึกษาทวิภาคี สรุปจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาตามแบบ ต.3.12/แบบ
บันทึก และ ต.3.12/สถานศึกษา ประเด็นพิจารณาข้อ 3 ส่งงานความร่วมมือ 
5.งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ แผนกวิชาหรืองานในฝ่ายที่มีการระดมทรัพยากร จากท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา กรอกข้อมูลตามแบบ ต.3.12/งานการเงิน บัญชี พัสดุ ส่งงาน
ความร่วมมือ 
6.งานความร่วมมือ สรุปผลการประเมินตามแบบ 3.12/สถานศึกษา  

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

 (2) สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานท่ี
เปิดสอน 

 (3) สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง  

 (4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

   

 
 
(5) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศเพื่อการปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ ระดับดีมากปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติการประเด็น 4 ข้อ 
ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อระดับต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน ระดับการประเด็น 1 ข้อ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ต.3.12/แบบบันทึก  

แบบสรุปรายงาน   จ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา กับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนสถาน
ประกอบการ 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวม    
 
เกณฑ์การผ่าน  1. ระดับสาขาวิชา/สาขางาน ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 
  2. ระดับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 
สรุปผลการรายงาน  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
ผู้สรุปผล..........................................................งานความร่วมมือและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 (.......................................................) 
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ................... 

 
 

ส่งฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานฯ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ต.3.12/งานพัสดุ/การเงิน/บัญชี 
แบบรายงาน การระดมทรัพยากร เงิน ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ท้ังภายในและนอกสถานศึกษาระหว่างวันที่ 

1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 (อาจเป็นเงินบริจาค,  การหารายได้ หรือบริจาค
สิ่งของ) ปีการศึกษา 2557 

ครั้ง
ที ่

ว.ด.ป รายการ 
จ านวนที่ได้รับ 

บาท เครื่อง/ชิ้น 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม   
 
 
ผู้สรุปผล.....................................................งานพัสดุ/งานการเงิน/งานบัญชี 
 (.................................................) 
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ................... 

 
 

ส่งงานความร่วมมือ 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
แบบ ต.3.12/ครู 

 
แบบรายงาน การจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่......................... 

 
สาขาวิชา.............................................................................. 

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน เรื่องท่ีบรรยาย 
จ านวน
ชั่วโมง 

      
      
      
      
      
      

 
ผู้สรุปผล.........................................................ครูผู้สอน 
 (.......................................................) 
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ................... 

 
ส่งหัวหน้าแผนกวิชาตามสาขาผู้เรียน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

แบบ ต.3.12/แผนกวิชา 
 

แบบรายงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ร่วมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 
  

สาขาวิชา.................................................... 

ล าดับ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในประเทศ 

( ) 

ต่างประเทศ 

( ) 

การเข้าร่วมพัฒนาผู้เรียน 
หน่วยงาน/ 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วัน เดือน ปี เรื่องท่ีเข้าร่วม 
จ านวน
ชั่วโมง 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
ผู้สรุปผล.........................................................หัวหน้าแผนกวิชา 
 (.......................................................) 
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ...................           ส่งงานความร่วมมือ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 

แบบ ต.3.12/แผนกวิชา 
 

แบบรายงาน รายชื่อสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 แผนกวิชา..................................................... 
 

ล าดับ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเทศ 

( ) 

ต่างประเทศ 

( ) 

ที่ตั้งสถานประกอบการ ประเภทของ
สถาน

ประกอบการ 

เรื่องความ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ผู้สรุปผล.........................................................งานความร่วมมือ 
 (.......................................................) 
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ................... 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

แบบ ต.3.12/สถานศึกษา 

แบบสรุปผลการประเมิน   การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ จากแหล่งต่างๆ ปีการศึกษา 2557 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  

  

2 สถานศึกษามีสาขาวิชาที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอน 

..........สาขาวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 
........................ 

 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

..............แห่ง 
 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

.............รายการ 
 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศเพ่ือการปรับปรุง 

  

 ปฏิบัติได้............................ประเด็น 
 

สรุปผลการประเมิน  ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
 

ผู้สรุปผล................................................งานความร่วมมือ 
 (............................................) 
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ................... 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตั่งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปให้นับเป็นจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ผู้ให้ข้อมูล  ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน หัวหน้าแผนกวิชาชีพ  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานโครงการพิเศษฯ  
เคร่ืองมือท่ีใช้  1. แบบรายงาน  
   2. แบบสรุปผลการประเมิน  
ค าชี้แจง 1. ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน เมื่อไปบริการวิชาการและวิชาชีพ น าเสนอแบบสอบถามให้ผู้รับบริการ

และผู้รับการฝึกอบรม ตอบ และรวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย และกรอก
ข้อมูลตามแบบ ต.4.1/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

 2. หัวหน้าแผนกวิชาชีพ กรอกข้อมูลตามแบบ ต.4.1/แผนกวิชา 1 และ 2 ส่งงานโครงการพิเศษ
ฯ 

 3. งานโครงการพิเศษฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.4.1/สถานศึกษา ส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ  
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของ

ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 

(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม 
(4) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม 

  (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 
3.51-5.00 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ ระดับดีมาก ปฏิบัติ
ตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 
ข้อ 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 



 

 

 
 

 
แบบ ต.4.1/ครู 

แบบรายงาน   การบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 

ผู้เรียนระดับชั้นปวช./ปวส. ปีที.่.....................ห้อง.....................สาขาวิชา........................................................... 

ชื่อครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน.........................................................รายวิชาที่สอน....................................................... 

ล าดับ ชื่อ-สกุลผู้เรียน 
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จ านวน

โครงการที่
เข้าร่วม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด.......................คน  
ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน.......................คน คิดเป็นร้อยละ.......................... 
มีการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย......................................ระดับคุณภาพ....................................... 
 

ผู้รายงาน......................................................ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
         (………………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                        

    ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 



 

 

 
 
 

แบบ ต.4.1/แผนกวิชา 1 
แบบรายงาน   การบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 

แผนกวิชา....................................................................... 

ล าดับ ชื่อ-สกุลครู 
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……
… ระบุ

จ านวน
โครงการที่
เข้าร่วม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
จ านวนครูทั้งหมด.........................คน  
ครูที่เข้าร่วมโครงการจ านวน........................คน คิดเป็นร้อยละ.......................... 
 

 
ผู้รายงาน......................................................หัวหน้าแผนกวิชา 

          (…………..……………………………...) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                        

 
    ส่งงานโครงการพิเศษฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 



 

 

 
 
 

แบบ ต.4.1/แผนกวิชา 2 
แบบสรุปรายงาน  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557  

แผนกวิชา............................................................................. 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 

1 แผนกมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยมีส่วน

ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

  

2 แผนกด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี .........โครงการ/

กิจกรรม 

 

3 แผนกด าเนินการให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ...............  

4 แผนกด าเนินการให้ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ...............  

5 แผนกมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมิน โดย

เฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย.............. 

ระดับ................. 

 

 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
 
 

ผู้สรุปผล......................................................หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
         (………………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                         

 
   ส่งงานโครงการพิเศษฯ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 



 

 

 
 
 

แบบ ต.4.1/แบบสอบถาม (ผู้รับบริการ) 
 
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 
บริการวิชาการ/วิชาชีพ เร่ือง..............................................................................วันที่................................. 
สถานที่................................................................................................................................................................ 
1. ชื่อผู้รับบริการ............................................................................................................................................. 
2.ที่อยู.่.............................................................................................................................................................. 
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชาย  หญิง 
2. อายุ  ต่ ากว่า30ปี  30.-39ปี  40-49ปี  50ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ  รับราชการ  เกษตรกร  รับจ้าง  ลูกจ้าง 

 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   อื่นๆ ระบุ................................. 
ตอนที่ 2 กรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียน 

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 
1 

ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
มีความตรงต่อเวลา 

     

2 มีความรับผิดชอบ      
3 มีสัมมาคารวะ      
4 มีความซื่อสัตย์      
5 แต่งกายสุภาพเหมาะสม      
6 มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ      
 
7 

ด้านสมรรถนะหลักและทั่วไป 
มีความรู้และทักษะการสื่อสาร 

     

8 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้      
9 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า      
 

10 
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
สามารถซ่อมและอธิบายได้ 

     

11 คุณภาพของช้ินงานท่ีให้บริการ      
12 มีการรักษาความปลอดภัยในการท างาน      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 



 

 

 

 
 

แบบ ต.4.1/แบบสอบถาม (ผู้รับการฝึกอบรม) 

แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 
ประเภทวิชา ..................................................... ........................สาขาวิชา .........................................................  
สถานที่............................................................................. ............................. .......................................................  
บริการวิชาการ/วิชาชีพ เรื่อง..................................................................................... วันที่................................. 
1. ชื่อชุมชน................................................................................................................................... ..................... 
2.ที่ตั้ง.................................................................................................................................. .............................. .. 
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชาย  หญิง 
2. อายุ  ต่ ากว่า30ป ี  30.-39ปี  40-49ปี  50ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ  รับราชการ  เกษตรกร  รับจ้าง  ลูกจ้าง 

 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   อื่นๆ ระบุ................................. 
ตอนที่ 2 กรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียน 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 
1 

ด้านหลักสูตร 
หลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม 

     

2 เนื้อหาการอบรมมีความทันสมัย      
3 วิทยากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสม      
4 ระยะเวลาการอบรมเหมาะสม      
5 ความรู้ที่ได้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
 
6 

ด้านครุภัณฑ์การเรียนการสอนและการฝึกอบรม 
มีครุภัณฑ์เพียงพอในการฝึกอบรม 

     

7 ครุภัณฑ์มีความเหมาะสม และทันสมัย      
8 วิทยากรแนะน าขั้นตอนการใช้อย่างชัดเจน      
 
9 

ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการฝึกอบรม 
มีวัสดุฝึกเพียงพอในการฝึกอบรม 

     

10 วัสดุฝึกมีความเหมาะสมกับการฝึกอบรม      
11 วิทยากรแนะน าขั้นตอนการใช้อุปกรณ์อย่างชัดเจน      
 

12 
ด้านสถานที่/ห้องปฏิบัติการ/โรงฝึกงาน 
มีความสะอาดเป็นระเบียบ 

     

13 มีแสงสว่างเพียงพอ      
14 สภาพอากาศมีความเหมาะสม      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 



 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

  
แบบ ต.4.1/สถานศึกษา 

แบบสรุปผลการประเมิน   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการและวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 
 
 
 

สาขาวิชา 

โครงการ ผลการด าเนินงาน  
 

ผลการ
ตัดสิน 

 
 

ช่ือโครงการ 

จ านวนครูและบุคลากร จ านวนผู้เรียน ระดับความ
พึงพอใจ
(ค่าเฉลี่ย) 

1.มี
แผนงาน
โครงการ 

2.สาขา
งานด าเนิน
โครงการ
อย่างน้อย 
2 โครงการ 

3.ครูและ
บุคลากร
เข้าร่วม
ร้อยละ 

60 

4.ผู้เรียน
เข้าร่วม
ร้อยละ 

60 

5.ระดับ
ความพึง

พอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00 

 
ทั้งหมด 

 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

 
ร้อย
ละ 

 
ทั้งหมด 

 
ที่เขา้ร่วม 
โครงการ 

 
ร้อย
ละ 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
ผู้รายงาน......................................................งานโครงการพิเศษ 

           (………………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                              

        สง่ฝา่ยพัฒนากจิกา รฯ



 

 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ

ผู้เรียน 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น  ปวส.2 จัดท า

โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงการ และอื่นๆและจัดให้มีการ
ประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ระดับชุมชน จังหวัด ภาค 
และชาติ 

ผู้ให้ข้อมูล ครูผู้สอน หัวหน้าแผนกวิชาชีพ  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาฯ  
เคร่ืองมือท่ีใช้ 1. แบบรายงาน  
 2. แบบสรุปรายงาน  
 3. แบบสรุปผลการประเมิน 
ค าชี้แจง 1. ครูผู้สอนวิชาโครงการ ปวช.3/ปวส.2 และครูผู้สอนวิชาอื่นๆที่ท าให้ท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนรายงานข้อมูลในแบบ ต.5.1/1ครู และ ต.5.1/2ครูใน
แต่ละภาคเรียน ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

 2. หัวหน้าแผนกวิชาชีพสรุปแบบรายงานลงในแบบ ต.5.1/แผนกวิชาส่งงานวิจัยพัฒนาฯพร้อม
แนบ แบบ ต.5.1/1-2ครู 

 3. งานวิจัยพัฒนาฯ สรุปผลการประเมิน แบบ ต.5.1/งานวิจัย/สถานศึกษาส่งฝ่ายแผนงานฯ  
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวดจัดแสดงโครงการ 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดท า

โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑ์
เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1ช้ิน 
(3) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
(4) สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

  (5) สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานท้ังหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด 
ภาค และชาติ 

 เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อระดับพอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 



 

 

 
 

แบบ ต.5.1/1ครู 

แบบรายงาน   การจัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 
         ภาคเรียนที่.............  
1. ชื่อผู้สอน................................................................... .................แผนกวิชา..................................... ................. 
2. ชื่อนักเรียน นักศึกษา (ระดับ ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้นงาน ระดับ ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้นงาน) 
 ....................................................... ..................ระดับชั้น............................สาขาวิชา.................................  
2.2 .........................................................................ระดับชั้น............................สาขาวิชา................................ . 
2.3 .........................................................................ระดับชั้น............................สาขาวิชา................................. 
3. ผลงานเป็น โครงการ  สิ่งประดิษฐ ์       งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 
    ชื่อผลงาน.............................................................................................................................................. 
4.  การน าไปใช้ประโยชน ์
 4.1 พัฒนาการเรียนการสอน  
 - วิชา...........................................................................................ระดับชั้น............................................  
 - สาขาวิชา/สาขางาน............................................................................................................................  
 4.2 อ านวยความสะดวกในชีวิติประจ าวัน.............................................................................................  

4.3 ใช้ประกอบอาชีพหรือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ....................................................................  
     ............................................................................................................................................................  
5. ได้รับรางวัล(โปรดระบุชื่อรางวัล,ระดับรางวัล,หน่วยงานที่มอบ และวัน เดือน ป)ี 
 ........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................ 
6. มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน(โปรดระบุว่าในระดับใด เมื่อใด,โดยสื่อหรือวิธีใดบ้าง) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 7. งบประมาณที่ใช้   งปม. .....................................บาท  บกศ. .....................................บาท  
               เงินสนับสนุน.........................บาท  เงินส่วนตัว..............................บาท 
 

  ผู้รายงาน................................... 
 (…………………………………) 

 
 หมายเหต ุ  1. โปรดใช้แบบรายงาน 1 แผ่นต่อ 1 โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
  2. มีข้อมูลเพิ่มเติมเขียนต่อด้านหลัง  
    -  ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
    -  หัวหน้าแผนกวิชารวบรวมให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพตามสาขาของผู้เรียน 
    - หัวหน้าแผนกวิชาชีพสรุปในแบบ ต.5.1/แผนกวิชา แล้วรวบรวมส่งงานวิจัยฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 



 

 

 
 
 

แบบ ต.5.1/แผนกวิชา 
แบบสรุปรายงาน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ

ผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 
สาขาวิชา/สาขางาน...................................................................ระดับ ปวช./ปวส. จ านวนผู้เรียน.................คน 

ผลงาน จ านวน
ผลงาน 

ผลงานที่ใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ผลงานที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

ผลงานที่ใช้ประโยชน์
หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชนจังหวัด ภาค และ

ชาติ 
จ านวน
ผลงาน 

ร้อยละ จ านวน
ผลงาน 

ร้อยละ จ านวนผลงาน ร้อย
ละ 

โครงการ        
สิ่งประดิษฐ์        

งานสร้างสรรค ์        
งานวิจัย        

รวม        
 
 
 
 
ผู้รายงาน.....................................หัวหน้าแผนกวิชา 
 (……………………………….) 
วันที่...............เดือน................................พ.ศ............... 
 
 
 
 

 ส่งงานวิจัยพัฒนาฯพร้อมแนบ ต.5.1/1-2ครู  
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 



 

 

แบบ ต.5.1/ครู 

แบบสรุปรายงาน การจัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผ็เรียน ระดับชั้น ปวช.3 คน: 1ชิ้นงาน ระดับ ปวส.2: 1 ชิ้นงาน ปีการศึกษา 2557 
   ระดับ ปวช./ปวส. ...........................สาขาวิชา/สาขางาน...............................................จ านวนผู้เรียน................................คน 

 
 

ที่ 

 
 

ชื่อผลงาน 

 
ชื่อผู้จัดท า
ผลงาน 

 
ชื่อครูที่ปรึกษา

ผลงาน 

 
ประเภทผลงาน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

 
ได้รับรางวัลในระดับ 

การ
เผยแพร่
ผลงาน 

โครง
การ 

สิ่งประ
ดิษฐ์ 

งาน
สร้างสรรค ์

งาน 
วิจัย 

สถาน
ศึกษา 

ชุมชน สถาน
ศึกษา 

จังหวัด ภาค ชาติ มี ไม่มี 

                
                
                
                
                
                
                
 
ผู้รายงาน.........................................ครูผู้สอน 
          (…..……………………………….) 
วันที่..........เดือน........................พ.ศ..............        

                                    ส่งหัวหนา้แผนกวิชาของผู้เรียน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 



 

 

 
 

แบบ ต.5.1/งานวิจัย 

แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน ระดับ ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2557 

 
 
 
ที่ 

 
 
 

สาขาวิชา 
/สาขางาน 

 
 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

 
 

จ านวนผลงาน 

 
ผลงานท่ีใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

 
ผลงานท่ี

เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

ผลงานท่ีใช้ประโยชน์
หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด 

ภาคและชาต ิ
โครงการ สิ่งประ 

ดิษฐ ์
งานสร้าง 

สรรค์ 
งานวิจัย รวม จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 
 
ผู้สรุปผล.....................................งานวิจัยพัฒนาฯ 
 (……………………………….) 
วันที่...............เดือน................................พ.ศ............... 
 

            
ส่งฝ่ายแผนงานฯ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 



 

 

 
 
 

แบบ ต.5.1/งานวิจัย 
แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของ  ปีการศึกษา 2557 
ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดการ

ประกวดจัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผ็เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 
จัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมี จ านวน
ผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน: 1 ชิ้น
และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน:1ชิ้นงาน 

ปวช. 
.....ชิ้นงาน 

ปวส. 
.....ชิ้นงาน 

 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงาน
ทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 
................ 

 

 

4 สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ 
................ 

 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้
ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 
................ 

 

 

ปฏิบัติได้....................ประเด็น 

 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
 

ผู้สรุปผล......................................................งานวิจัยพัฒนาฯ 
           (……………………….…………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                             ส่งฝ่ายแผนงานฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 



 

 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ

งานวิจัย และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการ คือ 1. มีเป้าประสงค์ 2. มีการระบุปัญหา 3. มี
วิธีการด าเนินการ 4. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล 5. มีการวิเคราะห์และสรุปผล ความรู้ที่ได้จาก
การด าเนินการ 

ผ ู้ให้ข้อมูล  ครูหัวหน้าแผนกวิชา  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาฯ  
เคร่ืองมือท่ีใช้  1. แบบรายงาน 
  2. แบบสรุปผลการประเมิน 
ค าชี้แจง  1. ครู รายงานข้อมูลตามแบบ ต.5.2/ครู ในแต่ละภาคเรียน ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 

2. หัวหน้าแผนกวิชา สรุปแบบรายงานตามแบบ ต.5.2/แผนกวิชา 1 ,2 พร้อมแนบแบบ ต.5.2/
ครู ส่งงานวิจัยพัฒนาฯ 
3. งานวิจัยพัฒนาฯ สรุปผลการประเมิน ในแบบ ต.5.2/งานวิจัย และ ต.5.2/สถานศึกษา ส่ง
ฝ่ายแผนงานฯ 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

 (3) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานท้ังหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

 (4) สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารชน 

 (5) สถานศึกษาด าเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานท้ังหมดน าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด 
ภาค และชาติ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 
ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติ
ตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 



 

 

 
 
 

แบบ ต.5.2/ครู 
แบบรายงาน   การจัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู ปีการศึกษา 2557 
         ภาคเรยีนท่ี.............  

1. ชื่อ-สกุล.............................................................................แผนกวิชา...................................................... 
2.  ผลงานเป็น โครงการ  สิ่งประดิษฐ์       งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 

          ชื่อผลงาน............................................................................................................................................... 
3. การน าไปใช้ประโยชน์ 

3.1 การใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา........................................................................................................ 
 พัฒนาการเรียนการสอน  
 - วิชา...........................................................................................ระดับชั้น..............................................  
 - สาขาวิชา/สาขางาน.............................................................................................................................. 
 3.2 การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ....................................................................  

4. ได้รับรางวัล (โปรดระบุชื่อรางวัล,ระดับรางวัล,หน่วยงานที่มอบ และวัน เดือน ปี) 
    ................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
5. มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน(โปรดระบุว่าในระดับใด เมื่อใด,โดยสื่อหรือวิธีใดบ้าง) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
................................................................................................................................................................ 

6. งบประมาณท่ีใช้  งปม. .....................................บาท  บกศ. .....................................บาท 
             เงินสนับสนุน.........................บาท  เงินส่วนตัว..............................บาท 
 
 
 

ผู้รายงาน............................ 
   (…………………………………) 

 
  หมายเหตุ   1. โปรดใช้แบบรายงาน 1 แผ่นต่อ 1 โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

      2. มีข้อมูลเพิ่มเติมเขียนต่อด้านหลัง  
    -  ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
    - หัวหน้าแผนกวิชาชีพสรุปในแบบ ต.5.2/แผนกวิชา แล้วรวบรวมส่งงานวิจัยฯ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 



 

 

 
 
 

แบบ ต.5.2/แผนกวิชา 2 

แบบรายงาน    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
ปีการศึกษา 2557 

แผนกวิชา............................................................... จ านวนครู............................คน 

ผลงาน จ านวน
ผลงาน 

ผลงานที่ใช้ ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ผลงานที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

ผลงานที่ใช้ประโยชน์หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชุมชน 

จังหวัด ภาค และชาติ 
จ านวนผลงาน ร้อยละ จ านวนผลงาน ร้อยละ จ านวนผลงาน ร้อยละ 

นวัตกรรม        
สิ่งประดิษฐ์        
งานสร้างสรรค์        
งานวิจัย        

รวม        
 
 

ผู้สรุปผล......................................................หัวหน้าแผนกวิชา 
           (…………………………....………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                            

 
 
 
 
 

ส่งฝ่ายงานวิจัยพัฒนาฯ พร้อมแนบ แบบ ต.5.2/ครู และ ต.5.2/แผนกวิชา1 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบ ต.5.2/แผนกวิชา 

แบบสรุปรายงาน การจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู ปีการศึกษา 2557 แผนกวิชา..................................................................................... 

 
ที ่

 
ชื่อผลงาน 

 
รายชื่อผู้จัดท า 

ประเภทผลงาน การน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับ 

ได้รับรางวัลในระดับ การเผยแพร่
ผลงาน 

นวัต 
กรรม 

สิ่งประ
ดิษฐ์ 

งาน
สร้างสรรค์ 

งาน 
วิจัย 

สถาน 
ศึกษา 

ชุมชน สถาน
ศึกษา 

จังหวัด ภาค ชาติ มี ไม่มี 

               
               
               
               
               
               
               

 
ผู้รายงาน.........................................หัวหน้าแผนกวิชา 
          (…..……………………………….) 
วันที่..........เดือน........................พ.ศ..............                                            

ส่งงานวิจัยพัฒนาฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 



 

 

 
 

แบบ ต.5.2/งานวิจัย 

แบบสรุปผลการประเมิน   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู ปีการศึกษา 2557 

 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

 
 
 

สาขาวิชา 
/สาขางาน 

 
 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

 
 

จ านวนผลงาน 

 
ผลงานท่ีใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

 
ผลงานท่ี

เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

ผลงานท่ีใช้ประโยชน์
หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด 

ภาคและชาต ิ
โครงการ สิ่งประ 

ดิษฐ ์
งานสร้าง 

สรรค์ 
งานวิจัย รวม จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 
 
ผู้สรุปผล.....................................งานวิจัยพัฒนาฯ 
 (……………………………….) 
วันที่...............เดือน................................พ.ศ............... 
 

            
ส่งฝ่ายแผนงานฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 



 

 

 
 

 

แบบ ต.5.2/สถานศึกษา 

แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู  ปี
การศึกษา 2557 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดการประกวด จัดแสดง 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

...........คน ..........คน 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ 
................ 

 

 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

.....ผลงาน 
ร้อยละ 

................. 

.....ผลงาน 
ร้อยละ 

................. 
5 สถานศึกษาด าเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานท้ังหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาต ิ

.....ผลงาน 
ร้อยละ 

................. 

.....ผลงาน 
ร้อยละ 

................. 
ปฏิบัติได้....................ประเด็น 

 
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
 

 
ผู้สรุปผล................................................งานวิจัยพัฒนาฯ 

           (…………………………………….) 
  วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                            

 
ส่งฝ่ายแผนงานฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 



 

 

 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

ค าอธิบาย สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูแลบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) 1-5 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปให้นับเป็นจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ผู้ให้ข้อมูล ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ครูและบุคลากรสายสนับสนุน หัวหน้าแผนกวิชาชีพ  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานกิจกรรมฯ  
เคร่ืองมือท่ีใช้ 1. แบบรายงาน  
 2. แบบสรุปรายงาน  
 3. แบบประเมิน 

4. แบบสรุปผลการประเมิน 
ค าชี้แจง 1.  ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนรายงานตามแบบ ต.6.1/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 2. หัวหน้าแผนกวิชาชีพรวบรวมตามข้อ 1 สรุปตามแบบ ต.6.1/แผนกวิชา ส่งงานกิจกรรมฯ 
 3. ครูรายงานตามแบบ ต.6.1/บุคลากร ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 4.  บุคลากรสายสนับสนุน รายงานตามแบบ ต.6.1/บุคลากร ส่งงานกิจกรรมฯ 
 5.  งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.6.1/สถานศึกษา ส่งฝ่ายพัฒนากิจกรรมฯ 

6. นักเรียนนักศึกษา/ครู/งานกิจกรรมฯ ท่ีจัดกิจกรรม น าแบบประเมินของ ต.6.1 ให้คน
ภายนอกประเมิน ความพึงพอใจ และรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ย และกรอกข้อมูล 
ตามแบบ ต.6.1/ครู/สถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

 
 
 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 
 
 

(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการกิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ี
มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

 เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้อง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 
1ข้อ 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 
 

แบบ ต. 6.1/ครู 

แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 

ระดับชั้น.....................................สาขาวิชา.......................................................จ านวนผู้เรียนทั้งหมด.............คน 

ชื่อครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน................................................................รายวิชาที่สอน............................................... 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ผู้เรียน 
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… ระบุ
จ านวน
โครงการ
ที่เข้าร่วม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด.................คน ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน...................คน คิดเป็นร้อยละ.................. 
มีการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย......................................ระดับคุณภาพ....................................... 
 

ผู้รายงาน......................................................ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
           (……………………………….) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                           
 ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 

 
แบบ ต. 6.1/บุคลากร 

แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 

ชื่อ-สกุล ครู/บุคลากรสายสนับสนุน........................................................................แผนกวิชา/ฝ่าย..................... 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

ผู้รายงาน......................................................คร/ูบุคลากรสายสนับสนุน 
           (……………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                           
               

- ครูส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
     - บุคลากรสายสนับสนุนส่งงานกิจกรรมฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 
 

แบบ ต. 6.1/บุคลากร 
แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 

แผนกวิชา........................................................จ านวนโครงการทั้งหมดที่จัด...................................โครงการ 

ล าดับ คร/ูผู้เรียนระดับชั้น จ านวนคนทั้งหมด 
จ านวนคนเข้าร่วม 

(อย่างน้อย 1 โครงการ) 
ร้อยละ 

1 คร ู    
2 ปวช.1    
3 ปวช.2    
4 ปวช.3    
5 ปวส.1    
6 ปวส.2    
รวมเฉพาะผู้เรียน    

 
มีการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย.......................................ระดับคุณภาพ............................................. 
 
 
 

ผู้สรุปผล......................................................หัวหน้าแผนกวิชา 
           (……………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                         
 

 
ส่งงานกิจกรรมฯ 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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แบบ ต. 6.1/บุคลากร 

แบบสรุปรายงาน   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 

 

ล าดับ แผนกวิชา 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวนครู/บุคลากร จ านวนผู้เรียน 

ทั้งหมด เขา้ร่วม ร้อยละ ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
ฝ่ายวิชาการ     
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     

 
สรุป ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  
      มีค่าเฉลี่ย................................ระดับคุณภาพ...................................... 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

....................  
โครงการ 

 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา วัฒนธรรม 

  

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง 
ศาสนา วัฒนธรรม 

  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา วัฒนธรรม 
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

  

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-
5.00 

ค่าเฉลี่ย
.................... 

ระดับ
................... 

 

 
   สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
 

   ผู้สรุปผล......................................................งานกิจกรรมฯ 
                (………………………………….) 
  วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                            

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

ส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
 

แบบ ต. 6.1/แบบประเมิน 
แบบประเมิน ความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 

..................................................................................... 

ค าชี้แจง แบบประเมินชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา และน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป 

ตอนที1่ ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินผล กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 
1. เพศ   ชาย  หญิง 
2. อายุ  ต่ ากว่า20ปี  20 - 29ปี  30-39ปี  

 40-49ปี  50ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา   อนุปริญญา  

 ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อาชีพ  รับจ้าง  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ค้าขาย   พนักงานบริษัท พ่อบ้าน/แม่บ้าน  
  อื่นๆ ระบ.ุ......................................  
5. ความเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง 
    บุคคลในชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่  
    เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีติดต่อกับสถานศึกษา 
    อื่นๆ โปรดระบุ................................. 

ตอนที่ 2 กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดของท่าน 

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ชุมชนทราบ      
2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา      
3 มีการเชิญผู้ปกครอง ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา      
4 เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา      
5 มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง      
6 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง      
7 มีการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง      
8 เปิดโอกาสให้ชุมชนใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม      
9 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการรักชาติ เทิดทูน      
10 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      
11 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................      ด้วยความขอบคุณ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ค าอธิบาย สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม

โครงการ กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 1-5 

ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต่ 1 
ครั้งขึ้นไปให้นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ผู้ให้ข้อมูล ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ครูและบุคลากรสายสนับสนุน หัวหน้าแผนกวิชาชีพ  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานกิจกรรมฯ  
เคร่ืองมือท่ีใช้ 1. แบบรายงาน  
 2. แบบสรุปรายงาน  
 3. แบบประเมิน 

4. แบบสรุปผลการประเมิน 
ค าชี้แจง 1.  ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนรายงานตามแบบ ต.6.2/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 2. หัวหน้าแผนกวิชาชีพรวบรวมตามข้อ 1 สรุปตามแบบ ต.6.2/แผนกวิชา ส่งงานกิจกรรมฯ 
 3. ครูรายงานตามแบบ ต.6.2/บุคลากร ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 4.  บุคลากรสายสนับสนุน รายงานตามแบบ ต.6.2/บุคลากร ส่งงานกิจกรรมฯ 
 5.  งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.6.2/สถานศึกษา ส่งฝ่ายพัฒนากิจกรรมฯ 

6. นักเรียนนักศึกษา/ครู/งานกิจกรรมฯ ท่ีจัดกิจกรรม น าแบบประเมินของ ต.6.2 ให้คน
ภายนอกประเมิน ความพึงพอใจ และรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ย และกรอกข้อมูล ตาม
แบบ ต.6.2/ครู/สถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่
น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

   
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 

 
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อระดับพอใช้ ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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แบบ ต. 6.2/ครู 

แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557  

ผู้เรียนในที่ปรึกษา ห้อง/กลุ่ม..................................................................จ านวนผู้เรียนทั้งหมด......................คน 
ชื่อครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน..............................................................รายวิชาที่สอน................................................. 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ผู้เรียน 
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… ระบุ
จ านวน
โครงการ
ที่เข้าร่วม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด..................คน ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน..................คน คิดเป็นร้อยละ................. 
มีการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย......................................ระดับคุณภาพ....................................... 
 
ผู้รายงาน......................................................ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
                (……………………………….) 
      วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                               

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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     ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 

แบบ ต. 6.2/บุคลากร 
แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557 

ชื่อ-สกุล ครู/บุคลากรสายสนับสนุน....................................................................แผนกวิชา/ฝ่าย....................... 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
ผู้รายงาน......................................................คร/ูบุคลากรสายสนับสนุน 
                (……………………………….) 
    วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                         

- ครูส่งหัวหน้าแผนกวิชา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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          - บุคลากรสายสนับสนุนส่งงานกิจกรรมฯ 
 
แบบ ต. 6.2/แผนกวิชา 

แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557 

แผนกวิชา........................................................... 

ล าดับ คร/ูผู้เรียนระดับชั้น 
จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 
จ านวนคน 

ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ 
1 คร ู     
2 ปวช.1     
3 ปวช.2     
4 ปวช.3     
5 ปวส.1     
6 ปวส.2     

รวมเฉพาะผู้เรียน     
 
มีการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย.......................................ระดับคุณภาพ............................................. 
 
 
 

ผู้สรุปผล......................................................หัวหน้าแผนกวิชา 
           (……………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                         
 

ส่งงานกิจกรรมฯ 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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แบบ ต. 6.2/สถานศึกษา 

แบบสรุปรายงาน   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ แผนกวิชา 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวนครู/บุคลากร จ านวนผู้เรียน 

ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
ฝ่ายวิชาการ     
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     

 
 

สรุป ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย........ . 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 
 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
....................  

โครงการ 
 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการกิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย
.................... 

ระดับ
................... 

 

 
   สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
 
 
 

   ผู้สรุปผล......................................................งานกิจกรรมฯ 
                (………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                            

 
ส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 

แบบ ต. 6.2/แบบประเมิน 
แบบประเมิน  ความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2557 
..................................................................................... 

ค าชี้แจง แบบประเมินชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา และน าข้อมูล
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
ตอนที1่ ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินผล กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 

1. เพศ   ชาย  หญิง 
2. อายุ  ต่ ากว่า20ปี  20 - 29ปี  30-39ปี  

 40-49ปี  50ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อนุปริญญา  

 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตร ี
4. อาชีพ  รับจ้าง  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ค้าขาย   พนักงานบริษัท พ่อบ้าน/แม่บ้าน  
  อ่ืนๆ ระบุ....................................... 
5. ความเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง 
    บุคคลในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู ่
    เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีติดต่อกับสถานศึกษา 
    อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 

ตอนที่ 2 กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดของท่าน 

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ชุมชนทราบ      
2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา      
3 มีการเชิญผู้ปกครอง ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา      
4 มีการเข้าร่วมกิจกรรมชองชุมชนอย่างต่อเนื่อง      
5 มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง      
6 เปิดโอกาสให้ชุมชนใช้สถานท่ีในการจัดกิจกรรม      
7 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน      
8 ผู้เรียนไม่ขีดเขียน ไม่ท าลายสาธารณสมบัต ิ      
9 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น      
10 สถานศึกษาเป็นแบบอย่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

ด้วยความขอบคุณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ  
ค าอธิบาย  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคน เข้า

ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 1-5 
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป
ให้นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ผู้ให้ข้อมูล  ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ครูและบุคลากรสายสนับสนุน หัวหน้าแผนกวิชาชีพ  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานกิจกรรมฯ  
เคร่ืองมือท่ีใช้ 1. แบบรายงาน  

2. แบบสรุปรายงาน 
3. แบบประเมิน 
4. แบบสรุปผลการประเมิน 

ค าชี้แจง 1.  ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนรายงานตามแบบ ต.6.3/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 2. หัวหน้าแผนกวิชาชีพรวบรวมตามข้อ 1 สรุปตามแบบ ต.6.3/แผนกวิชา ส่งงานกิจกรรมฯ 
 3. ครูรายงานตามแบบ ต.6.3/บุคลากร ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 4.  บุคลากรสายสนับสนุน รายงานตามแบบ ต.6.3/บุคลากร ส่งงานกิจกรรมฯ 
 5.  งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.6.3/สถานศึกษา ส่งฝ่ายพัฒนากิจกรรมฯ 

6. นักเรียนนักศึกษา/ครู/งานกิจกรรมฯ ท่ีจัดกิจกรรม น าแบบประเมินของ ต.6.3 ให้คน
ภายนอกประเมิน ความพึงพอใจ และรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ย และกรอกข้อมูล ตาม
แบบ ต.6.2/ครู/สถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่
น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

 (2) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การกีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 

 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ ระดับดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อระดับพอใช้ ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 
 

แบบ ต. 6.3/ครู 

แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการปีการศึกษา 2557  

ผู้เรียนในที่ปรึกษา ห้อง/กลุ่ม...............................................................จ านวนผู้เรียนทั้งหมด......................คน 

ชื่อครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน..................................................................รายวิชาที่สอน........................................... 

ล าดับ ชื่อ-สกุลผู้เรียน 
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… ระบุ
จ านวน
โครงการ
ที่เข้าร่วม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด.......................คน ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน...............คน คิดเป็นร้อยละ.................. 
มีการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย......................................ระดับคุณภาพ....................................... 
 
 
ผู้รายงาน......................................................ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
                (……………………………….) 
      วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                               

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
     ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 

 
แบบ ต. 6.3/บุคลากร 

แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ ปีการศึกษา 2557 

ชื่อ-สกุล ครู/บุคลากรสายสนับสนุน.............................................................................แผนกวิชา/ฝ่าย
.................. 
ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
ผู้รายงาน......................................................คร/ูบุคลากรสายสนับสนุน 
           (……………………………………………….) 
    วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                       

-ครูส่งหัวหน้าแผนกวิชา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

          -บุคลากรสายสนับสนุนส่งงานกิจกรรมฯ 
 

 
แบบ ต. 6.3/แผนกวิชา 

แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ คร/ูผู้เรียนระดับชั้น 
จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 
จ านวนคน 

ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ 
1 คร ู     
2 ปวช.1     
3 ปวช.2     
4 ปวช.3     
5 ปวส.1     
6 ปวส.2     

รวมเฉพาะผู้เรียน     
 
มีการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย.......................................ระดับคุณภาพ............................................. 
 
 
 

ผู้สรุปผล......................................................หัวหน้าแผนกวิชา 
           (……………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                         
 

 
ส่งงานกิจกรรมฯ 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 
 
 

แบบ ต. 6.3/สถานศึกษา 

แบบสรุปรายงาน   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ แผนกวิชา 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวนครู/บุคลากร จ านวนผู้เรียน 

ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         

ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
ฝ่ายวิชาการ     
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     

 
 

สรุป ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย............... 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 
 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 

โครงการ กิจกรรม 
....................  

โครงการ 
 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ 

  

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการกิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ 

  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการกีฬาและ
นันทนาการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย
.................... 

ระดับ
................... 

 

 
   สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
 
 

   ผู้สรุปผล......................................................งานกิจกรรมฯ 
                (………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                            

 
ส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 

แบบ ต. 6.3/แบบประเมิน 
แบบประเมิน  ความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการกีฬาและนันทนาการ ปีการศึกษา 

2557 
..................................................................................... 

ค าชี้แจง แบบประเมินชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา   และน าข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
ตอนที1่ ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินผล กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 

1. เพศ   ชาย  หญิง 
2. อายุ  ต่ ากว่า20ปี  20 - 29ปี  30-39ปี  

 40-49ปี  50ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อนุปริญญา  

 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตร ี
4. อาชีพ  รับจ้าง  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ค้าขาย   พนักงานบริษัท พ่อบ้าน/แม่บ้าน  
  อ่ืนๆ ระบุ....................................... 
5. ความเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง 
    บุคคลในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู ่
    เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีติดต่อกับสถานศึกษา 
    อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 

ตอนที่ 2 กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดของท่าน 
ระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด 

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ชุมชนทราบ      
2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา      
3 มีการเชิญผู้ปกครอง ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา      
4 มีการเข้าร่วมกิจกรรมชองชุมชนอย่างต่อเนื่อง      
5 มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง      
6 เปิดโอกาสให้ชุมชนใช้สถานท่ีในการจัดกิจกรรม      
7 ผู้เรียนมีน าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย      
8 ผู้เรียนมีสุขภาพจิต ร่างกาย แข็งแรง      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................     

ด้วยความขอบคุณ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

ฝ่ายประเมินผลวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ มีแผนงานโครงการในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนมีการด าเนินงานตามแผนงาน โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale)1-5 

ผู้ให้ข้อมูล ครูผู้สอน หัวหน้าแผนกวิชา  
ผู้สรุปผลการประเมิน งานกิจกรรมฯ  
เคร่ืองมือท่ีใช้ 1. แบบรายงาน 

2. แบบสรุปรายงาน 
    3. แบบประเมิน 

 4. แบบสรุปผลการประเมิน 
ค าชี้แจง 1.  ครูผู้สอนรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมตามแบบ ต.6.4/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 2. หัวหน้าแผนกวิชา สรุปตามแบบ ต.6.4/แผนกวิชา ส่งงานกิจกรรม 
 3. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.6.4/สถานศึกษา ส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
 4.  ครู/หัวหน้าแผนกวิชา/งานกิจกรรมฯ ให้คนนอกประเมินความพึงพอใจ ตามแบบ 
 ต.6.4/แบบประเมิน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล บันทึกความพึงพอใจในแบบ  
 ต.6.4/ครู/แผนกวิชา/สถานศึกษา  
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 (2) สถานศึกษามีแผนงานโครงการการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ ผู้เรียน 
(3) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ 

  (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการ

ปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 
 
 เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อระดับพอใช้ ปฏิบัติ
ตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อระดับต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 
 

แบบ ต. 6.4/ ครู 
แบบรายงาน การปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2557 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 ครูมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2 ครูมีส่วนร่วมจัดท าแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

3 ครูมีส่วนร่วมการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

4 ครูมีส่วนร่วมประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5 ครูมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูก
จิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-
5.00 

ค่าเฉลี่ย
.................... 

ระดับ
.................... 

 

 
   สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
 
 

   ผู้สรุปผล..............................................ครู 
            (………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                            

 
ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 

 
แบบ ต. 6.4/ แผนกวิชา 

แบบรายงาน การปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2557 
ข้อ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 แผนกวิชามีความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู

และนักเรียน 
 

 

2 แผนกวิชามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมครูและผู้เรียน 

  

3 แผนกวิชามีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

4 แผนกวิชามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5 แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
การปลูกจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย
.................... 

ระดับ
.................... 

 

 
   สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

 
   ผู้สรุปผล......................................................หัวหน้าแผนกวิชา 

                (………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                            

 
ส่งงานกิจกรรมฯ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 
 

แบบ ต. 6.4/ สถานศึกษา 

แบบสรุปผลการประเมิน การปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2557 
ข้อ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ
1 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู

และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
 

 

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

  

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการ
ปลูกจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย
.................... 

ระดับ
.................... 

 

 
   สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
 ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
 

   ผู้สรุปผล.............................................งานกิจกรรมฯ 
            (………………………………….) 
  วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..............                                            

 
ส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

 
 

 
แบบ ต. 6.4/แบบประเมิน 

แบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2557 
ค าชี้แจง แบบประเมินชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา และน าข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
ตอนที1่ ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินผล กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 

1. เพศ   ชาย  หญิง 
2. อายุ  ต่ ากว่า20ปี  20 - 29ปี  30-39ปี  

 40-49ปี  50ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อนุปริญญา  

 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตร ี
4. อาชีพ  รับจ้าง  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ค้าขาย   พนักงานบริษัท พ่อบ้าน/แม่บ้าน  
  อ่ืนๆ ระบุ....................................... 
5. ความเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง 
    บุคคลในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู ่
    เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีติดต่อกับสถานศึกษา 
    อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 

ตอนที่ 2 กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดของท่าน 
ระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด 

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ชุมชนทราบ      
2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา      
3 มีการเชิญผู้ปกครอง ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา      
4 มีการเข้าร่วมกิจกรรมชองชุมชนอย่างต่อเนื่อง      
5 มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง      
6 เปิดโอกาสให้ชุมชนใช้สถานท่ีในการจัดกิจกรรม      
7 ผู้เรียนปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
8 สถานศึกษาเป็นแบบอย่างของสถานศึกษาพอเพียง      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................     

 ด้วยความขอบคุณ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 



 

 

ฝ่ายประเมินผลวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 

 
ตัวบ่งช้ีที่  7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน    คร/ูแผนกวิชา/งานประกันคุณภาพฯ 
เครื่องมือที่ใช้  แบบสรุปผลการประเมิน 
ค าชี้แจง  งานประกันคุณภาพฯ สรุปผลในแบบ ต. 7.1 คร/ูแผนกวิชา/งานประกันคุณภาพฯ 
ประเด็นการพิจารณา (1)  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 (2)  สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 (3)  สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  (4)  สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
 (5)  สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 

- 5  ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 4 ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นท่ี    1 - 3  
ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 2  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็นที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 

 

 
 

แบบ ต. 7.1 ครู 

แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  2557 

ชื่อ – สกุล................................................................................แผนกวิชา................................... 
ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  

2.  มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
3. มีส่วนร่วมในการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   และจัดให้มี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

4. มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
5.  มีส่วนร่วมในการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  

ปฏิบัติได้...................ประเด็น 

 สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 5 

      ดี  ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 4 

 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 3 

 ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 2 

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 

 
ผู้สรุปผล…………………………………….………คร ู
           (..........................................) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.            .                              
                     

                                                                      ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 

 

 
 

แบบ ต. 7.1 แผนกวิชา 

แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  2557 

แผนกวิชา....................................... 
ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. แผนกวิชามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  

2.  แผนกวิชาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
3. แผนกวิชาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   และจัดให้มี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

4. แผนกวิชาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
5.  แผนกวิชาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  

ปฏิบัติได้...................ประเด็น 

 สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 5 

      ดี  ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 4 

 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 3 

 ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 2 

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 

 
 
 
 
ผู้สรุปผล…………………………………….………หัวหน้าแผนกวิชา 
           (..........................................) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.            .                              
                     

                                                              
 

         ส่งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 

 

 
 
 

แบบ ต. 7.1 งานประกันคุณภาพฯ 

แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  2557 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  

2.  สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   และจัด

ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

  

5.  สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผล
การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

  

ปฏิบัติได้...................ประเด็น 

 สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 5 

      ดี  ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 4 

 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 3 

 ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 2 

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 

 
ผู้สรุปผล…………………………………….………งานประกันคุณภาพฯ 
           (..........................................) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.            .                              
                     

                                                              

         ส่งฝ่ายแผนงานฯ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 

 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่  7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

ค าอธิบาย สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 255 5 ส่วนที่ 1   
การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 3 5 ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการ
ด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 
5 คะแนน ดีมาก 

ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน    คร/ูแผนกวิชา/งานประกันคุณภาพฯ  
เครื่องมือที่ใช้  แบบสรุปผลการประเมิน 
ค าชี้แจง  งานประกันคุณภาพฯ สรุปผลในแบบ ต. 7.2 คร/ูแผนกวิชา/งานประกันคุณภาพฯ 
ประเด็นการพิจารณา จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก  
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2556  ระดับดี

มาก 30 – 34  ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ระดับดี 24 – 29 ตัวบ่งชี้ ระดับพอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี้ ระดับต้องปรับปรุง 
12 – 17 ตัวบ่งชี้ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 

 

 
 

 
 

แบบ ต. 7.2 ครู 
แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 255 5                                 

ปีการศึกษา  2557 
ช่ือ – สกุล................................................................................แผนกวิชา................................... 

มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ่งชี ้

ผลการตัดสินตามเกณฑ ์
มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ่งชี ้

ผลการตัดสินตามเกณฑ ์

ดีมาก ดี พอใช้ 
ต้อง 

ปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ดีมาก ดี พอใช้ 

ต้อง 
ปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1 1.1      3 3.4      
1.2      3.5      
1.3      3.6      
1.4      3.7      
1.5      3.8      
1.6      3.9      
1.7      3.10      
1.8      3.11      
1.9      3.12      

2 2.1      4 4.1      
2.2      5 5.1      
2.3      5.2      
2.4      6 6.1      
2.5      6.2      

3 3.1      6.3      
3.2      6.4      
3.3      7 7.1      

        7.2      
รวม      รวม      

       รวมท้ังสิ้น      
สรุปผลการประเมิน  
  ดีมาก  30 – 34  ตัวบ่งช้ีและไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
  ดี  24 – 29  ตัวบ่งช้ี   พอใช้  18 – 23  ตัวบ่งช้ี   ต้องปรับปรุง  12 – 17  ตัวบ่งช้ี 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่า  12  ตัวบ่งช้ี 

ผู้สรุปผล…………………………………….………ครู 
          (…………………….…………………) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 

 

วันท่ี             เดือน            พ.ศ.            . 
ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 

 
 

แบบ ต. 7.2 แผนกวิชา 
แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 255 5                 ปี

การศึกษา  2557 

แผนกวิชา................................... 

มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ่งชี ้

ผลการตัดสินตามเกณฑ ์
มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ่งชี ้

ผลการตัดสินตามเกณฑ ์

ดีมาก ดี พอใช้ 
ต้อง 

ปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ดีมาก ดี พอใช้ 

ต้อง 
ปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1 1.1      3 3.4      
1.2      3.5      
1.3      3.6      
1.4      3.7      
1.5      3.8      
1.6      3.9      
1.7      3.10      
1.8      3.11      
1.9      3.12      

2 2.1      4 4.1      
2.2      5 5.1      
2.3      5.2      
2.4      6 6.1      
2.5      6.2      

3 3.1      6.3      
3.2      6.4      
3.3      7 7.1      

        7.2      
รวม      รวม      

       รวมท้ังสิ้น      
สรุปผลการประเมิน  
  ดีมาก  30 – 34  ตัวบ่งช้ีและไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
  ดี  24 – 29  ตัวบ่งช้ี   พอใช้  18 – 23  ตัวบ่งช้ี   ต้องปรับปรุง  12 – 17  ตัวบ่งช้ี 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่า  12  ตัวบ่งช้ี 
 

ผู้สรุปผล…………………………………….………หัวหน้าแผนกวิชา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 

 

          (…………………….…………………)วันท่ี             เดือน            พ.ศ.            .    ส่ง
งานประกันคุณภาพฯ 

 
แบบ ต. 7.2 งานประกันคุณภาพฯ 

แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 255 5                            
ปีการศึกษา  2557 

มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ่งชี ้

ผลการตัดสินตามเกณฑ ์
มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ่งชี ้

ผลการตัดสินตามเกณฑ ์

ดีมาก ดี พอใช้ 
ต้อง 

ปรับปรุง 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ดีมาก ด ี พอใช้ ต้อง ปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1 1.1      3 3.4      
1.2      3.5      
1.3      3.6      
1.4      3.7      
1.5      3.8      
1.6      3.9      
1.7      3.10      
1.8      3.11      
1.9      3.12      

2 2.1      4 4.1      
2.2      5 5.1      
2.3      5.2      
2.4      6 6.1      
2.5      6.2      

3 3.1      6.3      
3.2      6.4      
3.3      7 7.1      

        7.2      
รวม      รวม      

       รวมทั้งสิ้น      

สรุปผลการประเมิน  
  ดีมาก  30 – 34  ตัวบ่งช้ีและไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
  ดี  24 – 29  ตัวบ่งช้ี   พอใช้  18 – 23  ตัวบ่งช้ี   ต้องปรับปรุง  12 – 17  ตัวบ่งช้ี 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่า  12  ตัวบ่งช้ี 
 

ผู้สรุปผล…………………………………….………งานประกันคุณภาพฯ       
 (…………………….…………………) 

วันท่ี             เดือน            พ.ศ.            . 
ส่งฝ่ายแผนงานฯ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ปีการศึกษา  2557 

 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่ ผู้ให้ข้อมูล ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
1 1.1 งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
 1.2 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ 
 1.3 งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
 1.4 งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
 1.5 งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
 1.6 งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
 1.7 งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 1.8 งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 1.9 งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2 2.1 งานพัฒนาหลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการ 
 2.2  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการ 
 2.3 หัวหน้าแผนกวิชา  
  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการ 
 2.4 หัวหน้าแผนกวิชา  
  งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
 2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ 
3 3.1 งานบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 3.2 งานวางแผนฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 3.3 งานวางแผนฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 3.4 งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 3.5 งานศูนย์ข้อมูลฯ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 3.6 งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 3.7 ครูที่ปรึกษา  
  งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 3.8 งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 3.9 งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 3.10 งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 3.11 งานการเงิน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 3.12 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ 
  งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
4 4.1 หัวหน้าแผนกวิชา  
  งานโครงการพิเศษฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งช้ีที่ ผู้ให้ข้อมูล ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
5 5.1 หัวหน้าแผนกวิชา  
  งานวิจัยพัฒนาฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 5.2 หัวหน้าแผนกวิชา  
  งานวิจัยพัฒนาฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
6 6.1 งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 6.2 งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 6.3 งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 6.4 งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
7 7.1 งานประกันคุณภาพฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 7.2 งานประกันคุณภาพฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ประชุมติดตามข้อมูล                                                        วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 
2. จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล/แผนก                                        วันที่  10 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 
3. สรุปผลการประเมินและจัดท า  SWOT                                                              วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 
4. ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 27 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 
5. จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                        วันที่  1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558 
6. เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแก่สาธารณชน                                                    วันที่ 1– 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 



 

 

 

 
 

 


