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รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19
ด้านการอาชีวศึกษา

รหัสสถานศึกษา ๑๓๑๔๐๑๖๒๐๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตั้งอยู่เลขที่ ค ๒ หมู่ ๓ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๑ ๒๑๑ โทรสำร ๐๓๕ ๒๔๒ ๒๑๑
E-mail: Ayutthaya03@vec.mail.go.th Website: www.avc.ac.th

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
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ตอนที่ ๑
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษำ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓..)
๑. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ประเภท

จานวน

๑.๑ จานวนคนทั้งหมด
ผู้เรียน
- ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
- ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น
รวม
๑.๒ จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
- ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
- ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น

๑,๔๔๗
๓๖๗
๑.๘๑๔
๒๗๑
๑๕๐
๔๒๑

รวม
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
- ผู้บริหำร / ผู้รับใบอนุญำตผู้จัดกำร /
ผู้อำนวยกำร / รองผู้อำนวยกำร / ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ผู้สอน
- ครูประจำ / ข้ำรำชกำร / ครูเอกชนที่ได้รับกำร
บรรจุ / ผู้ที่ได้รับกำรรับรอง
- ข้ำรำชกำรพลเรือน
- พนักงำนรำชกำร
- ครูอัตรำจ้ำง (ที่ทำสัญญำไม่น้อยกว่ำ ๙ เดือน)
- ครูพิเศษสอน
รวม
บุคลำกรสำยสนับสนุน
- เจ้ำหน้ำที่
- ลูกจ้ำงประจำ
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๕
๕๘
๑
๔
๖
๗๔

๒๙
-

หมายเหตุ

ประเภท
- ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวม

จานวน
๑๕
๔๔

รวม

๙
๑
๑
๑
๗
๑๙

๑.๓ จานวนห้อง
- อำคำรเรียน
- อำคำรปฏิบัติกำร
- อำคำรวิทยบริกำร
- อำคำรอเนกประสงค์
- อำคำรอื่นๆ

หมายเหตุ

๒. สรุปข้อมูลสาคัญของสถานศึกษา
ลาดับ
ประเภท
ที่
๒.๑ อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน
๒.๒ ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำ

จานวน
๑ : ๓๑
๗๓.๐๙

๒.๓ จำนวนวันที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนจริง มำกกว่ำ ๒๐๐ วัน
ในปีกำรศึกษำที่ประเมิน
๒.๔ ร้อยละของผู้สอนที่มีวุฒิตรงตำมสำขำที่สอน
ร้อยละ ๑๐๐
๒.๕ ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ศึกษำต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
๒.๖ ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีงำนทำ/มีอำชีพ
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หมายเหตุ
จำนวนผู้จบเทียบกับ
จำนวนรับเข้ำ
เทียบกับ จำนวน ๒๐๐ วัน

ตอนที่ ๒
ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ
การพิจารณา

ให้ทำเครื่องหมำย √ หน้ำข้อที่พบข้อมูลใน SAR
ให้ทำเครื่องหมำย X หน้ำข้อทีไ่ ม่พบข้อมูลใน SAR

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
จุดเน้น เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
To be Learning Organization, qualified and development for Vocational skills, aligned
with the labor market, both domestically and abroad.
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ

๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ

ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน
๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำตำมเป้ำหมำย

กำรพัฒนำผู้เรียน
๔. มีกำรนำผลประเมินคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ

ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพสูงขึ้น
X
๕. มีกำรนำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลประเมิน
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)
พอใช้ (๔ ข้อ)
o ดี (๕ ข้อ)

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถำนศึกษำควรนำเสนอข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำให้ครบถ้วนทุกระดับ ทุกหลักสูตรที่เปิด
กำรเรียนกำรสอน และนำเสนอข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และ
เพื่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
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มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
จุดเน้น เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่ผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนวิชำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
To be Learning Organization, qualified and development for Vocational skills, aligned
with the labor market, both domestically and abroad.
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
๑. มีกำรวำงแผนในกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรฐำน
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)

สมรรถนะแต่ละปีกำรศึกษำ
o พอใช้ (๔ ข้อ)
๒. มีกำรนำหลักสูตร/หลักสูตรฐำนสมรรถนะไปใช้ในกำรจัดกำร  ดี (๕ ข้อ)

เรียนกำรสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
๓. มีกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ

๔. มีกำรนำนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดสู่กำรปฏิบัติ

๕. มีกำรนำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
-
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มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเน้น เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่ผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนวิชำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
To be Learning Organization, qualified and development for Vocational skills, aligned
with the labor market, both domestically and abroad.
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
๑. มีกำรวำงแผนกำรดำเนินกำรกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ใน o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)

แต่ละปีกำรศึกษำ
o พอใช้ (๔ ข้อ)
 ดี (๕ ข้อ)
๒. มีกำรนำแผนกำรดำเนินกำรไปใช้ดำเนินกำร

๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินกำรกำรสร้ำงสังคม

แห่งกำรเรียนรู้ตำมแผน
๔. มีกำรนำผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไข

ในปีกำรศึกษำต่อไป
๕. มีกำรนำเสนอผลกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของ

สถำนศึกษำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
-

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
-
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คารับรอง
คณะผู้ประเมินขอรับรองว่ำได้ทำกำรประเมิน SAR ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งตัดสินผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
บนฐำนควำมโปร่งใส และยุติธรรมทุกประกำร ลงนำมโดยคณะผู้ประเมินดังนี้
ตาแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

ประธำน

ดร.จุรี ทัพวงษ์

กรรมกำร

ผศ.ดร.รินรดี พรำมณี

กรรมกำรและเลขำนุกำร

นำงไข่มุก ฐิตวรรณโณเนตร์
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ลายมือชื่อ

การลงนามรับรอง
สถำนศึ ก ษำได้ ต รวจสอบ (ร่ ำ ง) รำยผลงำนกำรประเมิ น SAR
เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีผลกำรพิจำรณำ ดังนี้

ของคณะผู้ ประเมิ น เมื่ อ วั น ที่ ๑

/ เห็นชอบ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมิน SAR ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ตำมที่คณะผู้ประเมินเสนอ
 เห็นชอบ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมิน SAR ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ตำมที่คณะผู้ประเมินเสนอ และ
ขอให้คณะผู้ประเมินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ลงนำม..............................................................................
(............................................................)
ผู้มีอำนำจลงนำม
ตำแหน่ง ...................................................
วันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. ...............

โปรดพิจารณาและส่งกลับคณะผู้ประเมินภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่ท่านได้รับ
(ร่าง) รายงานประเมินดังกล่าว หากพ้นกาหนดจะถือว่าท่านเห็นชอบ (ร่าง) รายงานฯ
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