ดานที่ 1
ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค,
1.1 ดานความรู
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นที่ 1.1

การดูแลและแนะแนวผู(เรียน

คําอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช+วยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาทีหลักสูตรกําหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุ+นที่สําเร็จการศึกษา โดย
พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สําเร็จการศึกษาของรุ+น
x 100
จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเขาของรุ+นที่สําเร็จการศึกษา

การตรวจสอบข(อมูล
1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรีย นของสถานศึกษา เพื่ อใหผู เรี ยนสามารถสํา เร็ จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และลดป<ญหาการออกกลางคัน
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นป>ที่ 3 แรกเขาของรุ+นที่สําเร็จการศึกษา
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นป>ที่ 2 แรกเขาของรุ+นที่สําเร็จการศึกษา
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุ+นที่สําเร็จการศึกษา
5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุ+นที่สําเร็จการศึกษา
6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา

12

เกณฑ,การประเมิน
นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
ค4าคะแนน
รอยละ 80 ขึ้นไป
5
รอยละ 70.00 – 79.99
4
รอยละ 60.00 – 69.99
3
รอยละ 50.00 – 59.99
2
นอยกว+ารอยละ 50.00
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต. 1.1

แบบสรุปรายงาน

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ป(การศึกษา 2561

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร,
สาขาวิชาแฟชัน่ และสิ่งทอ
- สาขางานแฟชั่นดีไซน2
- สาขางานเสื้อผาแฟชั่น
รวมสาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ ทอ
- สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ ทอ
รวมสาขาวิชา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
- สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
รวมสาขาวิชา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร,
- สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ2
- สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
รวมสาขาวิชา
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร,
- สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไมและ
งานประดิษฐ2
รวมสาขาวิชา
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
รวมสาขาวิชา

ระดับ ปวช. 3
จํานวน
แรกเขา

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา

รอยละที่
สําเร็จ
การศึกษา

ระดับ ปวส. 2
จํานวน
แรกเขา

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา

รอยละที่
สําเร็จ
การศึกษา

ผลการ
ประเมิน
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน
สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด
รวมสาขาวิชา
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
- สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
รวมสาขาวิชา
สาขาวิชาเลขานุการ
- สาขางานเลขานุการ
รวมสาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป
รวมสาขาวิชา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร,ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร2ธรุ กิจ
รวมสาขาวิชา
รวมประเภทพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท7องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (Mini EP)
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ปวช.)
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ม.6)
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม(ทวิภาคี)
รวมสาขาวิชา
สาขาวิชาการท7องเที่ยว
- สาขางานการทCองเที่ยว
- สาขางานการทCองเที่ยว (ทวิภาคี)
รวมสาขาวิชา
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท7องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป8
- สาขางานวิจิตรศิลปD
รวมสาขาวิชา
สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขางานการออกแบบ
รวมสาขาวิชา

ระดับ ปวช. 3
จํานวน
แรกเขา

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา

รอยละที่
สําเร็จ
การศึกษา

ระดับ ปวส. 2
จํานวน
แรกเขา

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา

รอยละที่
สําเร็จ
การศึกษา

ผลการ
ประเมิน
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ระดับ ปวช. 3

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

จํานวน
แรกเขา

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา

ระดับ ปวส. 2

รอยละที่
สําเร็จ
การศึกษา

จํานวน
แรกเขา

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา

รอยละที่
สําเร็จ
การศึกษา

ผลการ
ประเมิน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร,กราฟ9ก
- สาขางานคอมพิวเตอร2กราฟEก
- สาขางานคอมพิวเตอร2กราฟEกอาร2ต (ปวช.)
- สาขางานคอมพิวเตอร2กราฟEกอาร2ต (ม. 6)
รวมสาขาวิชา
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมทั้งสิ้น

ขอมูล ณ วันที่
สรุปผลการประเมิน 





ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

คCาคะแนน
คCาคะแนน
คCาคะแนน
คCาคะแนน
คCาคะแนน

5
4
3
2
1

รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกวCารอยละ 50.00
หัวหนางานทะเบียน
)
พ.ศ.
สCงงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค,
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค!

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นที่ 1.2

ผู(เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค,

คําอธิบาย
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค%านิยมที่พึงประสงค! หมายถึง ผูเรียนเป(นคนดี
แสดงออกทั้งดานจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย! และการเสียสละ
เพื่อส%วนรวม มีความเป(นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผูอื่นไดอย%างเป(นกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา
กลาแสดงออก ภูมิใจในความเป(นไทย เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป:ญญาไทย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ!ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม หรื อสถานศึ กษามีการส%งเสริ ม สนับ สนุน ใหผู เรีย น
ร%วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค! ตามแนวทางการ
จัดกิ จกรรมขององค!การนั กวิช าชี พในอนาคตแห%งประเทศไทย (อวท.) หรื อองค!การเกษตรกรใน
อนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ!สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค!การฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
การประเมิน
1. ผู เรี ย นนอยกว% า รอยละ 60 มี ความรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย! และเสี ย สละเพื่ อ
ส%วนรวม มีความเป(นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผูอื่นไดอย%างเป(นกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภู มิใจในความเป( น ไทย เห็ น คุณค% า และร% ว มพั ฒ นาภู มิป: ญ ญาไทย มี จิ ต สํ า นึกในการ
อนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมี คุณลักษณะพึงประสงค! ตามแนวทางการจัด กิ จ กรรมขององค! การนั กวิ ช าชีพในอนาคตแห% ง
ประเทศไทย (อวท.) หรือองค!การเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ!สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
2. ผูเรี ย นรอยละ 60 – 69.99 มี ความรั บ ผิด ชอบ ซื่อสั ตย! และเสี ย สละเพื่ อ
ส%วนรวม มีความเป(นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผูอื่นไดอย%างเป(นกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภู มิใจในความเป( น ไทย เห็ น คุณค% า และร% ว มพั ฒ นาภู มิป: ญ ญาไทย มี จิ ต สํ า นึกในการ
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อนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมี คุณลักษณะพึงประสงค! ตามแนวทางการจัด กิ จ กรรมขององค! การนั กวิ ช าชีพในอนาคตแห% ง
ประเทศไทย (อวท.) หรือองค!การเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ!สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด
3. ผูเรี ย นรอยละ 70 – 79.99 มี ความรั บ ผิด ชอบ ซื่อสั ตย! และเสี ย สละเพื่ อ
ส%วนรวม มีความเป(นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผูอื่นไดอย%างเป(นกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภู มิใจในความเป( น ไทย เห็ น คุณค% า และร% ว มพั ฒ นาภู มิป: ญ ญาไทย มี จิ ต สํ า นึกในการ
อนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมี คุณลักษณะพึงประสงค! ตามแนวทางการจัด กิ จ กรรมขององค! การนั กวิ ช าชีพในอนาคตแห% ง
ประเทศไทย (อวท.) หรือองค!การเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ!สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเป(นองค!การมาตรฐาน
ดีเด%นระดับกลุ%มจังหวัด
4. ผูเรี ย นรอยละ 80 – 89.99 มี ความรั บ ผิด ชอบ ซื่อสั ตย! และเสี ย สละเพื่ อ
ส%วนรวม มีความเป(นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผูอื่นไดอย%างเป(นกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภู มิใจในความเป( น ไทย เห็ น คุณค% า และร% ว มพั ฒ นาภู มิป: ญ ญาไทย มี จิ ต สํ า นึกในการ
อนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมี คุณลักษณะพึงประสงค! ตามแนวทางการจัด กิ จ กรรมขององค! การนั กวิ ช าชีพในอนาคตแห% ง
ประเทศไทย (อวท.) หรือองค!การเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ!สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค
5. ผูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย! และเสียสละเพื่อส%วนรวม
มีความเป(นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผูอื่นไดอย%างเป(นกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก
ภู มิ ใ จในความเป( น ไทย เห็ น คุ ณ ค% า และร% ว มพั ฒ นาภู มิ ป: ญ ญาไทย มี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ!
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะพึงประสงค! ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค!การนักวิชาชีพในอนาคตแห%งประเทศ
ไทย (อวท.) หรือองค!การเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ!สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเป(นองค!การมาตรฐานดีเด%น
ระดับภาค หรือองค!การมาตรฐานดีเด%นระดับชาติ
การตรวจสอบข(อมูล
1. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค%านิยมที่พึงประสงค! ประกอบดวย ความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย!และเสียสละเพื่อส%วนรวม มีความเป(นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผูอื่นไดอย%าง
เป(นกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเป(นไทย เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิ
ป:ญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และค%านิยมที่พึงประสงค!
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ!การประเมิน
เกณฑ,การประเมิน
นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ!การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 5
มีผลการประเมินตามขอ 4
มีผลการประเมินตามขอ 3
มีผลการประเมินตามขอ 2
มีผลการประเมินตามขอ 1

ค4าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร%ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด-านที่ 1

ด-านผู-เรียนและผู-สําเร็จการศึกษา
แบบ ต.1.2/1 (ครูที่ปรึกษา)

แบบรายงาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น
แผนกวิชา
ป%การศึกษา
กล-าแสดงออก
ภูมิใจในความเป*นไทย
เ ห็ น คุ ณ ค" า แ ล ะ ร" ว ม
พัฒนาภูมิป3ญญาไทย
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ%
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล-อม

มีภาวะผู-นํา

ทํ า งานร" ว มกั บ ผู- อื่ น ไดอย"างเป*นกัลยาณมิตร

ชื่อ-สกุล นักเรียน นักศึกษา

มีความเป*นประชาธิปไตย

ลําดับ
ที่

ความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย%
เสียสละเพื่อส"วนรวม

คุณธรรม จริยธรรม และค"านิยมที่พึงประสงค%

ลําดับ
ที่
ชื่อ-สกุล นักเรียน นักศึกษา

ผู.รายงาน
(
วันที่
เดือน

กล-าแสดงออก
ภูมิใจในความเป*นไทย
เ ห็ น คุ ณ ค" า แ ล ะ ร" ว ม
พัฒนาภูมิป3ญญาไทย
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ%
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล-อม

มีภาวะผู-นํา

ทํ า งานร" ว มกั บ ผู- อื่ น ไดอย"างเป*นกัลยาณมิตร

มีความเป*นประชาธิปไตย

ความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย%
เสียสละเพื่อส"วนรวม
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คุณธรรม จริยธรรม และค"านิยมที่พึงประสงค%

รวม

ครูที่ปรึกษา
)
พ.ศ.

ส0งหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต.1.2/2 (แผนกวิชาชีพ)

แบบรายงาน

ลําดับที่
1
2
3
4
5

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชา
ผูเรียนระดับชั้น

ป"การศึกษา

จํานวนผูเรียนทั้งหมด

รอยละของผูเรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค"านิยมที่พึงประสงค'

ระดับชั้น ปวช. 1
ระดับชั้น ปวช. 2
ระดับชั้น ปวช. 3
ระดับชั้น ปวส. 1
ระดับชั้น ปวส. 2
รวมทั้งสิ้น

ผู+รายงาน
(
วันที่
เดือน

หัวหน+าแผนกวิชาชีพ
)
พ.ศ.
ส0งงานครูที่ปรึกษา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต.1.2/3 (งานครูที่ปรึกษา)

แบบรายงาน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา
แผนกวิชาชีพ

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

รอยละของผูเรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค$านิยมที่พึงประสงค(

ผาและเครื่องแต#งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
การบัญชี
การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การโรงแรม
การท#องเที่ยว
วิจิตรศิลป:
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟ<ก
รวมทั้งสิ้น
ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

หัวหนางานครูที่ปรึกษา
)
พ.ศ.
ส#งงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด'านที่ 1

ด'านผู'เรียนและผู'สําเร็จการศึกษา
แบบ ต.1.2/4 (งานกิจกรรมนักเรียนฯ)

แบบรายงาน

ผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.)
ประจําป&การศึกษา

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู1เรียนให1มีคุณลักษณะที่พึงประสงคฯ
จํานวน
โครงการ
2. ผลการประเมิ น กิจ กรรมองคการนั กวิช าชีพใน
 มาตรฐานดีเดน
อนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด
 ระดับเหรียญทอง
 ระดับเหรียญเงิน
 ระดับเหรียญทองแดง
3. ผลการประเมิ น กิจ กรรมองคการนั กวิช าชีพใน
 มาตรฐานดีเดน
อนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค
 ระดับเหรียญทอง
 ระดับเหรียญเงิน
 ระดับเหรียญทองแดง
4. ผลการประเมิ น กิจ กรรมองคการนั กวิช าชีพใน
 มาตรฐานดีเดน
อนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ
 ระดับเหรียญทอง
 ระดับเหรียญเงิน
 ระดับเหรียญทองแดง
ผู1รายงาน
(
วันที่
เดือน

หัวหน1างานกิจกรรมฯ
)
พ.ศ.
สงงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร%ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต.1.2/5 (สถานศึกษา)

แบบสรุปผล

ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ประจําปการศึกษา

ขอที่

ประเด็นการประเมิน

1

ผูเรียนนอยกว%ารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อส%วนรวม
มีความเป0นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผูอื่นไดอย%างเป0นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเป0นไทย เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป8ญญา
ไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการจัด
กิจ กรรมเสริ ม หลั กสู ต รเพื่อ พั ฒนาผู เรีย นใหมีคุ ณลั ก ษณะที่ พึ งประสงค ตาม
แนวทางการจั ด กิ จ กรรมขององคการนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห% ง ประเทศไทย
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
ผูเรียนรอยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อส%วนรวม
มีความเป0นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผูอื่นไดอย%างเป0นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเป0นไทย เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป8ญญา
ไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแห%งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องคการเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับ
เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด
ผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อส%วนรวม
มีความเป0นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผูอื่นไดอย%างเป0นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเป0นไทย เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป8ญญา
ไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแห%งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องคการเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเป0นองคการ
มาตรฐานดีเด%นระดับกลุ%มจังหวัด
ผูเรียนรอยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อส%วนรวม
มีความเป0นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผูอื่นไดอย%างเป0นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเป0นไทย เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป8ญญา
ไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแห%งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องคการเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับ
เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค

2

3

4

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

25
ขอที่

ประเด็นการประเมิน

5

ผูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อส%วนรวม
มีความเป0นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผูอื่นไดอย%างเป0นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเป0นไทย เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป8ญญา
ไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแห%งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องคการเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเป0นองคการ
มาตรฐานดีเด%นระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเด%นระดับชาติ

สรุปผลการประเมิน







ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

มีผลการประเมินตามขอ 5
มีผลการประเมินตามขอ 4
มีผลการประเมินตามขอ 3
มีผลการประเมินตามขอ 2
มีผลการประเมินตามขอ 1

ค%าคะแนน 5
ค%าคะแนน 4
ค%าคะแนน 3
ค%าคะแนน 2
ค%าคะแนน 1

หัวหนางานประกันคุณภาพฯ
)
พ.ศ.
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 3

คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค,
1.1 ดานความรู
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
การสร(างสังคมแห0งการเรียนรู(
3.3 ดานการสรางผูประกอบการ

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นที่ 1.3 ผู(เรียนมีสมรรถนะในการเป4นผู(ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการส-งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีส มรรถนะในการเป1 น
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสู-การเป1นผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส-งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการ
พั ฒ นาผู ประกอบการและการประกอบอาชี พอิ ส ระของศู น ยบ- ม เพาะผู ประกอบการอาชี ว ศึ ก ษา
ปรากฏผลการประเมินศูนยบ-มเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษากํ า หนด ในระดั บ สถานศึ ก ษา ระดั บ จั งหวั ด ระดั บ ภาค และ
ระดับชาติ
การประเมิน รอยละของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสู-การเป1นผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ เทียบกับจํานวนผูเรียนกลุ-มเป9าหมายที่ผ-านการพัฒนาการเป1นผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผลการประเมินผลศูนยบ-มเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ
การประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสู-การเป1นผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
x 100
จํานวนผูเรียนกลุ-มเป9าหมายที่ผ-านการพัฒนาการเป1นผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
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การตรวจสอบข(อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการส-งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเป1น
ผู ประกอบการหรื อ การประกอบอาชี พ อิ ส ระ หรื อ การพั ฒ นาผู เรี ย นใหมี ส มรรถนะในการเป1 น
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบ-มเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
2. จํานวนผูเรียนกลุ-มเป9าหมายที่ผ-านการพัฒนาการเป1นผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ
3. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสู-การเป1นผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
4. ผลการประเมิ น ศู น ยบ- ม เพาะผู ประกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ตามเกณฑการประเมิ น ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ
3 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว
เกณฑ,การประเมิน
นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนยบ-มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว
รอยละ 70.00 – 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบ-มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว
รอยละ 60.00 – 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบ-มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว
รอยละ 50.00 – 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบ-มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว
นอยกว-ารอยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนยบ-มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว

ค0าคะแนน ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร.ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต.1.3 (สถานศึกษา)

แบบสรุปรายงาน ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ประจําปการศึกษา
สวนที่ 1 รอยละของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสู*การเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

แผนกวิชาชีพ

จํานวนผูเรียนที่ผาน
การพัฒนาฯ

จํานวนผูเรียนที่เป!น
ผูประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ

ผาและเครื่องแต*งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร1
การบัญชี
การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
การตลาด
คอมพิวเตอร1ธุรกิจ
การโรงแรม
การท*องเที่ยว
วิจิตรศิลป?
การออกแบบ
คอมพิวเตอร1กราฟAก
รวมทั้งสิ้น
คิดเป!นรอยละ

สวนที่ 2 ผลการประเมินศูนย1บ*มเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ1การประเมินที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
วิทยาลัยฯไดรับการประเมินศูนย1บ*มเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ดังนี้
 ระดับ 5 ดาว
 ระดับ 4 ดาว
 ระดับ 3 ดาว
 ระดับ 2 ดาว
 ระดับ 1 ดาว
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สรุปผลการประเมิน
 ยอดเยี่ยม รอยละ 80 ขึ้นไปหรือผลการประเมินศูนย1บ*มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว
ค*าคะแนน 5
 ดีเลิศ
รอยละ 70.00 – 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย1บ*มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว
ค*าคะแนน 4
 ดี
รอยละ 60.00 – 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย1บ*มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว
ค*าคะแนน 3
 ปานกลาง รอยละ 50.00 – 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย1บ*มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว
ค*าคะแนน 2
 กําลังพัฒนา นอยกว*ารอยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย1บ*มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว
ค*าคะแนน 1

ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

หัวหนาศูนย1บ*มเพาะฯ
)
พ.ศ.
ส*งงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 3

คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค,
1.1 ดานความรู
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
การสร(างสังคมแห0งการเรียนรู(
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นที่ 1.4

ผลงานของผู(เรียนด(านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ, งานสร(างสรรค, หรืองานวิจัย

คําอธิบาย
สถานศึกษามีการส+งเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรื องานวิ จั ย ตามที่ สํ า นั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษากํ า หนดหรื อเขาร+ ว มกั บ
หน+วยงานอื่น หรือมีการนํามาใชประโยชนไดจริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
การประเมิน
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยในสถานศึกษา
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด
3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริ งในระดั บ ชุ มชน หรื อไดรั บ รางวั ล จากการประกวด นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค
4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริ งในระดั บ จั งหวั ด หรื อไดรั บ รางวั ล จากการประกวด นวั ตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ
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5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช
ประโยชนจริงในระดับประเทศ หรือไดรับรางวั ลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ
การตรวจสอบข(อมูล
1. ผลการส+งเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ในสถานศึกษา
2. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับ
สถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่น ๆ โดยไม+นับ
รางวัลชมเชย
เกณฑ,การประเมิน
นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2
มีผลการประเมินตามขอ 1

ค0าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต. 1.4/1 (ครูผูสอน)

ภาคเรียนที่

ป!การศึกษา 2561 แผนกวิชา

ระดับชั้น

งานสรางสรรค*
งานวิจัย
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ

ชื่อ-สกุลเจาของผลงาน

โครงการ

ชื่อผลงาน

รางวัลที่
ไดรับ

การนําไปใช
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ที่

นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ*

ประเภทผลงาน

ระดับประเทศ
ระดับนานาชาติ

การจัดทําโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

อื่น ๆ
ระดับสถานศึกษา
ระดับชุมชน
ระดับจังหวัด

แบบรายงาน

ที่
ชื่อผลงาน
ชื่อ-สกุลเจาของผลงาน
ระดับชั้น
รางวัลที่
ไดรับ
ระดับประเทศ
ระดับนานาชาติ

อื่น ๆ
ระดับสถานศึกษา
ระดับชุมชน
ระดับจังหวัด

งานสรางสรรค*
งานวิจัย
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ

นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ*

โครงการ

ประเภทผลงาน
การนําไปใช
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ระดับประเทศ
ระดับนานาชาติ

ระดับชั้น

การนําไปใช

อื่น ๆ
ระดับสถานศึกษา
ระดับชุมชน
ระดับจังหวัด

ชื่อ-สกุลเจาของผลงาน

รางวัลที่
ไดรับ

งานสรางสรรค*
งานวิจัย
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ

ชื่อผลงาน

โครงการ

ที่

นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ*

ประเภทผลงาน

34

สรุป

จํานวนผลงาน
จํานวนผูเรียน

ผลงาน
คน
ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

ครูผูสอน
)
พ.ศ.
ส5งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต. 1.4/2 (แผนกวิชาชีพ)

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
แผนกวิชา
ภาคเรียนที่
ป'การศึกษา

ระดับนานาชาติ

ระดับประเทศ

ระดับจังหวัด

ระดับชุมชน

ปวช. ปวส.

จํานวนผลงานที่นําไปใช
ระดับสถานศึกษา

จํานวน
ผลงาน

อื่น ๆ

ผลงาน

จํานวนผลงานได
รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับชั้น

ชนะเลิศ

แบบสรุปรายงาน

โครงการ
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค
งานวิจัย
รวม

ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

หัวหนาแผนกวิชาชีพ
)
พ.ศ.
ส/งงานวิจัยพัฒนาฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร!ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต. 1.4/3 (งานวิจัยฯ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผาและเครื่องแต(งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
การบัญชี
การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การโรงแรม
การท(องเที่ยว

ระดับนานาชาติ

ระดับประเทศ

ระดับจังหวัด

ระดับชุมชน

จํานวนผลงาน
ที่นําไปใชประโยชน!
ระดับสถานศึกษา

อื่น ๆ

รวม

รองชนะเลิศ

นวัตกรรม

โครงการ

ปวส.

จํานวนผลงานที่
ไดรางวัล
ชนะเลิศ

ปวช.

สาขาวิชา/สาขางาน

งานวิจัย

จํานวนผลงาน
งานสรางสรรค!

จํานวนผูเรียน

ป#การศึกษา
36

ลําดับ
ที่

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ภาคเรียนที่

สิ่งประดิษฐ!

แบบสรุปรายงาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร!ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต. 1.4/3 (งานวิจัยฯ)

10
11
12

ระดับนานาชาติ

ระดับประเทศ

ระดับจังหวัด

ระดับชุมชน

จํานวนผลงาน
ที่นําไปใชประโยชน!
ระดับสถานศึกษา

อื่น ๆ

รวม

รองชนะเลิศ

นวัตกรรม

โครงการ

ปวส.

จํานวนผลงานที่
ไดรางวัล
ชนะเลิศ

ปวช.

สาขาวิชา/สาขางาน

งานวิจัย

จํานวนผลงาน
งานสรางสรรค!

จํานวนผูเรียน

ป#การศึกษา
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ลําดับ
ที่

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ภาคเรียนที่

สิ่งประดิษฐ!

แบบสรุปรายงาน

วิจิตรศิลป?
ออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟAก
รวมทั้งหมด

ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

หัวหนางานวิจัยพัฒนาฯ
)
พ.ศ.
ส(งงานประกันคุณภาพฯ

38

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต. 1.4/4 (สถานศึกษา)

แบบสรุปผลการประเมิน

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ป#การศึกษา

ขอที่

การประเมิน

1

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจั ยมีการ
นําไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา หรือไดรับรางวัลจากการ
ประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับ
จังหวัด
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจั ยมีการ
นําไปใชประโยชนจริงในระดับชุมชน หรือไดรับรางวัลจากการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจั ยมีการ
นําไปใชประโยชนจริงในระดับจังหวัด หรือไดรับรางวัลจากการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจั ยมีการ
นํ า ไปใชประโยชนจริ ง ในระดั บ ประเทศ หรื อ ไดรั บ รางวั ล จากการ
ประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับ
นานาชาติ

2

3
4
5

สรุปผลการประเมิน 





ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

ปฏิบัติ

ค4าคะแนน
ค4าคะแนน
ค4าคะแนน
ค4าคะแนน
ค4าคะแนน

5
4
3
2
1

ไมปฏิบัติ

มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2
มีผลการประเมินตามขอ 1
หัวหนางานวิจัยพัฒนาฯ
)
พ.ศ.
ส4งงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค,
1.1 ดานความรู
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นที่ 1.5

ผลการแข0งขันทักษะวิชาชีพ

คําอธิบาย
สถานศึกษามีการส*งเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ปรากฏผลจากการเขาร*วมการประกวด แข*งขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด หรือหน*วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
การประเมิน
1. สถานศึกษามีการส*งเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แข*งขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับสถานศึกษา
2. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แข*งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด
3. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แข*งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค
4. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แข*งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ
5. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แข*งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับ
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือรางวัลอื่น ๆ ไม*นับรางวัลชมเชย
2. การแข*งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข*งขันของ
หน*วยงาน หรือองคกรในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม*นับรวมการจัดกิจกรรมประกวด
แข* ง ขั น ของสถานศึ ก ษาที่ จั ด ขึ้ น เองโดยร* ว มกั บ ต* า งประเทศ หรื อ เขาร* ว มกั บ สถานศึ ก ษาใน
ต*างประเทศ
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การตรวจสอบข(อมูล
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส*งเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในการเขาร*วมการประกวด แข*งขันทางดานทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. ผลการประกวด แข* ง ขั น ทางดานทั ก ษะวิ ช าชี พตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด หรือเขาร*วมกับหน*วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
เกณฑ,การประเมิน
นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2
มีผลการประเมินตามขอ 1

ค0าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร0ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด!านที่ 1

ด!านผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษา
แบบ ต. 1.5/1 (แผนกวิชาชีพ)

ประจําปการศึกษา

ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

นานาชาติ

ชาติ

ภาค

การแขงขันระดับ
จังหวัด

เหรียญทองแดง

ชื่อ-สกุลผู!เรียน

ระดับคุณภาพ
เหรียญทอง

ปวช. ปวส.

อื่น ๆ

การประกวด/แขงขันทักษะ
วิชาชีพ

ชนะเลิศ

ที่

รางวัลที่ได!รับ

หัวหนาแผนกวิชาชีพ
)
พ.ศ.
สงงานประกันคุณภาพฯ
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ระดับ

เหรียญเงิน

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ แผนกวิชา
รองชนะเลิศ

แบบสรุปรายงาน
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร.ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต. 1.5/2 (งานวัดผลและประเมินผล)

ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

นานาชาติ

ชาติ

ภาค

จังหวัด

ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร,
การบัญชี
การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
การตลาด
คอมพิวเตอร,ธุรกิจ
การโรงแรม
การทองเที่ยว
วิจิตรศิลป:
การออกแบบ
คอมพิวเตอร,กราฟ<ก
รวม

ปวส.

การแขงขันระดับ

เหรียญทองแดง

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

ปวช.

ระดับคุณภาพ
เหรียญเงิน

แผนกวิชา

อื่น ๆ

ที่

รางวัลที่ไดรับ
รองชนะเลิศ

ระดับ

ประจําปการศึกษา

เหรียญทอง

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

ชนะเลิศ

แบบสรุปรายงาน

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
)
พ.ศ.

สงงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต. 1.5/3 (สถานศึกษา)

แบบสรุปผลการประเมิน
ขอที่
1
2
3
4
5

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประจําปการศึกษา

การประเมิน
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนให&มีการประกวด แขงขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา
ผู&เรียนได&รับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับจังหวัด
ผู&เรียนได&รับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับภาค
ผู&เรียนได&รับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับชาติ
ผู&เรียนได&รับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับนานาชาติ

สรุปผลการประเมิน 





ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
ผู&รายงาน
(
วันที่
เดือน

คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน

5
4
3
2
1

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

มีผลการประเมินตามข&อ 1 และข&อ 5
มีผลการประเมินตามข&อ 1 และข&อ 4
มีผลการประเมินตามข&อ 1 และข&อ 3
มีผลการประเมินตามข&อ 1 และข&อ 2
มีผลการประเมินตามข&อ 1
หัวหน&างานวัดผลฯ
)
พ.ศ.
สงงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค,
1.1 ดานความรู
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นที่ 1.6

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

คําอธิบาย
จํา นวนผู เรี ยนในระดั บประกาศนีย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ชั้น ป0ที่ 3 และผู เรี ยนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นป0ที่ 2 ที่ผ1านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว1าดวยการประเมินผลการเรียนผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบ
รอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
ระดับปวช.
- ดานความรูตองไดคะแนนไม1ต่ํากว1ารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไม1ต่ํากว1ารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผูเรียนตองไดคะแนนผ1านเกณฑประเมินทั้ง 2 ดาน จึงคิดเป@นผูผ1านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส.
- ดานความรูตองไดคะแนนไม1ต่ํากว1ารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไม1ต่ํากว1ารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม
- ผูเรียนตองไดคะแนนผ1านเกณฑประเมินทั้ง 2 ดาน จึงคิดเป@นผูผ1านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
การประเมิน รอยละของผูเรียนที่ผ1านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่
ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ผ1านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
จํานวนผูเรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

x 100
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การตรวจสอบข(อมูล
1. กระบวนการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ เป@ น ไปตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นป0ที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นป0ที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นป0ที่ 3 ที่ผ1านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นป0ที่ 2 ที่ผ1านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
เกณฑ,การประเมิน
นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกว1ารอยละ 50.00

ค4าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต.1.6/1 (แผนกวิชาชีพ)

แบบรายงาน

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แผนกวิชา
ระดับ

ลําดับ
ที่

หองเรียน/กลุมเรียน

ปการศึกษา

จํานวนผูเรียน
ลงทะเบียน
ผาน
ปวช. ปวส. ครบตาม
เกณฑ*
หลักสูตร

รอยละของผูผาน
การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

รวมทั้งสิ้น
ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

หัวหนาแผนกวิชาชีพ
)
พ.ศ.

ส)งงานวัดผลและประเมินผล
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต.1.6/2 (สถานศึกษา)

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา

แบบสรุปผลการประเมิน

ระดับ
ลําดับ
ที่

สาขาวิชา/สาขางาน

ปวช. ปวส.

จํานวนผูเรียน
ลงทะเบียน
ผ!าน
ครบตาม
เกณฑ*
หลักสูตร

รอยละของผูผ!าน
การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

รวม
รวม ปวช. และ ปวส.

สรุปผลการประเมิน 





ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

ผู#รายงาน
(
วันที่
เดือน

คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน

5
4
3
2
1

ร#อยละ 80 ขึ้นไป
ร#อยละ 70.00 – 79.00
ร#อยละ 60.00 – 69.99
ร#อยละ 50.00 – 59.99
น#อยกวาร#อยละ 50.00
หัวหน#างานวัดผลและประเมินผล
)
พ.ศ.
สงงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค,
1.1 ดานความรู
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นที่ 1.7

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด(านอาชีวศึกษา (V-NET)

คําอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นป1ที่ 3 และผูเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นป1ที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไป จากการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ด านอาชี ว ศึ กษา (V-NET) จากสถาบั น ทดสอบทาง
การศึกษาแห3งชาติ (องคการมหาชน) เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา
การประเมิน
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแต3ค3าคะแนนเฉลีย่ ระดับชาติขึ้นไป
จํานวนผูเรียน ปวช. ปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

x 100

การตรวจสอบข(อมูล
1. จํ านวนผู เรี ย นระดับ ปวช. ชั้น ป1 ที่ 3 ที่ ลงทะเบีย นเรี ย นครบทุ กรายวิ ช าตามโครงสราง
หลักสูตร
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นป1ที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นป1ที่ 3 ที่ไดคะแนนตั้งแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
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4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นป1ที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
5. ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด านอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) ในภาพรวมของ
สถานศึกษา
เกณฑ,การประเมิน
นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกว3ารอยละ 50.00

ค<าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต.1.7 (สถานศึกษา)

แบบสรุปผลการประเมิน

ลําดับ
ที่

1

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ป#การศึกษา

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร/
สาขาวิชาแฟชัน่ และสิ่งทอ
- สาขางานแฟชั่นดีไซน*
- สาขางานเสื้อผาแฟชั่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ ทอ
- สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ ทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
- สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร/
- สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ*
- สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร/

- สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม
และงานประดิษฐ*
รวมประเภทวิชาคหกรรมศาสตร/
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด

จํานวนผูเรียนระดับ
ปวช. 3

จํานวนผูเรียนระดับ
ปวส. 2

ลงทะเบียน
ครบตาม
หลักสูตร

ลงทะเบียน
ครบตาม
หลักสูตร

ผ)าน
เกณฑ/

ผ)าน
เกณฑ/

รอยละของ
ผูเรียนที่ได
คะแนน
ตั้งแต)
ค)าเฉลี่ย
ระดับชาติ
ขึ้นไป
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ลําดับ
ที่

3

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
- สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
สาขาวิชาเลขานุการ
- สาขางานเลขานุการ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร/ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร*ธรุ กิจ
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท)องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (Mini EP)
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(ปวช.)
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ม.6)
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(ทวิภาคี)

สาขาวิชาการท)องเที่ยว
- สาขางานการทCองเที่ยว
- สาขางานการทCองเที่ยว (ทวิภาคี)
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท)องเที่ยว
4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป<
- สาขางานวิจิตรศิลปD
สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร/กราฟ=ก
- สาขางานคอมพิวเตอร*กราฟEก
- สาขางานคอมพิวเตอร*กราฟEกอาร*ต (ปวช.)
- สาขางานคอมพิวเตอร*กราฟEกอาร*ต (ม. 6)
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนผูเรียนระดับ
ปวช. 3

จํานวนผูเรียนระดับ
ปวส. 2

ลงทะเบียน
ครบตาม
หลักสูตร

ลงทะเบียน
ครบตาม
หลักสูตร

ผ)าน
เกณฑ/

ผ)าน
เกณฑ/

รอยละของ
ผูเรียนที่ได
คะแนน
ตั้งแต)
ค)าเฉลี่ย
ระดับชาติ
ขึ้นไป
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สรุปผลการประเมิน 





ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

คCาคะแนน
คCาคะแนน
คCาคะแนน
คCาคะแนน
คCาคะแนน

5
4
3
2
1

รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกวCารอยละ 50.00
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
)
พ.ศ.

สCงงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค,
1.1 ดานความรู
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา

ประเด็นที่ 1.8

การมีงานทําและศึกษาต1อของผู(สําเร็จการศึกษา

คําอธิบาย
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของป4การศึกษาที่ผ5านมา มีงานทําในหน5วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ ศึ ก ษาต5 อ โดยไม5 นั บ รวมผู เรี ย นเที ย บโอนความรู และ
ประสบการณ จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การประเมิน
รอยละของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในป4การศึกษาที่ผ5านมา มีงานทําในสถานประกอบการ
หน5วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต5อเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา ระดับ
ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในป4การศึกษาที่ผ5านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ = จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ในป4การศึกษาที่ผ5านมา ที่มีงานทําหรือศึกษาต5อ x 100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในป4การศึกษาที่ผ5านมา

การตรวจสอบข(อมูล
1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในป4ที่ผ5านมา
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในป4ที่ผ5านมา
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในป4ที่ผ5านมาที่มีงาน
ทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต5อ
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5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในป4ที่ผ5านมาที่มี
งานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต5อ
6. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต5อ
เกณฑ,การประเมิน
นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกว5ารอยละ 50.00

ค1าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

หมายเหตุ
1. การมีงานทําและศึกษาต5อของผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง การทํางานหรือศึกษาต5อใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2. สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝIกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการ
ทํางานหรือการประกอบอาชีพอิสระ ไม5นับรวมการศึกษาต5อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด(านที่ 1

ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา
แบบ ต. 1.8/1 (ครูที่ปรึกษา)

แบบรายงาน

ที่

การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2560 ระดับชั้น  ปวช.  ปวส.
แผนกวิชา
ประจําปการศึกษา
ชื่อ-สกุล

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ

ชื่อสถานประกอบการ/ชื่อสถานศึกษา/โทรศัพท#/อีเมลที่ติดตอได(
ศึกษาตอ
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ทํางานใน
สถาน
ประกอบการ

ที่

ชื่อ-สกุล

ทํางานใน
สถาน
ประกอบการ

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ

ศึกษาตอ

ชื่อสถานประกอบการ/ชื่อสถานศึกษา/โทรศัพท#/อีเมลที่ติดตอได(
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ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

ครูที่ปรึกษา
)
พ.ศ.
สงหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต. 1.8/2 (แผนกวิชาชีพ)

แบบสรุปรายงาน
ลําดับที่
1
2
3
4
5

การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา
ประจําปการศึกษา
รายการ

ปวช. 3

จํานวน (คน)
รอยละ ปวส. 2

รอยละ

ผูสําเร็จการศึกษา
ติดตามได
ทํางานในสถานประกอบการ
ประกอบอาชีพอิสระ
ศึกษาตอ
รวมทั้งสิ้น
ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

หัวหนาแผนกวิชาชีพ
)
พ.ศ.

สงงานแนะแนวฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร1ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
แบบ ต. 1.8/3 (สถานศึกษา)

1

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ปวช.3

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร1
สาขาวิชาแฟชัน่ และสิ่งทอ
- สาขางานแฟชั่นดีไซน)
- สาขางานเสื้อผาแฟชั่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ ทอ
- สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ ทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
- สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร1
- สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ)
- สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร1

2

- สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไมและ
งานประดิษฐ)
รวมประเภทวิชาคหกรรมศาสตร1
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
- สาขางานการตลาด

ปวส. 2

รวม
ศึกษาต)อ

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
ทํางานในสถาน
ประกอบการ

ลําดับ
ที่

การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา
ประจําปการศึกษา
ประกอบอาชีพอิสระ

แบบสรุปผลการประเมิน

รอยละ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
- สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
สาขาวิชาเลขานุการ
- สาขางานเลขานุการ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร1ธุรกิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร)ธรุ กิจ
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท)องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (Mini EP)
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ปวช.)
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ม.6)
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
สาขาวิชาการท)องเที่ยว
- สาขางานการทองเที่ยว
- สาขางานการทองเที่ยว (ทวิภาคี)
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท)องเที่ยว
4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป;
- สาขางานวิจิตรศิลปG
สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร1กราฟ<ก
- สาขางานคอมพิวเตอร)กราฟHก
- สาขางานคอมพิวเตอร)กราฟHกอาร)ต (ปวช.)
- สาขางานคอมพิวเตอร)กราฟHกอาร)ต (ม. 6)
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมทั้งสิ้น

ปวช.3

ปวส. 2

รวม
ศึกษาต)อ

ลําดับ
ที่

ทํางานในสถาน
ประกอบการ

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา

ประกอบอาชีพอิสระ
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รอยละ

60
สรุปผลการประเมิน 





ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน

5
4
3
2
1

รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกวารอยละ 50.00
หัวหนางานแนะแนวฯ
)
พ.ศ.

สงงานประกันคุณภาพฯ

ดานที่ 2
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด(านที่ 2

ด(านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2

การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด(านที่ 2

ด(านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ประเด็นที่ 2.1

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

คําอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเป$นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย(าง
เป$นระบบ มีการส(งเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การประเมิน
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย2างเป3นระบบ ประกอบดวย
1) สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร
2) สถานศึกษามีการประสานงานกั บสถานประกอบการอย(างต(อเนื่อง ในการ
พัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
3) สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะในสาขางานหรื อรายวิ ช า
ร(วมกับสถานประกอบการหรือหน(วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
4) สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา
5) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
ไดจากการพัฒนาอย(างต(อเนื่อง
การตรวจสอบข(อมูล
1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
2. การมี ส( ว นร( ว มของสถานประกอบการ ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษา
3. มี ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคลองกั บ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี และความ
ตองการของตลาดแรงงาน
4. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
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5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย(างต(อเนื่อง
เกณฑ5การประเมิน
นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ:การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
มีผลการประเมินตามขอ 1

ค2าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ
จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด

x 100

การตรวจสอบข(อมูล
1. จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
2. จํ า นวนสาขาวิ ช าหรื อสาขางานมี ก ารพั ฒ นาหลั กสู ต รฐานสมรรถนะ หรื อ ปรั บ ปรุ ง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
เกณฑ5การประเมิน
นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ:การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกว(ารอยละ 50.00

ค2าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

หมายเหตุ
1. การมีงานทําและศึกษาต(อของผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง การทํางานหรือศึกษาต(อใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2. สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝGกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการ
ทํางานหรือการประกอบอาชีพอิสระ ไม(นับรวมการศึกษาต(อ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด*านที่ 2

ด*านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แบบ ต. 2.1/1 (แผนกวิชาชีพ)

แบบรายงาน

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
แผนกวิชา
ประจําป#การศึกษา

ลําดับที่
รายการประเมิน
1
มี ก ารศึ ก ษาความต* อ งการของตลาดแรงงานเพื่ อ การ
พัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
2
มีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง
ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
3
มี ก ารพั ฒ นาหลั กสู ต รฐานสมรรถนะในสาขางานหรื อ
รายวิ ช ารวมกั บ สถานประกอบการ หรื อหนวยงานที่
เกี่ยวข*อง เพื่อให*ผู*เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล*องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต*องการของ
ตลาดแรงงาน
4
มีการใช*หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได*จากการพัฒนา
5
มีการติดตาม ประเมินเมิน และปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ได*จากการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ผู*รายงาน
(
วันที่
เดือน

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

หัวหน*าแผนกวิชาชีพ
)
พ.ศ.
สงงานพัฒนาหลักสูตรฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด"านที่ 2

ด"านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แบบ ต. 2.1/2 (สถานศึกษา)

แบบสรุป

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประจําปการศึกษา

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

แผนกวิชา

1

รายการประเมิน
2
3
4

5

ผ$าและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร.
การบัญชี
การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
การตลาด
คอมพิวเตอร.ธุรกิจ
การโรงแรม
การทองเที่ยว
วิจิตรศิลป?
การออกแบบ
คอมพิวเตอร.กราฟAก
รวมปฏิบัติ..................................ข"อ

สรุปผลการประเมิน 





ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

ผู$รายงาน
(
วันที่
เดือน

มีผลการประเมินตามข$อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข$อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข$อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข$อ 1,2
มีผลการประเมินตามข$อ 1

คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน

5
4
3
2
1

หัวหน$างานพัฒนาหลักสูตรฯ
)
พ.ศ.
สงงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร"ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 2

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แบบ ต. 2.1/3 (สถานศึกษา)

แบบสรุปผล การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ภาคเรียนที่ 1
1. สาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด
2. สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ
3. สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ

จํานวน
จํานวน
ร,อยละ

สาขา
สาขา

ภาคเรียนที่ 2
1. สาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด
2. สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ
3. สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ
รวมภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

จํานวน
จํานวน
ร,อยละ
รอยละ

สาขา
สาขา

สรุปผลการประเมิน







ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

ผู,รายงาน
(
วันที่
เดือน

ร,อยละ 80 ขึ้นไป
ค2าคะแนน 5
ร,อยละ 70.00 – 79.99 ค2าคะแนน 4
ร,อยละ 60.00 – 69.99 ค2าคะแนน 3
ร,อยละ 50.00 – 59.99 ค2าคะแนน 2
น,อยกว2าร,อยละ 50.00 ค2าคะแนน 1
หัวหน,างานพัฒนาหลักสูตรฯ
)
พ.ศ.
ส2งงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร7ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด(านที่ 2

ด(านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2

การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด(านที่ 2

ด(านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ประเด็นที่ 2.2

การจัดการเรียนรู(สู.การปฏิบัติที่เน(นผู(เรียนเป2นสําคัญ

คําอธิบาย
สถานศึ กษาสงเสริ ม สนั บ สนุ น ใหครู ผู สอนจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู สู การ
ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป,นสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเป,นในศตวรรษที่ 21
การประเมิน
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู(สู.การปฏิบัติ ประกอบดวย
1) ครู ผู สอนมี การวิ เ คราะห6 ห ลั กสู ต รรายวิ ช า เพื่ อกํ า หนดหนวยการเรี ย นรู ที่
มุงเนนสมรรถนะอาชีพ
2) แผนการจั ด การเรี ย นรู มี ก ารบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คานิ ย ม
คุณลักษณะที่พึงประสงค6 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรม
การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learing STEM Education เป,นตน
4) แผนการจั ด การเรี ย นรู มี ก ารกํ า หนดการใชสื่ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ6 และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
5) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
การตรวจสอบข(อมูล
1. ครูผูสอนวิเคราะห6หลักสูตรรายวิชา
2. แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค6 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. แผนการจั ด การเรี ย นรู มี การกํา หนดรู ปแบบการเรี ย นรู สูการปฏิ บัติ และกิ จกรรมการ
จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เป,นตน
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4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ6 และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
5. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวย
รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
เกณฑ7การประเมิน
นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ6การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
มีผลการประเมินตามขอ 1

ค.าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

2.2.2 การจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ยนรู( สู.ก ารปฏิ บัติที่เ น( น ผู( เ รี ยนเป2 น สํ า คั ญ
และนําไปใช(ในการจัดการเรียนการสอน
การคํานวณ

รอยละ =

จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป,นสําคัญ
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
จํานวนครูผูสอนทั้งหมด

x 100

การตรวจสอบข(อมูล
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป,นสําคัญและ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
เกณฑ7การประเมิน
นําขอมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ6การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกวารอยละ 50.00

ค.าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 2

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แบบ ต. 2.2/1 (ครูผูสอน)

แบบรายงาน

ลําดับที่

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
ชื่อ – สกุล
แผนกวิชา
ประจําป)การศึกษา
ภาคเรียนที่
รหัสวิชา

ประเด็นที่ไดดําเนินการ
1 2 3 4 5

ชื่อรายวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

ครูผูสอน
)
พ.ศ.
สงหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร0ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 2

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แบบ ต. 2.2/2 (แผนกวิชา)

แบบรายงาน

ลําดับที่

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
แผนกวิชา
ประจําป%การศึกษา
ภาคเรียนที่
ชื่อ – สกุลครูผูสอน

ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

ประเด็นที่ได
จํานวน
จํานวนรายวิชา
ดําเนินการ
รายวิชาที่
ที่จัดทําแผน
สอนทั้งหมด การเรียนรูฯ 1 2 3 4 5

หัวหนาแผนกวิชา
)
พ.ศ.
สงงานพัฒนาหลักสูตรฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร0ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด$านที่ 2

ด$านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แบบ ต. 2.2/3 (งานพัฒนาหลักสูตรฯ)

แบบรายงาน

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
ประจําป#การศึกษา
ภาคเรียนที่
จํานวนที่ดําเนินการตามประเด็นพิจารณา
คา
1
2
3
4
5
คะแนน
ครู ร$อยละ รายวิชา ร$อยละ รายวิชา ร$อยละ รายวิชา ร$อยละ รายวิชา ร$อยละ

แผนกวิชา

1. ผาและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร3
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการฯ
6. การตลาด
7. คอมพิวเตอร3ธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. การทองเที่ยว
10. วิจิตรศิลป>
11. การออกแบบ
12. คอมพิวเตอร3กราฟ@ก
13. สามัญสัมพันธ3
14. สัมพันธ3ธุรกิจ
รวมทั้งหมด

สรุปผลการประเมิน 





ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

ผูรายงาน
(
วันที่ เดือน

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
มีผลการประเมินตามขอ 1

คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน

5
4
3
2
1

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ
)
พ.ศ.
สงงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร"ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 2

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แบบ ต. 2.2/4 (สถานศึกษา)

แบบสรุปการประเมิน

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
ประจําป#การศึกษา

1. ภาคเรียนที่ 1
1.1 จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
1.2 จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
สูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป/นสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน
1.3 ครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
ที่เนนผูเรียนเป/นสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน
2. ภาคเรียนที่ 2
2.1 จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
2.2 จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
สูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป/นสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน
2.3 ครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
ที่เนนผูเรียนเป/นสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน
รวมภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
สรุปผลการประเมิน 





ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน

จํานวน

คน

จํานวน

คน

รอยละ
จํานวน

คน

จํานวน

คน

รอยละ
รอยละ
5
4
3
2
1

รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกวารอยละ 50.00

ผูรายงาน

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ
(

วันที่

)
เดือน

พ.ศ.
สงงานประกันคุณภาพฯ

ดานที่ 3
ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด&านที่ 3

ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

การจัดการอาชีวศึกษา
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
การสร&างสังคมแห*งการเรียนรู&
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด&านที่ 3

ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา

ประเด็นที่ 3.1

ครูผู&สอน

สถานศึกษามีการส#งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู ตามมาตรฐานตําแหน#ง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
คําอธิบาย
ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเป3นสําคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล#งเรียนรู และทําวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรูและแกป9ญหาการ
จัดการเรียนรู
การประเมิน
1. รอยละของครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
2. รอยละของครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
3. รอยละของครู ผูสอนที่จัดการเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิ ค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
4. รอยละของครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล#งเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอน
5. รอยละของครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกป9ญหาการจัดการ
เรียนรู
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การคํานวณ
กําหนดให
N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
W = จํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
X = จํานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
Y = จํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล#งเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอน
Z = จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกป9ญหาการจัดการ
เรียนรู
รอยละเฉลีย่ =

100 {V+W+X+Y+Z}
5N

การตรวจสอบข&อมูล
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
3. จํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป3นสําคัญทุกรายวิชาที่สอน
4. จํานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
5. จํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล#งเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอน
6. จํานวนครูผูสอนที่ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและและแกป9ญหาการ
จัดการเรียนรู
เกณฑ5การประเมิน
นําค#ารอยละเฉลี่ยที่คํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกว#ารอยละ 50.00

ค*าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด+านที่ 3

ด+านครูผู+สอนและผู+บริหารสถานศึกษา
แบบ ต. 3.1.1/1 (ครูผสู- อน)

แบบรายงาน

การจัดการเรียนการสอน
ชื่อ – สกุล
ประจําปการศึกษา

แผนกวิชา
ภาคเรียนที่

ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาที่สอน
2 มีแผนการจัดการเรียนรู-ที่เน-นผู-เรียนเป.นสําคัญทุกรายวิชาที่สอน
3 จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู-ด-วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง
4 ใช-สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล6งเรียนรู-ใน
การจัดการเรียนการสอน
5 ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู-และแก-ป8ญหาการ
จัดการเรียนรูผู-รายงาน
(
วันที่
เดือน

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

ครูผู-สอน
)
พ.ศ.
ส6งหัวหน-าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 3

ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
แบบ ต. 3.1.1/2 (แผนกวิชา)

แบบรายงาน

ลําดับ
ที่

การจัดการเรียนการสอน
แผนกวิชา
ประจําปการศึกษา

ภาคเรียนที่
ประเด็นที่ไดดําเนินการ
1 2 3 4 5

ชื่อ – สกุลครูผูสอน

ผู!รายงาน
(
วันที่
เดือน

หัวหน!าแผนกวิชา
)
พ.ศ.
ส)งงานพัฒนาหลักสูตรฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 3

ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
แบบ ต. 3.1.1/3 (สถานศึกษา)

แบบสรุปการประเมิน

การจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา
จํานวน (คน)
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ที่

ประเด็นการพิจารณา

1
2

ครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
ครู ผู สอนที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามสาขาวิ ช า
ที่สอน
ครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป.น
สําคัญทุกรายวิชาที่สอน
ครู ผู สอนที่ จั ด การเรี ย นการสอนตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มี
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ครู ผู สอนที่ ใ ชสื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี ทางการ
ศึกษา และแหล9งเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
ครู ผู สอนที่ ทํ า วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การ
เรียนรูและแกป:ญหาการจัดการเรียนรู
รอยละเฉลี่ย
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน

3
4
5
6

สรุปผลการประเมิน 





ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

ค9าคะแนน
ค9าคะแนน
ค9าคะแนน
ค9าคะแนน
ค9าคะแนน

5
4
3
2
1

รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกว9ารอยละ 50.00
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ
)

พ.ศ.
ส9งงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด(านที่ 3

ด(านครูผู(สอนและผู(บริหารสถานศึกษา

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2

การจัดการอาชีวศึกษา
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด(านที่ 3

ด(านครูผู(สอนและผู(บริหารสถานศึกษา

ประเด็นที่ 3.1

ครูผู(สอน
สถานศึ ก ษามี ก ารสงเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาครู ผู สอนใหมี ค วามรู
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ตามมาตรฐานตํา แหนง สายงานครูผูสอน
ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้

3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
คําอธิบาย

ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเป/นรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจํ า ชั้ น เรี ย นและรายวิ ช า ใชเทคนิ ค วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นใหมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เป/นผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการ
เรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ

การประเมิน
1. รอยละของครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเป/นรายบุคคล
2. รอยละของครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเป/น
ป5จจุบัน
3. รอยละของครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู
4. รอยละของครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
5. รอยละของครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ
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การคํานวณ
กําหนดให
N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเป/นรายบุคคล
W = จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเป/น
ป5จจุบัน
X = จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู
Y = จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
Z = จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ
รอยละเฉลีย่ =

100 {V+W+X+Y+Z}
5N

การตรวจสอบข(อมูล
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเป/นรายบุคคล
3. จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเป/นป5จจุบัน
4. จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู
5. จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน
6. จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ
เกณฑ5การประเมิน
นําคารอยละเฉลี่ยที่คํานวณมาเทียบกับเกณฑEการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกวารอยละ 50.00

ค7าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด+านที่ 3

ด+านครูผู+สอนและผู+บริหารสถานศึกษา
แบบ ต. 3.1.2/1 (ครูผสู) อน)

แบบรายงาน

การบริหารจัดการชั้นเรียน
ชื่อ – สกุล
ประจําปการศึกษา

แผนกวิชา
ภาคเรียนที่

ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 จัดทําข)อมูลผู)เรียนเป,นรายบุคคล
2 มีข)อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเป,น
ป.จจุบัน
3 ใช)เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให)มีบรรยากาศที่เอื้อต3อ
การเรียนรู)
4 ใช)วิธีการเสริมแรงให)ผู)เรียนมีความมุ3งมั่นตั้งใจในการเรียน
5 ดูแลช3วยเหลือผู)เรียนรายบุคคลด)านการเรียนและด)านอื่น ๆ
ผู)รายงาน
(
วันที่
เดือน

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

ครูผู)สอน
)
พ.ศ.
ส3งหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 3

ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
แบบ ต. 3.1.2/2 (แผนกวิชา)

แบบรายงาน
ลําดับ
ที่

สรุป

การบริหารจัดการชั้นเรียน แผนกวิชา
ประจําปการศึกษา

ภาคเรียนที่
ประเด็นที่ไดดําเนินการ
1 2 3 4 5

ชื่อ – สกุลครูผูสอน

1. ครูผู$สอนทั้งหมด
2. ครูผ$สู อนที่ดําเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น
ผู$รายงาน
(
วันที่
เดือน

จํานวน
จํานวน

คน
คน

หัวหน$าแผนกวิชา
)
พ.ศ.
ส0งงานพัฒนาหลักสูตรฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 3

ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
แบบ ต. 3.1.2/3 (สถานศึกษา)

แบบสรุปการประเมิน

การบริหารจัดการชั้นเรียน ประจําปการศึกษา
จํานวน (คน)
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ที่

ประเด็นการพิจารณา

1
2
3

ครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
ครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเป(นรายบุคคล
ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้น
เรียนและรายวิชาเป(นป-จจุบัน
ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให
มีบรรยากาศที่เอื้อต3อการเรียนรู
ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุ3งมั่น
ตั้งใจในการเรียน
ครูผูสอนที่ดูแลช3วยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการ
เรียนและดานอื่น ๆ
รอยละเฉลี่ย
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน

4
5
6

สรุปผลการประเมิน 





ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

ค3าคะแนน
ค3าคะแนน
ค3าคะแนน
ค3าคะแนน
ค3าคะแนน

5
4
3
2
1

รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกว3ารอยละ 50.00
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ
)

พ.ศ.
ส3งงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร6ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด&านที่ 3

ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ดานการบริหารจัดการ
การสร&างสังคมแห*งการเรียนรู&
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด&านที่ 3

ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา

ประเด็นที่ 3.1

ครูผู&สอน

สถานศึ ก ษามี ก ารสงเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาครู ผู สอนใหมี ค วามรู
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การ
จั ด การเรี ย นการสอน การบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น และการพั ฒ นาตนเองและพั ฒ นาวิ ช าชี พ
รายละเอียดดังนี้
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
คําอธิบาย
ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชใน
การจั ด การเรี ย นการสอน มี ผ ลงานจากการพั ฒ นาตนเองและการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ผลงาน หรื อ
นวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร
การประเมิน
1. รอยละของครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
2. รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป5
3. รอยละของครูผู สอนที่นํ า ผลจากการพั ฒ นาตนเองและการพั ฒ นาวิช าชี พมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน
4. รอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
5. รอยละของครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับ
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การคํานวณ
กําหนดให
N = จํานวนครูผูสอนทั้งหมด
V = จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
W = จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป5
X = จํานวนครูผูสอนที่ นําผลจากการพัฒ นาตนเองและการพัฒ นาวิ ชาชี พมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน
Y = จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
Z = จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับหรือเผยแพร
รอยละเฉลีย่ =

100 {V+W+X+Y+Z}
5N

การตรวจสอบข&อมูล
1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
3. จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป5
4. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน
5. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
6. จํานวนครูผูสอนที่ใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร
เกณฑ6การประเมิน
นําคารอยละเฉลี่ยที่คํานวณมาเทียบกับเกณฑCการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกวารอยละ 50.00

ค*าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด+านที่ 3

ด+านครูผู+สอนและผู+บริหารสถานศึกษา
แบบ ต. 3.1.3/1 (ครูผสู' อน)

แบบรายงาน

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ชื่อ – สกุล
ประจําปการศึกษา

แผนกวิชา

ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข'าร(วมการพัฒนาวิชาชีพ
2 ได'รับการพัฒนาตนเองอย(างน'อย 12 ชั่วโมงต(อป
3 นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช'ในการ
จัดการเรียนการสอน
4 มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
5 ใช'นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได'รับ
การยอมรับ หรือเผยแพร(
ผู'รายงาน
(
วันที่
เดือน

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

ครูผู'สอน
)
พ.ศ.
ส(งหัวหน'าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 3

ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
แบบ ต. 3.1.3/2 (แผนกวิชา)

แบบรายงาน
ลําดับ
ที่

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
แผนกวิชา

ประจําปการศึกษา
ประเด็นที่ไดดําเนินการ
1 2 3 4 5

ชื่อ – สกุลครูผูสอน

ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

หัวหนาแผนกวิชา
)
พ.ศ.
ส*งงานบุคลากร
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 3

ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
แบบ ต. 3.1.3/3 (สถานศึกษา)

แบบสรุปการประเมิน

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ประจําปการศึกษา

ที่

ประเด็นการพิจารณา

1
2
3
4

ครูผู!สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
ครูผู!สอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข!าร,วมการพัฒนาวิชาชีพ
ครูผู!สอนที่ได!รับการพัฒนาตนเองอย,างน!อย 12 ชั่วโมงต,อป
ครูผู!สอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช!ใน
การจัดการเรียนการสอน
ครูผู!สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ครูผู!สอนที่ใช!นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่
ได!รับการยอมรับ หรือเผยแพร,
รอยละเฉลี่ย

5
6

สรุปผลการประเมิน 





ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

ผู!รายงาน
(
วันที่
เดือน

จํานวน (คน)

ค,าคะแนน
ค,าคะแนน
ค,าคะแนน
ค,าคะแนน
ค,าคะแนน

5
4
3
2
1

ร!อยละ 80 ขึ้นไป
ร!อยละ 70.00 – 79.00
ร!อยละ 60.00 – 69.99
ร!อยละ 50.00 – 59.99
น!อยกว,าร!อยละ 50.00
หัวหน!างานบุคลาการ
)

พ.ศ.
ส,งงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด&านที่ 3

ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ดานการบริหารจัดการ
การสร&างสังคมแห*งการเรียนรู&
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด&านที่ 3

ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา

ประเด็นที่ 3.2

ผู&บริหารสถานศึกษา

ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา คื อ บุ คคลสํ า คั ญในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาใหมี
คุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง ตองมี ศ าสตร/ แ ละศิ ล ป2 ใ นการบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง เป5 น
คุณลักษณะที่สําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป7าหมายที่กําหนดไว ไดแก การบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม และการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส*วนร*วม
คําอธิบาย
ผูบริหารสถานศึ กษาใหครูและบุ คลากรทางการศึกษามีส วนรวม ในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป>
หรื อแผนปฏิ บั ติ งานประจํ า ป> และไดรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การประเมิน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป>
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
5. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
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การตรวจสอบข&อมูล
1. การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป>
4. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเป5นไปตามกฎหมายวา
ดวยโรงเรียนเอกชน
เกณฑ5การประเมิน
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ/การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
มีผลการประเมินตามขอ 1

ค*าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร%ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 3

ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
แบบ ต.3.2.1 (สถานศึกษา)

แบบสรุปผล

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

ประจําปการศึกษา

ขอที่
ประเด็นการประเมิน
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส วนรวมในการกํ า หนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส วนรวมในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
สถานศึกษา
3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป
4 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวน
รวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
5 ผู2บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
สรุปผลการประเมิน







ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

ผู2รายงาน
(
วันที่
เดือน

มีผลการประเมินตามข2อ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามข2อ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามข2อ 1,2,3
มีผลการประเมินตามข2อ 1,2
มีผลการประเมินตามข2อ 1

คาคะแนน 5
คาคะแนน 4
คาคะแนน 3
คาคะแนน 2
คาคะแนน 1

หัวหน2างานวางแผนฯ
)
พ.ศ.
สงงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร6ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด&านที่ 3

ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3

การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ดานการบริหารจัดการ
การสร&างสังคมแห*งการเรียนรู&
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด&านที่ 3

ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา

ประเด็นที่ 3.2

ผู&บริหารสถานศึกษา

ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา คื อ บุ คคลสํ า คั ญในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาใหมี
คุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง ตองมี ศ าสตร/ แ ละศิ ล ป2 ใ นการบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง เป5 น
คุณลักษณะที่สําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป7าหมายที่กําหนดไว ไดแก การบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม และการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข&อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
คําอธิบาย
ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเป5นสําหรับการบริหารสถานศึกษา มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการบริ หารจัด การสถานศึ กษา มี การใชขอมู ลสารสนเทศในการ
บริ ห ารจั ดการสถานศึ กษา ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ป ระสิ ทธิภ าพ และมี การพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การประเมิน
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเป5นในการบริหารจัดการศึกษา
2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ
3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา
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การตรวจสอบข&อมูล
1. ขอมูลพื้นฐานที่จําเป5นในการบริหารจัดการศึกษา
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เกณฑ6การประเมิน
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ/การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
มีผลการประเมินตามขอ 1

ค*าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร%ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 3

ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
แบบ ต.3.2.2 (สถานศึกษา)

แบบสรุปผล

การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ประจําป!การศึกษา

ขอที่
ประเด็นการประเมิน
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1 สถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเป'นในการบริหารจัดการศึกษา
2 สถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการ
ดานต)าง ๆ
3 สถานศึ กษามี การนํ า เทคโนโลยี มาใชในการบริ ห ารจั ด การขอมู ล
สารสนเทศ
4 สถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 สถานศึ ก ษามี ก ารนํ า ผลจากการประเมิ น ไปใชพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา
สรุปผลการประเมิน







ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
มีผลการประเมินตามขอ 1

ค)าคะแนน 5
ค)าคะแนน 4
ค)าคะแนน 3
ค)าคะแนน 2
ค)าคะแนน 1

หัวหนางานศูนย;ขอมูลสารสนเทศ
)
พ.ศ.
ส)งงานประกันคุณภาพฯ

ดานที่ 5
ดานปจจัยพื้นฐาน
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด)านที่ 5

ด)านป8จจัยพื้นฐาน

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2

การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ดานการบริหารจัดการ

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 5.1

อาคารสถานที่ ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ โรงฝ/กงาน หรืองานฟาร2ม

คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน$ อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหล-งการเรียนรู โรงฝ0กงาน หรืองานฟาร$ม และสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหมีความพรอมและเพีย งพอต-อการใชงานของผู เรี ยนหรื อผู รั บบริการ เอื้อต-อการจั ด การเรีย นรู
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
การประเมิน
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหล-งการเรียนรู โรงฝ0กงาน
หรืองานฟาร$ม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอต-อความตองการ และมี
การพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน$ของสถานศึกษาใหเอื้อต-อการจัดการเรียนรู
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน$ อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหล-งการเรียนรู โรงฝ0กงาน หรืองานฟาร$ม และสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหมี ความพรอมและเพี ย งพอต- อ การใชงานของผู เรี ย นหรื อผู รั บ บริ การโดยการมี ส- ว นร- ว มของครู
บุคลากรและผูเรียน
3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน$ อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิ บั ติการ แหล- งการเรีย นรู โรงฝ0 กงาน หรื องานฟาร$ ม และสิ่ งอํ า นวยความสะดวกตาม
แผนงาน โครงการที่กําหนด
4. สถานศึ กษาจัด สภาพแวดลอม ภูมิทัศน$ อาคารสถานที่ หองเรี ย น หองปฏิ บั ติการ
แหล-งการเรียนรู โรงฝ0กงาน หรืองานฟาร$ม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต-อการเรียนรู
5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน$ อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิ บั ติ ก าร แหล- ง การเรี ย นรู โรงฝ0 ก งาน หรื องานฟาร$ ม และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
การตรวจสอบข)อมูล
1. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหล-งการเรียนรู โรงฝ0กงาน หรืองานฟาร$ม
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอต-อความตองการ
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2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน$ อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ แหล-งการเรียนรู โรงฝ0กงาน หรืองานฟาร$ม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความ
พรอมและเพียงพอต-อการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีส-วนร-วมของครู บุคลากรและ
ผูเรียน
3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน$ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหล-งการเรียนรู โรงฝ0กงาน หรืองานฟาร$ม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่
กําหนด
4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน$ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหล-งการเรียนรู
โรงฝ0กงาน หรืองานฟาร$ม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอื้อต-อการเรียนรู
5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน$ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหล-งการเรียนรู
โรงฝ0กงาน หรืองานฟาร$ม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
เกณฑ2การประเมิน
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ$การประเมิน ดังนี้
มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน

ผลการประเมิน
ตามขอ 1,2,3,4,5
ตามขอ 1,2,3,4
ตามขอ 1,2,3
ตามขอ 1,2
ตามขอ 1

ค<าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด*านที่ 5

ด*านป,จจัยพื้นฐาน
แบบ ต.5.1 (สถานศึกษา)

แบบสรุปผล

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
ประจําป%การศึกษา

ที่

ประเด็นการประเมิน

1

สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหล+งการเรียนรู
โรงฝกงาน หรื อ งานฟาร ม และสิ่ งอํ านวยความสะดวกในการใหบริก าร
ผู เรี ย นเพี ย งพอต+ อ ความตองการ และมี ก ารพั ฒ นาดู แ ลสภาพแวดลอม
ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอื้อต+อการจัดการเรียนรู
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหล+งการเรียนรู โรงฝกงาน
หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอต+อ
การใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีส+วนร+วมของครู บุคลากรและ
ผูเรียน
การพัฒ นาและดู แลสภาพแวดลอม ภูมิทั ศน อาคารสถานที่ หองเรีย น
หองปฏิบัติการ แหล+งการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด
สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหล+ง
การเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอื้อต+อการ
เรียนรู
สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหล+ง
การเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา

2

3
4
5

สรุปผลการประเมิน
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กําลังพัฒนา

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3
มีผลการประเมินตามขอ 1,2
มีผลการประเมินตามขอ 1
ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

ค+าคะแนน 5
ค+าคะแนน 4
ค+าคะแนน 3
ค+าคะแนน 2
ค+าคะแนน 1
หัวหนางานอาคารสถานที่
)
พ.ศ.
ส+งงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร3ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด0านที่ 5

ด0านป4จจัยพื้นฐาน

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2

การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ดานการบริหารจัดการ

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 5.2

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

คําอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบ
การสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย+างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
อํานวยประโยชน2สําหรับใหบริการทางการศึกษาแก+บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการ
ในสถานศึกษา
การประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก+
1.1 ระบบส+งกําลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ:กงานหรืองานฟาร2ม
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ2ของระบบไฟฟาอยู+ในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอต+อความตองการ
3. สถานศึกษามีถนน ช+องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย
มีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
การตรวจสอบข0อมูล
1. ระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา
2. ระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอต+อความตองการ
3. ถนน ช+องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5. ระบบรักษาความปลอดภัย
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เกณฑ3การประเมิน
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ2การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ขอ
มีผลการประเมิน 4 ขอ
มีผลการประเมิน 3 ขอ
มีผลการประเมิน 2 ขอ
มีผลการประเมิน 1 ขอ

ค7าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 5

ดานป.จจัยพื้นฐาน
แบบ ต.5.2 (สถานศึกษา)

แบบสรุปผล
ที่
1

2
3
4
5

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ประจําปการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
สถานศึกษามีระบบไฟฟ"าที่เหมาะสมกับสภาพใช*งานในสถานศึกษา
ได*แก.
1.1 ระบบส.งกําลัง
1.2 ระบบควบคุม
1.3 ระบบไฟฟ" า ภายในอาคาร ห* อ งเรี ย น ห* อ งปฏิ บั ติ ก าร
โรงฝ;กงานหรืองานฟาร<ม
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ<ของระบบไฟฟ"าอยู.ในสภาพพร*อมใช*งาน
และปลอดภัย
สถานศึ กษามี ร ะบบประปา หรื อน้ํ า ดื่ ม น้ํ าใช* เ พี ย งพอต. อความ
ต*องการ
สถานศึกษามีถนน ช.องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษา
ที่สะดวก ปลอดภัย มี ระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายใน
สถานศึกษาที่สอดคล*องกับบริบทของสถานศึกษา
สถานศึ ก ษามี ร ะบบการสื่ อ สารภายใน และภายนอกที่ ทั น สมั ย
สะดวก รวดเร็ว
สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
สรุปปฏิบัติได...........................................ขอ

สรุปผลการประเมิน
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กําลังพัฒนา

มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
ผู*รายงาน
(
วันที่
เดือน

5
4
3
2
1

ข*อ
ข*อ
ข*อ
ข*อ
ข*อ

ค.าคะแนน 5
ค.าคะแนน 4
ค.าคะแนน 3
ค.าคะแนน 2
ค.าคะแนน 1
หัวหน*างานอาคารสถานที่
)
พ.ศ.
ส.งงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร0ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด/านที่ 5

ด/านป5จจัยพื้นฐาน

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2

การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ดานการบริหารจัดการ

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 5.3

แหล,งเรียนรู/และศูนย0วิทยบริการ

คําอธิบาย
สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนย"วิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและ
เพียงพอสําหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรู
เพื่อสงเสริมการเรียนรู
การประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนย"วิทยบริการหรือหองสมุด
อยางตอเนื่อง
2. สถานศึกษามีศูนย"วิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา
ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ
3. ศูนย"วิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเป6นไปตามเกณฑ"มาตรฐาน
ที่กําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ
4. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนย"บริการหรือหองสมุดไมนอยกวา
รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ
5. มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ" หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน
การตรวจสอบข/อมูล
1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนย"วิทยบริการหรือหองสมุด
2. ศู น ย" วิ ท ยบริ ก ารหรื อ หองสมุ ด มี ส ภาพแวดลอมเอื้ อ ตอการศึ ก ษา คนควาของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ
3. จํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเป6นไปตามเกณฑ"มาตรฐานที่กําหนด และมีระบบสืบคน
ดวยตนเองเพียงพอ
4. จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
5. จํานวนผูเรียนที่ใชบริการศูนย"วิทยบริการหรือหองสมุด
6. จํานวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
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7. จํานวนสาขาวิชาที่มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ" หองเรียนเฉพาะทาง
เกณฑ0การประเมิน
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ"การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ขอ
มีผลการประเมิน 4 ขอ
มีผลการประเมิน 3 ขอ
มีผลการประเมิน 2 ขอ
มีผลการประเมิน 1 ขอ

ค,าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 5

ดานป.จจัยพื้นฐาน
แบบ ต.5.3 (สถานศึกษา)

แบบสรุปผล
ที่
1
2
3
4
5

แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ ประจําปการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทย
บริการหรือหองสมุดอยางตอเนื่อง
สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อ
ตอการศึกษา คนควา ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
หรือผูสนใจ
ศู น ยวิ ทยบริ การหรื อหองสมุ ด มี จํ า นวนหนั งสื อตอจํ า นวนผู เรี ย น
เป4นไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเอง
เพียงพอ
สถานศึ กษามี การสรางแรงจู งใจใหผู เรี ย นเขาใชบริ การศู น ยวิ ท ย
บริการหรือหองสมุดไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดของ
สถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ
มี แหลงเรี ย นรู หรื อ สื่ อ อุ ป กรณ หองเรี ย นเฉพาะทางครบทุ ก
สาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
สรุปปฏิบัติได...........................................ขอ

สรุปผลการประเมิน
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กําลังพัฒนา

มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

5
4
3
2
1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน 5
คาคะแนน 4
คาคะแนน 3
คาคะแนน 2
คาคะแนน 1
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
)
พ.ศ.
สงงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด.านที่ 5

ด.านป4จจัยพื้นฐาน

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2

การจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ดานการบริหารจัดการ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 5.4

ระบบอินเทอร*เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช.งานด.านสารสนเทศภายในสถานศึกษา

คําอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ร ะบบอิ น เทอร% เ น็ ต ความเร็ ว สู ง สํ า หรั บ บริ ห ารจั ด การระบบ
สารสนเทศใหเกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพในการบริห ารจัด การสถานศึ กษา ในดานความสะดวก รวดเร็ ว
ถูกตอง ทันเหตุการณ% ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศระหวางสถานศึ กษากั บ สํ า นั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษาและหนวยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของ
การประเมิน
1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอร%เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยใน
การจัดเก็บและใชขอมูล
3. มีระบบอินเทอร%เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
การตรวจสอบข.อมูล
1. ระบบเครือขายอินเทอร%เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยใน
การจัดเก็บและใชขอมูล
3. ระบบอินเทอร%เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
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เกณฑ*การประเมิน
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ%การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน 5 ขอ
มีผลการประเมิน 4 ขอ
มีผลการประเมิน 3 ขอ
มีผลการประเมิน 2 ขอ
มีผลการประเมิน 1 ขอ

ค8าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา

หมายเหตุ : ระบบอินเทอร%เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอร%
ที่เชื่อมโยงเขากับเครือขายคอมพิวเตอร%ทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่เปHนสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงไดอยางรวดเร็ว โดยมีความเร็วไม
นอยกวา 100 Mbps (เมกะบิทตอวินาที)
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ดานที่ 5

ดานป.จจัยพื้นฐาน
แบบ ต.5.4 (สถานศึกษา)

แบบสรุปผล

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ประจําป'การศึกษา

ที่
1

ประเด็นการประเมิน
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
สถานศึกษามีระบบเครือข*ายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับการใชงาน
มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมู ล
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล
มี ร ะบบอิ น เทอรเน็ ต ความเร็ ว สู ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใชงานภายใน
สถานศึกษา
มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
สรุปปฏิบัติได...........................................ขอ

2
3
4
5

สรุปผลการประเมิน
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กําลังพัฒนา

มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

5
4
3
2
1

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

ค*าคะแนน 5
ค*าคะแนน 4
ค*าคะแนน 3
ค*าคะแนน 2
ค*าคะแนน 1
หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
)
พ.ศ.
ส*งงานประกันคุณภาพฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด(านที่ 5

ด(านป4จจัยพื้นฐาน

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2

การจัดการอาชีวศึกษา
2.2 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ดานการบริหารจัดการ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 5.5

การเข(าถึงระบบอินเทอร*เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

คําอธิบาย
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร(เน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการ
จัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็ม
ศักยภาพ
การประเมิน
รอยละของหองเรี ยน หองปฏิ บั ติการที่ มีร ะบบอิ นเทอร( เน็ ตความเร็ว สูงในการ
จัด การเรี ยนการสอนเที ยบกั บ จํา นวนหองเรี ยน หองปฏิ บั ติ การที่ใชในการจั ด การเรีย นการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษา
การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร(เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
จํานวนหองเรียน หองปฏิบัตกิ ารที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

x 100

การตรวจสอบข(อมูล
1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร(เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน
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เกณฑ*การประเมิน
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ(การประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกวารอยละ 50.00

ค7าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กําลังพัฒนา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ด%านที่ 5

ด%านป(จจัยพื้นฐาน
แบบ ต.5.5 (สถานศึกษา)

แบบสรุปผล

การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ประจําป(การศึกษา

1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียน
การสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน

หอง
หอง

คิดเป/นรอยละ
สรุปผลการประเมิน
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กําลังพัฒนา

รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 50.00 – 59.99
นอยกว4ารอยละ 50.00
ผูรายงาน
(
วันที่
เดือน

.

ค4าคะแนน 5
ค4าคะแนน 4
ค4าคะแนน 3
ค4าคะแนน 2
ค4าคะแนน 1
หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
)
พ.ศ.
ส4งงานประกันคุณภาพฯ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน และตารางสงขอมูลของบุคลากร
ตามมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี

ปฏิทินการปฏิบัตงิ าน และการสงขอมูลของบุคลากร
ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี
ประจําป'การศึกษา 2561
แบบประเมิน
ดานที่ 1
แบบ ต. 1.1
แบบ ต. 1.2/1
แบบ ต. 1.2/2
แบบ ต. 1.2/3
แบบ ต. 1.2/4
แบบ ต. 1.2/5
แบบ ต. 1.3
แบบ ต. 1.4/1
แบบ ต. 1.4/2
แบบ ต. 1.4/3
แบบ ต. 1.4/4
แบบ ต. 1.5/1
แบบ ต. 1.5/2
แบบ ต. 1.5/3
แบบ ต. 1.6/1
แบบ ต. 1.6/2
แบบ ต. 1.7
แบบ ต. 1.8/1
แบบ ต. 1.8/2
แบบ ต. 1.8/3
ดานที่ 2
แบบ ต. 2.1/1
แบบ ต. 2.1/2
แบบ ต. 2.1/3
แบบ ต. 2.2/1
แบบ ต. 2.2/2
แบบ ต. 2.2/3

ผูใหขอมูล

เครื่องมือ
หนา

สง

งานทะเบียน
ครูที่ปรึกษา
แผนกวิชาชีพ
งานครูที่ปรึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนฯ
งานประกันคุณภาพฯ
ศูนย0บ1มเพาะฯ
ครูผู3สอน
แผนกวิชาชีพ
งานวิจัยพัฒนาฯ
งานวิจัยพัฒนาฯ
แผนกวิชาชีพ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชาชีพ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวัดผลและประเมินผล
ครูที่ปรึกษา
แผนกวิชาชีพ
งานแนะแนวฯ

13 – 15
19 – 20
21
22
23
24 - 25
28 - 29
32 - 34
35
36 - 37
38
41
42
43
46
47
50 - 52
55 - 56
57
58 - 60

งานประกันคุณภาพฯ
แผนกวิชาชีพ
งานครูที่ปรึกษา
งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ
แผนกวิชาชีพ
งานวิจัยพัฒนาฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานวัดผลฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ
แผนกวิชาชีพ
งานแนะแนวฯ
งานประกันคุณภาพฯ

3 พฤษภาคม
3 พฤษภาคม
7 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม
3 พฤษภาคม
3 พฤษภาคม
3 พฤษภาคม
3 พฤษภาคม
7 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม
3 พฤษภาคม
3 พฤษภาคม
3 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม
3 พฤษภาคม
7 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม

2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562

63
64
65
68
69
70

งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ
แผนกวิชา
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานประกันคุณภาพฯ

3 พฤษภาคม
7 พฤษภาคม
7 พฤษภาคม
3 พฤษภาคม
7 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม

2562
2562
2562
2562
2562
2562

แผนกวิชาชีพ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ครูผู3สอน
แผนกวิชา
งานพัฒนาหลักสูตรฯ

กําหนดสง

118

แบบประเมิน

ผูใหขอมูล

แบบ ต. 2.2/4 งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ดานที่ 3
แบบ ต. 3.1.1/1 ครูผู3สอน
แบบ ต. 3.1.1/2 แผนกวิชา
แบบ ต. 3.1.1/3 งานพัฒนาหลักสูตรฯ
แบบ ต. 3.1.2/1 ครูผู3สอน
แบบ ต. 3.1.2/2 แผนกวิชา
แบบ ต. 3.1.2/3 งานพัฒนาหลักสูตรฯ
แบบ ต. 3.1.3/1 ครูผู3สอน
แบบ ต. 3.1.3/2 แผนกวิชา
แบบ ต. 3.1.3/3 งานบุคลากร
แบบ ต. 3.2.1 งานวางแผนฯ
แบบ ต. 3.2.2 งานศูนย0ข3อมูลฯ
ดานที่ 4
แบบ ต. 4.1 งานอาชีวศึกษาฯทวิภาคี
แบบ ต. 4.2 งานวางแผนฯ
แบบ ต. 4.3 งานโครงการพิเศษ
ดานที่ 5
แบบ ต. 5.1 งานอาคารสถานที่
แบบ ต. 5.2 งานอาคารสถานที่
แบบ ต. 5.3 งานวิทยบริการฯ
แบบ ต. 5.4 งานศูนย0ข3อมูลฯ
แบบ ต. 5.5 งานศูนย0ข3อมูลฯ
1. สรุปจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
2. ประชุมพิจารณาผลการประเมินตนเอง
3. นําส1งรายงานการประเมินตนเองและเผยแพร1

เครื่องมือ
สง
กําหนดสง
หนา
71
งานประกันคุณภาพฯ 9 พฤษภาคม 2562
74
75
76
79
80
81
84
85
86
89
92

แผนกวิชา
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานประกันคุณภาพฯ
แผนกวิชา
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานประกันคุณภาพฯ
แผนกวิชา
งานบุคลากร
งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ

3 พฤษภาคม
7 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม
3 พฤษภาคม
7 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม
3 พฤษภาคม
7 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม
3 พฤษภาคม
3 พฤษภาคม

2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562

95
98
101

งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม 2562
งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม 2562
งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม 2562

104
107
110
113
116

งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม
งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม
งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม
งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม
งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม
10 - 13 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม 2562

2562
2562
2562
2562
2562

