
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 1 
ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค, 
1.1 ด�านความรู� 
1.2  ด�านทักษะและการประยุกต�ใช� 
1.3  ด�านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด(านท่ี 1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 

ประเด็นท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู(เรียน 

คําอธิบาย สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช+วยเหลือและแนะแนวผู�เรียนให�สามารถสําเร็จ 
การศึกษา  ตามระยะเวลาที�หลกัสูตรกาํหนดและลดปญัหาการออกกลางคนั  จาํแนกตามระดบั  ประเภทวชิา  
สาขาวชิา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจํานวนผู�เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แรกเข�าของรุ+นท่ีสําเร็จการศึกษา  โดย
พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การคํานวณ 

ร�อยละ  =                 x 100   

 

การตรวจสอบข(อมูล 
1.  กระบวนการดูแลและแนะแนวผู�เรียนของสถานศึกษา  เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถสําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด  และลดป<ญหาการออกกลางคัน 
2.  จํานวนผู�เรียนระดับ ปวช. ชั้นป>ท่ี 3 แรกเข�าของรุ+นท่ีสําเร็จการศึกษา 
3.  จํานวนผู�เรียนระดับ ปวส. ชั้นป>ท่ี 2 แรกเข�าของรุ+นท่ีสําเร็จการศึกษา 
4.  จํานวนผู�เรียนระดับ ปวช. ของรุ+นท่ีสําเร็จการศึกษา 
5.  จํานวนผู�เรียนระดับ ปวส. ของรุ+นท่ีสําเร็จการศึกษา 
6.  ผลการดูแลและแนะแนวผู�เรียนของสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด(านท่ี  1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 
                     

       

จํานวนผู�เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีสําเร็จการศึกษาของรุ+น 
จํานวนผู�เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข�าของรุ+นท่ีสําเร็จการศึกษา 
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เกณฑ,การประเมิน  
นําข�อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ�การประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค4าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร�อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร�อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร�อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร�อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น�อยกว+าร�อยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
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แบบสรุปรายงาน ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ป(การศึกษา 2561 

 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

ระดับ ปวช. 3 ระดับ ปวส. 2 
ผลการ
ประเมิน 

จํานวน
แรกเข า 

จํานวน
ผู สําเร็จ

การศึกษา 

ร อยละที่
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน
แรกเข า 

จํานวน
ผู สําเร็จ

การศึกษา 

ร อยละที่
สําเร็จ

การศึกษา 
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร,        
สาขาวิชาแฟชัน่และสิ่งทอ        
- สาขางานแฟช่ันดีไซน2        
- สาขางานเสื้อผ�าแฟช่ัน        

รวมสาขาวิชา        
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ทอ        
- สาขางานเทคโนโลยีแฟช่ันและสิง่ทอ        

รวมสาขาวิชา        
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ        
- สาขางานอาหารและโภชนาการ        
- สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)        
- สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ        

รวมสาขาวิชา        
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร,        
-  สาขางานธุรกิจดอกไม�และงานประดิษฐ2        
-  สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม        

รวมสาขาวิชา        
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร,        
-  สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม�และ

งานประดิษฐ2 
       

รวมสาขาวิชา        
รวมประเภทวิชาคหกรรม        

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม        
สาขาวิชาการบัญช ี        
- สาขางานการบัญชี        
        

รวมสาขาวิชา        
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด านท่ี  1 ด านผู เรียนและผู สําเร็จการศึกษา 

แบบ ต. 1.1  
                     



14 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

ระดับ ปวช. 3 ระดับ ปวส. 2 
ผลการ
ประเมิน 

จํานวน
แรกเข า 

จํานวน
ผู สําเร็จ

การศึกษา 

ร อยละที่
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน
แรกเข า 

จํานวน
ผู สําเร็จ

การศึกษา 

ร อยละที่
สําเร็จ

การศึกษา 
สาขาวิชาการตลาด        
- สาขางานการตลาด        

รวมสาขาวิชา        
สาขาวิชาธุรกจิค าปลีก        
- สาขางานธุรกิจค�าปลีกท่ัวไป        

รวมสาขาวิชา        
สาขาวิชาเลขานุการ        
- สาขางานเลขานุการ        

รวมสาขาวิชา        
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป        
- สาขางานการจัดการท่ัวไป        

รวมสาขาวิชา        
สาขาวิชาคอมพิวเตอร,ธุรกิจ        
- สาขางานคอมพิวเตอร2ธุรกิจ        

รวมสาขาวิชา        
รวมประเภทพาณิชยกรรม        

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท7องเท่ียว        
สาขาวิชาการโรงแรม        
- สาขางานการโรงแรม        
- สาขางานการโรงแรม (Mini EP)        
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)        
- สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ปวช.)        
- สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ม.6)        
- สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม(ทวิภาคี)        

รวมสาขาวิชา        
สาขาวิชาการท7องเท่ียว        
- สาขางานการทCองเท่ียว        
- สาขางานการทCองเท่ียว (ทวิภาคี)        

รวมสาขาวิชา        
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท7องเท่ียว        
ประเภทวิชาศิลปกรรม        
สาขาวิชาวิจิตรศิลป8        
- สาขางานวิจิตรศิลปD        

รวมสาขาวิชา        
สาขาวิชาการออกแบบ        
- สาขางานการออกแบบ        

รวมสาขาวิชา        
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

ระดับ ปวช. 3 ระดับ ปวส. 2 
ผลการ
ประเมิน 

จํานวน
แรกเข า 

จํานวน
ผู สําเร็จ

การศึกษา 

ร อยละที่
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน
แรกเข า 

จํานวน
ผู สําเร็จ

การศึกษา 

ร อยละที่
สําเร็จ

การศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร,กราฟ9ก        
- สาขางานคอมพิวเตอร2กราฟEก        
- สาขางานคอมพิวเตอร2กราฟEกอาร2ต (ปวช.)        
- สาขางานคอมพิวเตอร2กราฟEกอาร2ต (ม. 6)        

รวมสาขาวิชา        
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม        

รวมท้ังสิ้น        

ข�อมูล ณ วันท่ี    

 

สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม    คCาคะแนน  5   ร�อยละ 80 ข้ึนไป 
    ดีเลิศ  คCาคะแนน  4 ร�อยละ 70.00 – 79.00 
    ดี   คCาคะแนน  3 ร�อยละ 60.00 – 69.99 
    ปานกลาง  คCาคะแนน  2 ร�อยละ 50.00 – 59.99 
    กําลังพัฒนา  คCาคะแนน  1 น�อยกวCาร�อยละ 50.00 

 
     
    ผู�รายงาน   หัวหน�างานทะเบียน 
     (   ) 
    วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

สCงงานประกันคุณภาพฯ 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค, 
1.3  ด�านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค! 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด(านท่ี 1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 

ประเด็นท่ี 1.2 ผู(เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค, 

คําอธิบาย ผู�เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค%านิยมท่ีพึงประสงค!  หมายถึง ผู�เรียนเป(นคนดี   
แสดงออกท้ังด�านจิตใจและพฤติกรรม  โดยเฉพาะความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย!  และการเสียสละ
เพ่ือส%วนรวม  มีความเป(นประชาธิปไตย  ทํางานร%วมกับผู�อ่ืนได�อย%างเป(นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู�นํา  
กล�าแสดงออก  ภูมิใจในความเป(นไทย  เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป:ญญาไทย  มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  หรือสถานศึกษามีการส%งเสริม  สนับสนุนให�ผู�เรียน
ร%วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค!  ตามแนวทางการ
จัดกิจกรรมขององค!การนักวิชาชีพในอนาคตแห%งประเทศไทย (อวท.)  หรือองค!การเกษตรกรใน
อนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ!สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  
ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค!การฯ  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด  ในระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ 

การประเมิน  
1. ผู�เรียนน�อยกว%าร�อยละ 60 มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย!  และเสียสละเพ่ือ

ส%วนรวม  มีความเป(นประชาธิปไตย  ทํางานร%วมกับผู�อ่ืนได�อย%างเป(นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู�นํา  กล�า
แสดงออก  ภูมิใจในความเป(นไทย  เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป:ญญาไทย  มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาผู�เรียน
ให�มีคุณลักษณะพึงประสงค!  ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค!การนักวิชาชีพในอนาคตแห%ง
ประเทศไทย  (อวท.)  หรือองค!การเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ!สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

2. ผู�เรียนร�อยละ 60 – 69.99  มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย!  และเสียสละเพ่ือ
ส%วนรวม  มีความเป(นประชาธิปไตย  ทํางานร%วมกับผู�อ่ืนได�อย%างเป(นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู�นํา  กล�า
แสดงออก  ภูมิใจในความเป(นไทย  เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป:ญญาไทย  มีจิตสํานึกในการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด(านท่ี  1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 
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อนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาผู�เรียน
ให�มีคุณลักษณะพึงประสงค!  ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค!การนักวิชาชีพในอนาคตแห%ง
ประเทศไทย  (อวท.)  หรือองค!การเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ!สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  โดยได�รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง  
เหรียญเงิน  หรือเหรียญทองแดง  ในระดับจังหวัด 

3. ผู�เรียนร�อยละ 70 – 79.99  มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย!  และเสียสละเพ่ือ
ส%วนรวม  มีความเป(นประชาธิปไตย  ทํางานร%วมกับผู�อ่ืนได�อย%างเป(นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู�นํา  กล�า
แสดงออก  ภูมิใจในความเป(นไทย  เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป:ญญาไทย  มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาผู�เรียน
ให�มีคุณลักษณะพึงประสงค!  ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค!การนักวิชาชีพในอนาคตแห%ง
ประเทศไทย  (อวท.)  หรือองค!การเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ!สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  โดยได�รับผลการประเมินเป(นองค!การมาตรฐาน
ดีเด%นระดับกลุ%มจังหวัด 

4. ผู�เรียนร�อยละ 80 – 89.99  มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย!  และเสียสละเพ่ือ
ส%วนรวม  มีความเป(นประชาธิปไตย  ทํางานร%วมกับผู�อ่ืนได�อย%างเป(นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู�นํา  กล�า
แสดงออก  ภูมิใจในความเป(นไทย  เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป:ญญาไทย  มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาผู�เรียน
ให�มีคุณลักษณะพึงประสงค!  ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค!การนักวิชาชีพในอนาคตแห%ง
ประเทศไทย  (อวท.)  หรือองค!การเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ!สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  โดยได�รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง  
เหรียญเงิน  หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 

5. ผู�เรียนร�อยละ 90 ข้ึนไป  มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย!  และเสียสละเพ่ือส%วนรวม  
มีความเป(นประชาธิปไตย  ทํางานร%วมกับผู�อ่ืนได�อย%างเป(นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู�นํา  กล�าแสดงออก  
ภูมิใจในความเป(นไทย  เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป:ญญาไทย  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ!
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มี
คุณลักษณะพึงประสงค!  ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค!การนักวิชาชีพในอนาคตแห%งประเทศ
ไทย  (อวท.)  หรือองค!การเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ!สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  โดยได�รับผลการประเมินเป(นองค!การมาตรฐานดีเด%น
ระดับภาค  หรือองค!การมาตรฐานดีเด%นระดับชาติ 

การตรวจสอบข(อมูล 
1.  จํานวนผู�เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
2.  จํานวนผู�เรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค%านิยมท่ีพึงประสงค!  ประกอบด�วย  ความ

รับผิดชอบ  ซ่ือสัตย!และเสียสละเพ่ือส%วนรวม  มีความเป(นประชาธิปไตย  ทํางานร%วมกับผู�อ่ืนได�อย%าง
เป(นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู�นํา  กล�าแสดงออก  ภูมิใจในความเป(นไทย  เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิ
ป:ญญาไทย  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
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3.  หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค%านิยมท่ีพึงประสงค! 
4.  ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ!การประเมิน 

เกณฑ,การประเมิน 
นําข�อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ!การประเมิน  ดังนี้ 

 

ผลการประเมิน ค4าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข�อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข�อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข�อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข�อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข�อ 1 1 กําลังพัฒนา 
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แบบรายงาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น       
แผนกวิชา     ป%การศึกษา    

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกลุ นักเรียน นักศึกษา 

คุณธรรม จริยธรรม และค"านิยมท่ีพึงประสงค% 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

ซื่อ
สัต

ย% 

เส
ียส

ละ
เพื่

อส
"วน

รว
ม 

มีค
วา

มเ
ป*น

ปร
ะช

าธ
ิปไ

ตย
 

ทํา
งา

นร
"ว

มกั
บผู

-อื่
นไ

ด-
อย

"าง
เป

*นกั
ลย

าณ
มิต

ร 

มีภ
าว

ะผู
-นํา

 

กล
-าแ

สด
งอ

อก
 

ภูม
ิใจ

ใน
คว

าม
เป

*นไ
ทย

 

เห
็น

คุ
ณ

ค"
าแ

ล
ะร

"ว
ม

พัฒ
นา

ภูม
ิป3ญ

ญ
าไ

ทย
 

มีจิ
ตส

ํานึ
กใ

นก
าร

อนุ
รัก

ษ%
ทร

ัพย
าก

รธ
รร

มช
าต

ิแล
ะ

สิ่ง
แว

ดล
-อม

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร%ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด-านท่ี  1 ด-านผู-เรียนและผู-สําเร็จการศึกษา 

                    แบบ ต.1.2/1 (ครูท่ีปรึกษา) 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกลุ นักเรียน นักศึกษา 

คุณธรรม จริยธรรม และค"านิยมท่ีพึงประสงค% 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

ซื่อ
สัต

ย% 

เส
ียส

ละ
เพื่

อส
"วน

รว
ม 

มีค
วา

มเ
ป*น

ปร
ะช

าธ
ิปไ

ตย
 

ทํา
งา

นร
"ว

มกั
บผู

-อื่
นไ

ด-
อย

"าง
เป

*นกั
ลย

าณ
มิต

ร 

มีภ
าว

ะผู
-นํา

 

กล
-าแ

สด
งอ

อก
 

ภูม
ิใจ

ใน
คว

าม
เป

*นไ
ทย

 

เห
็น

คุ
ณ

ค"
าแ

ล
ะร

"ว
ม

พัฒ
นา

ภูม
ิป3ญ

ญ
าไ

ทย
 

มีจิ
ตส

ํานึ
กใ

นก
าร

อนุ
รัก

ษ%
ทร

ัพย
าก

รธ
รร

มช
าต

ิแล
ะ

สิ่ง
แว

ดล
-อม

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

รวม           

 

 
ผู.รายงาน    ครูท่ีปรึกษา 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   

 

 

ส0งหัวหน.าแผนกวิชาชีพ 
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แบบรายงาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักเรียน นักศึกษา     
แผนกวิชา     ป"การศึกษา    

 

ลําดับท่ี ผู�เรียนระดับช้ัน จํานวนผู�เรียนท้ังหมด 
ร�อยละของผู�เรียนท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรมและ
ค"านิยมท่ีพึงประสงค' 

1 ระดับชั้น ปวช. 1   
2 ระดับชั้น ปวช. 2   
3 ระดับชั้น ปวช. 3   
4 ระดับชั้น ปวส. 1   
5 ระดับชั้น ปวส. 2   

รวมท้ังส้ิน   

 
 
ผู+รายงาน    หัวหน+าแผนกวิชาชีพ 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   

 

ส0งงานครูท่ีปรึกษา 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด�านท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 

                    แบบ ต.1.2/2 (แผนกวิชาชีพ) 
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แบบรายงาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักเรียน นักศึกษา  ป�การศึกษา    
 

ลําดับท่ี แผนกวิชาชีพ 
จํานวนผู�เรียน

ท้ังหมด 

ร�อยละของผู�เรียนท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค$านิยมท่ีพึงประสงค( 

1 ผ�าและเครื่องแต#งกาย   
2 อาหารและโภชนาการ   
3 คหกรรมศาสตร�   
4 การบัญชี   
5 การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป   
6 การตลาด   
7 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ   
8 การโรงแรม   
9 การท#องเท่ียว   
10 วิจิตรศิลป:   
11 การออกแบบ   
12 คอมพิวเตอร�กราฟ<ก   

รวมท้ังส้ิน   
 

 
ผู�รายงาน    หัวหน�างานครูท่ีปรึกษา 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   

 

ส#งงานประกันคุณภาพฯ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด�านท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 

                    แบบ ต.1.2/3 (งานครูท่ีปรึกษา) 
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แบบรายงาน ผลการประเมินกิจกรรมองค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย (อวท.) 
ประจําป&การศึกษา    

 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาผู1เรียนให1มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ฯ  
จํานวน                      โครงการ 

2. ผลการประเมินกิจกรรมองค�การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห�งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด 

  

  มาตรฐานดีเด�น 
  ระดับเหรียญทอง 
  ระดับเหรียญเงิน 
  ระดับเหรียญทองแดง 

3. ผลการประเมินกิจกรรมองค�การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห�งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค 

  

  มาตรฐานดีเด�น 
  ระดับเหรียญทอง 
  ระดับเหรียญเงิน 
  ระดับเหรียญทองแดง 

4. ผลการประเมินกิจกรรมองค�การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห�งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ 

  

  มาตรฐานดีเด�น 
  ระดับเหรียญทอง 
  ระดับเหรียญเงิน 
  ระดับเหรียญทองแดง 

 
ผู1รายงาน    หัวหน1างานกิจกรรมฯ 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   

 

ส�งงานประกันคุณภาพฯ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด'านท่ี  1 ด'านผู'เรียนและผู'สําเร็จการศึกษา 

                    แบบ ต.1.2/4 (งานกิจกรรมนักเรียนฯ) 
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แบบสรุปผล ผู�เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�     ประจําป การศึกษา    
 

ข�อท่ี ประเด็นการประเมิน ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1 ผู�เรียนน�อยกว%าร�อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย� และเสียสละเพ่ือส%วนรวม  

มีความเป0นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผู�อ่ืนได�อย%างเป0นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผู�นํา กล�าแสดงออก ภูมิใจในความเป0นไทย เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป8ญญา
ไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� ตาม
แนวทางการจัดกิจกรรมขององค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห%งประเทศไทย 
(อวท.) หรือองค�การเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ�สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

  

2 ผู�เรียนร�อยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย� และเสียสละเพ่ือส%วนรวม  
มีความเป0นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผู�อ่ืนได�อย%างเป0นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผู�นํา กล�าแสดงออก ภูมิใจในความเป0นไทย เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป8ญญา
ไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมขององค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห%งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค�การเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ�สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได�รับผลการประเมินในระดับ
เหรียญทอง  เหรียญเงิน  หรือเหรียญทองแดง  ในระดับจังหวัด 

  

3 ผู�เรียนร�อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย� และเสียสละเพ่ือส%วนรวม  
มีความเป0นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผู�อ่ืนได�อย%างเป0นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผู�นํา กล�าแสดงออก ภูมิใจในความเป0นไทย เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป8ญญา
ไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมขององค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห%งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค�การเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ�สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได�รับผลการประเมินเป0นองค�การ
มาตรฐานดีเด%นระดับกลุ%มจังหวัด 

  

4 ผู�เรียนร�อยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย� และเสียสละเพ่ือส%วนรวม  
มีความเป0นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผู�อ่ืนได�อย%างเป0นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผู�นํา กล�าแสดงออก ภูมิใจในความเป0นไทย เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป8ญญา
ไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมขององค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห%งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค�การเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ�สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได�รับผลการประเมินในระดับ
เหรียญทอง  เหรียญเงิน  หรือเหรียญทองแดง  ในระดับภาค 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร%ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด�านท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 

                    แบบ ต.1.2/5 (สถานศึกษา) 
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ข�อท่ี ประเด็นการประเมิน ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
5 ผู�เรียนร�อยละ 90  ข้ึนไป  มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย� และเสียสละเพ่ือส%วนรวม  

มีความเป0นประชาธิปไตย ทํางานร%วมกับผู�อ่ืนได�อย%างเป0นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผู�นํา กล�าแสดงออก ภูมิใจในความเป0นไทย เห็นคุณค%าและร%วมพัฒนาภูมิป8ญญา
ไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมขององค�การนักวิชาชีพในอนาคตแห%งประเทศไทย (อวท.) หรือ
องค�การเกษตรกรในอนาคตแห%งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ�สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได�รับผลการประเมินเป0นองค�การ
มาตรฐานดีเด%นระดับภาค  หรือองค�การมาตรฐานดีเด%นระดับชาติ 

  

 
  สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม    มีผลการประเมินตามข�อ 5   ค%าคะแนน 5 

    ดีเลิศ  มีผลการประเมินตามข�อ 4   ค%าคะแนน 4 
    ดี   มีผลการประเมินตามข�อ 3   ค%าคะแนน 3 
    ปานกลาง  มีผลการประเมินตามข�อ 2   ค%าคะแนน 2 
    กําลังพัฒนา  มีผลการประเมินตามข�อ 1   ค%าคะแนน 1 

 
 
ผู�รายงาน    หัวหน�างานประกันคุณภาพฯ 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค, 
1.1 ด�านความรู� 
1.2  ด�านทักษะและการประยุกต�ใช� 
1.3  ด�านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

มาตรฐานท่ี 3    การสร(างสังคมแห0งการเรียนรู( 
3.3  ด�านการสร�างผู�ประกอบการ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด(านท่ี 1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 

ประเด็นท่ี 1.3 ผู(เรียนมีสมรรถนะในการเป4นผู(ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

คําอธิบาย สถานศึกษามีการส-งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาผู�เรียนให�มีสมรรถนะในการเป1น
ผู�ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  สามารถประสบความสําเร็จสู-การเป1นผู�ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ  หรือสถานศึกษามีการส-งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการ
พัฒนาผู�ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย�บ-มเพาะผู�ประกอบการอาชีวศึกษา  
ปรากฏผลการประเมินศูนย�บ-มเพาะผู�ประกอบการอาชีวศึกษา  ตามเกณฑ�การประเมินท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  ในระดับสถานศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  และ
ระดับชาติ 

การประเมิน ร�อยละของผู�เรียนท่ีประสบความสําเร็จสู-การเป1นผู�ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ  เทียบกับจํานวนผู�เรียนกลุ-มเป9าหมายท่ีผ-านการพัฒนาการเป1นผู�ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ  หรือมีผลการประเมินผลศูนย�บ-มเพาะผู�ประกอบการอาชีวศึกษา  ตามเกณฑ�
การประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

การคํานวณ 
 

    ร�อยละ  =                  x 100   

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด(านท่ี  1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 
                     

จํานวนผู�เรียนท่ีประสบความสําเร็จสู-การเป1นผู�ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
จํานวนผู�เรียนกลุ-มเป9าหมายท่ีผ-านการพัฒนาการเป1นผู�ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
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การตรวจสอบข(อมูล 
1.  สถานศึกษามีกระบวนการส-งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาผู�เรียนให�มีสมรรถนะในการเป1น

ผู�ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  หรือการพัฒนาผู�เรียนให�มีสมรรถนะในการเป1น
ผู�ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย�บ-มเพาะผู�ประกอบการอาชีวศึกษา 

2.  จํานวนผู�เรียนกลุ-มเป9าหมายท่ีผ-านการพัฒนาการเป1นผู�ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 

3.  จํานวนผู�เรียนประสบความสําเร็จสู-การเป1นผู�ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
4.  ผลการประเมินศูนย�บ-มเพาะผู�ประกอบการอาชีวศึกษา  ตามเกณฑ�การประเมินท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  ประกอบด�วย  ระดับ 1 ดาว  ระดับ 2 ดาว  ระดับ 
3 ดาว  ระดับ 4 ดาว  และระดับ 5 ดาว 

เกณฑ,การประเมิน  
นําข�อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ�การประเมิน  ดังนี้ 

 

ผลการประเมิน ค0าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร�อยละ 80 ข้ึนไปหรือมีผลการประเมินศูนย�บ-มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเยี่ยม 
ร�อยละ 70.00 – 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย�บ-มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
ร�อยละ 60.00 – 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย�บ-มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ดี 
ร�อยละ 50.00 – 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย�บ-มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
น�อยกว-าร�อยละ 50.00  หรือมีผลการประเมินศูนย�บ-มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 กําลังพัฒนา 
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แบบสรุปรายงาน ผู�เรียนมีสมรรถนะในการเป�นผู�ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
ประจําป�การศึกษา    

ส�วนท่ี 1  ร�อยละของผู�เรียนท่ีประสบความสําเร็จสู*การเป�นผู�ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 

ลําดับท่ี แผนกวิชาชีพ 
จํานวนผู�เรียนท่ีผ�าน

การพัฒนาฯ 

จํานวนผู�เรียนท่ีเป!น
ผู�ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

1 ผ�าและเครื่องแต*งกาย   
2 อาหารและโภชนาการ   
3 คหกรรมศาสตร1   
4 การบัญชี   
5 การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป   
6 การตลาด   
7 คอมพิวเตอร1ธุรกิจ   
8 การโรงแรม   
9 การท*องเท่ียว   
10 วิจิตรศิลป?   
11 การออกแบบ   
12 คอมพิวเตอร1กราฟAก   

รวมท้ังสิ้น   

คิดเป!นร�อยละ   

 
ส�วนท่ี 2   ผลการประเมินศูนย1บ*มเพาะผู�ประกอบการอาชีวศึกษา  ตามเกณฑ1การประเมินท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 วิทยาลัยฯได�รับการประเมินศูนย1บ*มเพาะผู�ประกอบการอาชีวศึกษา  ดังนี้  

     ระดับ 5 ดาว  
  ระดับ 4 ดาว      
  ระดับ 3 ดาว 
  ระดับ 2 ดาว 
  ระดับ 1 ดาว 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร.ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด�านท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 

                    แบบ ต.1.3 (สถานศึกษา) 
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สรุปผลการประเมิน  
   ยอดเยี่ยม   ร�อยละ 80 ข้ึนไปหรือผลการประเมินศูนย1บ*มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 
   ค*าคะแนน  5 
   ดีเลิศ ร�อยละ 70.00 – 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย1บ*มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 
   ค*าคะแนน  4 

  ดี  ร�อยละ 60.00 – 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย1บ*มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 
   ค*าคะแนน  3 
   ปานกลาง ร�อยละ 50.00 – 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย1บ*มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 
   ค*าคะแนน  2 
  กําลังพัฒนา น�อยกว*าร�อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย1บ*มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 
   ค*าคะแนน  1 
 
 

 
ผู�รายงาน    หัวหน�าศูนย1บ*มเพาะฯ 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   

 

ส*งงานประกันคุณภาพฯ 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค, 
1.1 ด�านความรู� 
1.2  ด�านทักษะและการประยุกต�ใช� 
1.3  ด�านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

มาตรฐานท่ี 3 การสร(างสังคมแห0งการเรียนรู( 
 3.2  ด�านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  งานวิจัย 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด(านท่ี 1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 

ประเด็นท่ี 1.4 ผลงานของผู(เรียนด(านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ,  งานสร(างสรรค,  หรืองานวิจัย 

คําอธิบาย   สถานศึกษามีการส+งเสริม  สนับสนุนให�ผู�เรียนพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งาน
สร�างสรรค�  หรืองานวิจัย  ผลงานของผู�เรียนได�รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ�  งาน
สร�างสรรค�  หรืองานวิจัยตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเข�าร+วมกับ
หน+วยงานอ่ืน  หรือมีการนํามาใช�ประโยชน�ได�จริงในระดับจังหวัด  ระดับภาค ระดับชาติ  และระดับ
นานาชาติ 

การประเมิน  
1.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  

หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
2.  ผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรืองานวิจัยมีการนําไปใช�

ประโยชน�จริงในระดับสถานศึกษา  หรือได�รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งาน
สร�างสรรค�  หรืองานวิจัย  ระดับจังหวัด 

3.  ผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรืองานวิจัยมีการนําไปใช�
ประโยชน�จริงในระดับชุมชน  หรือได�รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งาน
สร�างสรรค�  หรืองานวิจัย  ระดับภาค 

4.  ผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรืองานวิจัยมีการนําไปใช�
ประโยชน�จริงในระดับจังหวัด  หรือได�รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งาน
สร�างสรรค�  หรืองานวิจัย  ระดับชาติ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด(านท่ี  1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 
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5.  ผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรืองานวิจัยมีการนําไปใช�
ประโยชน�จริงในระดับประเทศ  หรือได�รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งาน
สร�างสรรค�  หรืองานวิจัย  ระดับนานาชาติ 

การตรวจสอบข(อมูล 
1.  ผลการส+งเสริม  สนับสนุนให�ผู�เรียนพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรือ

งานวิจัย  ในสถานศึกษา 
2.  การนํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรืองานวิจัยไปใช�ประโยชน�จริงในระดับ

สถานศึกษา  ระดับชุมชน  ระดับจังหวัด  ระดับชาติ 
3.  รางวัลการประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด  

ระดับภาค  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ 
หมายเหตุ  :  รางวัล  หมายถึง  รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  หรือรางวัลอ่ืน ๆ โดยไม+นับ

รางวัลชมเชย 

เกณฑ,การประเมิน  
นําข�อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ�การประเมิน  ดังนี้ 

 

ผลการประเมิน ค0าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข�อ 1 และข�อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข�อ 1 และข�อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข�อ 1 และข�อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข�อ 1 และข�อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข�อ 1  1 กําลังพัฒนา 

 



แบบรายงาน การจัดทําโครงการ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย ภาคเรียนที่ ป!การศึกษา  2561   แผนกวิชา    
 

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกลุเจ�าของผลงาน ระดับชั้น 

ประเภทผลงาน 
รางวัลที่
ได�รับ 

การนําไปใช� 

โค
รง

กา
ร 

นวั
ตก

รร
ม 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

* 

งา
นส

ร�า
งส

รร
ค* 

งา
นวิ

จัย
 

ชน
ะเ

ลิศ
 

รอ
งช

นะ
เลิ

ศ 

อื่น
 ๆ

 

ระ
ดับ

สถ
าน

ศึก
ษา

 

ระ
ดับ

ชุม
ชน

 

ระ
ดับ

จัง
หวั

ด 

ระ
ดับ

ปร
ะเ

ทศ
 

ระ
ดับ

นา
นา

ชา
ต ิ

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

             
ด�านที่  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 

                    แบบ ต. 1.4/1 (ครูผู�สอน) 
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ที่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกลุเจ�าของผลงาน ระดับชั้น 

ประเภทผลงาน 
รางวัลที่
ได�รับ 

การนําไปใช� 

โค
รง

กา
ร 

นวั
ตก

รร
ม 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

* 

งา
นส

ร�า
งส

รร
ค* 

งา
นวิ

จัย
 

ชน
ะเ

ลิศ
 

รอ
งช

นะ
เลิ

ศ 

อื่น
 ๆ

 

ระ
ดับ

สถ
าน

ศึก
ษา

 

ระ
ดับ

ชุม
ชน

 

ระ
ดับ

จัง
หวั

ด 

ระ
ดับ

ปร
ะเ

ทศ
 

ระ
ดับ

นา
นา

ชา
ต ิ
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ที่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกลุเจ�าของผลงาน ระดับชั้น 

ประเภทผลงาน 
รางวัลที่
ได�รับ 

การนําไปใช� 

โค
รง

กา
ร 

นวั
ตก

รร
ม 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

* 

งา
นส

ร�า
งส

รร
ค* 

งา
นวิ

จัย
 

ชน
ะเ

ลิศ
 

รอ
งช

นะ
เลิ

ศ 

อื่น
 ๆ

 

ระ
ดับ

สถ
าน

ศึก
ษา

 

ระ
ดับ

ชุม
ชน

 

ระ
ดับ

จัง
หวั

ด 

ระ
ดับ

ปร
ะเ

ทศ
 

ระ
ดับ

นา
นา

ชา
ต ิ

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

   

 สรุป  จํานวนผลงาน  ผลงาน 
   จํานวนผู�เรียน  คน 

           ผู�รายงาน    ครูผู�สอน 
            (    ) 
           วันที่   เดือน         พ.ศ.  
 

ส5งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
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แบบสรุปรายงาน  ผลงานของผู�เรียนด�านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรืองานวิจัย 
  แผนกวิชา   ภาคเรียนท่ี ป'การศึกษา   
 

ผลงาน 
จํานวน
ผลงาน 

ระดับชั้น 
จํานวนผลงานได�

รางวัล 
จํานวนผลงานที่นําไปใช� 

ปวช. ปวส. 

ชน
ะเ

ลิศ
 

รอ
งช

นะ
เล

ิศ 

อื่น
 ๆ

 

ระ
ดับ

สถ
าน

ศึก
ษา

 

ระ
ดับ

ชุม
ชน

 

ระ
ดับ

จงั
หวั

ด 

ระ
ดับ

ปร
ะเ

ทศ
 

ระ
ดับ

นา
นา

ชา
ต ิ

โครงการ            

นวัตกรรม            

สิ่งประดิษฐ�            

งานสร�างสรรค�            

งานวิจัย            

รวม            

 

 
ผู�รายงาน    หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 

     (    ) 
    วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   

 

ส/งงานวิจัยพัฒนาฯ 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด�านท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 

                                     แบบ ต. 1.4/2 (แผนกวิชาชีพ)                
       



แบบสรุปรายงาน  ผลงานของผู	เรียนด	านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร	างสรรค�  หรืองานวิจัย ภาคเรียนที่  ป#การศึกษา    
 

ลําดับ
ที่ 

สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผู�เรียน จํานวนผลงาน 
จํานวนผลงานที่ 

ได�รางวัล 
จํานวนผลงาน                     

ที่นําไปใช�ประโยชน! 

ปวช. ปวส. 

โค
รง

กา
ร 

นวั
ตก

รร
ม 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

! 

งา
นส

ร�า
งส

รร
ค! 

งา
นวิ

จัย
 รวม 

ชน
ะเ

ลิศ
 

รอ
งช

นะ
เลิ

ศ 

อื่น
 ๆ

 

ระ
ดับ

สถ
าน

ศึก
ษา

 

ระ
ดับ

ชุม
ชน

 

ระ
ดับ

จัง
หวั

ด 

ระ
ดับ

ปร
ะเ

ทศ
 

ระ
ดับ

นา
นา

ชา
ต ิ

1 ผ	าและเครื่องแต(งกาย                 

2 อาหารและโภชนาการ                 
3 คหกรรมศาสตร�                 
4 การบัญชี                 
5 การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป                 
6 การตลาด                 
7 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ                 
8 การโรงแรม                 
9 การท(องเที่ยว                 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร!ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

                  
ด�านที่  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 

                                     แบบ ต. 1.4/3 (งานวิจัยฯ)                
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แบบสรุปรายงาน ผลงานของผู	เรียนด	านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร	างสรรค�  หรืองานวิจัย ภาคเรียนที่  ป#การศึกษา    
 

ลําดับ
ที่ 

สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผู�เรียน จํานวนผลงาน 
จํานวนผลงานที่ 

ได�รางวัล 
จํานวนผลงาน                     

ที่นําไปใช�ประโยชน! 

ปวช. ปวส. 

โค
รง

กา
ร 

นวั
ตก

รร
ม 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

! 

งา
นส

ร�า
งส

รร
ค! 

งา
นวิ

จัย
 รวม 

ชน
ะเ

ลิศ
 

รอ
งช

นะ
เลิ

ศ 

อื่น
 ๆ

 

ระ
ดับ

สถ
าน

ศึก
ษา

 

ระ
ดับ

ชุม
ชน

 

ระ
ดับ

จัง
หวั

ด 

ระ
ดับ

ปร
ะเ

ทศ
 

ระ
ดับ

นา
นา

ชา
ต ิ

10 วิจิตรศิลป?                 

11 ออกแบบ                 
12 คอมพิวเตอร�กราฟAก                 

รวมทั้งหมด                 

ผู	รายงาน    หัวหน	างานวิจัยพัฒนาฯ 
           (    ) 
          วันที่   เดือน         พ.ศ.   

ส(งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร!ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

                  

ด�านที่  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
                                     แบบ ต. 1.4/3 (งานวิจัยฯ)                
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แบบสรุปผลการประเมิน      ผลงานของผู�เรียนด�านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย 
       ป#การศึกษา   
 

ข�อท่ี  การประเมิน ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งาน

สร�างสรรค�  หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
  

2 ผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรืองานวิจัยมีการ
นําไปใช�ประโยชน�จริงในระดับสถานศึกษา  หรือได�รับรางวัลจากการ
ประกวด  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรืองานวิจัย  ระดับ
จังหวัด   

  

3 ผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรืองานวิจัยมีการ
นําไปใช�ประโยชน�จริงในระดับชุมชน หรือได�รับรางวัลจากการประกวด  
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรืองานวิจัย  ระดับภาค   

  

4 ผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรืองานวิจัยมีการ
นําไปใช�ประโยชน�จริงในระดับจังหวัด  หรือได�รับรางวัลจากการประกวด 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรืองานวิจัย  ระดับชาติ 

  

5 ผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรืองานวิจัยมีการ
นําไปใช�ประโยชน�จริงในระดับประเทศ  หรือได�รับรางวัลจากการ
ประกวด  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�  หรืองานวิจัย  ระดับ
นานาชาติ   

  

สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม    ค4าคะแนน  5   มีผลการประเมินตามข�อ 1 และข�อ 5 
    ดีเลิศ  ค4าคะแนน  4 มีผลการประเมินตามข�อ 1 และข�อ 4 
    ดี   ค4าคะแนน  3 มีผลการประเมินตามข�อ 1 และข�อ 3 
    ปานกลาง  ค4าคะแนน  2 มีผลการประเมินตามข�อ 1 และข�อ 2 
    กําลังพัฒนา  ค4าคะแนน  1 มีผลการประเมินตามข�อ 1  

 
ผู�รายงาน    หัวหน�างานวิจัยพัฒนาฯ 

     (    ) 
    วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   

 

ส4งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด�านท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 

                                     แบบ ต. 1.4/4 (สถานศึกษา)                
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค, 
1.1 ด�านความรู� 
1.2  ด�านทักษะและการประยุกต�ใช� 
1.3  ด�านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด(านท่ี 1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 

ประเด็นท่ี 1.5 ผลการแข0งขันทักษะวิชาชีพ 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการส*งเสริม  สนับสนุนให�ผู�เรียนได�รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  
ปรากฏผลจากการเข�าร*วมการประกวด แข*งขันทางด�านทักษะวิชาชีพ  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด  หรือหน*วยงานอ่ืน ๆ ท้ังในระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับชาติ  หรือระดับ
นานาชาติ 

การประเมิน  
1.  สถานศึกษามีการส*งเสริม สนับสนุนให�มีการประกวด แข*งขันทักษะวิชาชีพใน

ระดับสถานศึกษา 
2.  ผู�เรียนได�รับรางวัลจากการประกวด แข*งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด 
3.  ผู�เรียนได�รับรางวัลจากการประกวด แข*งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค 
4.  ผู�เรียนได�รับรางวัลจากการประกวด แข*งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ 
5.  ผู�เรียนได�รับรางวัลจากการประกวด แข*งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 
หมายเหตุ 
1. รางวัล  หมายถึง  รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  หรือคุณภาพมาตรฐานระดับ

เหรียญทอง  เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง  หรือรางวัลอ่ืน ๆ ไม*นับรางวัลชมเชย 
2. การแข*งขันระดับนานาชาติ  หมายถึง  การจัดกิจกรรมประกวด  แข*งขันของ

หน*วยงาน  หรือองค�กรในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง  ไม*นับรวมการจัดกิจกรรมประกวด  
แข*งขันของสถานศึกษาท่ีจัดข้ึนเองโดยร*วมกับต*างประเทศ  หรือเข�าร*วมกับสถานศึกษาใน
ต*างประเทศ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด(านท่ี  1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 
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การตรวจสอบข(อมูล 
1.  สถานศึกษามีกระบวนการในการส*งเสริม  สนับสนุนให�ผู�เรียนได�รับการพัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพในการเข�าร*วมการประกวด  แข*งขันทางด�านทักษะวิชาชีพ  ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด  ระดับภาค  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ 

2.  ผลการประกวด  แข*งขันทางด�านทักษะวิชาชีพตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด  หรือเข�าร*วมกับหน*วยงานอ่ืน ๆ ท้ังในระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับชาติ  หรือ
ระดับนานาชาติ 

เกณฑ,การประเมิน  
นําข�อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ�การประเมิน  ดังนี้ 

 

ผลการประเมิน ค0าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข�อ 1 และข�อ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข�อ 1 และข�อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข�อ 1 และข�อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข�อ 1 และข�อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข�อ 1  1 กําลังพัฒนา 

 



แบบสรุปรายงาน  ผลการแข�งขันทักษะวิชาชีพ  แผนกวิชา      ประจําป�การศึกษา    
 

ที่ 
การประกวด/แข�งขันทักษะ

วิชาชีพ 

ระดับ 

ชื่อ-สกลุผู!เรียน 

รางวัลที่ได!รับ ระดับคุณภาพ การแข�งขันระดับ 

ปวช. ปวส. 

ชน
ะเ

ลิศ
 

รอ
งช

นะ
เล

ิศ 

อื่น
 ๆ

 

เห
รีย

ญ
ทอ

ง 

เห
รีย

ญ
เงิน

 

เห
รีย

ญ
ทอ

งแ
ดง

จัง
หวั

ด 

ภา
ค 

ชา
ติ 

นา
นา

ชา
ติ 

               
               
               
               
               
               

 

           ผู�รายงาน    หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
            (    ) 
           วันที่   เดือน        พ.ศ.  

ส�งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร0ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

                  
ด!านที่  1 ด!านผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษา 

                    แบบ ต. 1.5/1 (แผนกวิชาชีพ) 
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แบบสรุปรายงาน  ผลการแข�งขันทักษะวิชาชีพ   ประจําป�การศึกษา    
 

ท่ี แผนกวิชา 

ระดับ รางวัลท่ีได�รับ ระดับคุณภาพ การแข�งขันระดับ 

ปวช. ปวส. 

ชน
ะเ

ลิศ
 

รอ
งช

นะ
เล

ิศ 

อื่น
 ๆ

 

เห
รีย

ญ
ทอ

ง 

เห
รีย

ญ
เง

ิน 

เห
รีย

ญ
ทอ

งแ
ดง

 

จัง
หว

ัด 

ภา
ค 

ชา
ต ิ

นา
นา

ชา
ต ิ

1 ผ�าและเครื่องแต�งกาย             
2 อาหารและโภชนาการ             
3 คหกรรมศาสตร,             
4 การบัญชี             
5 การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป             
6 การตลาด             
7 คอมพิวเตอร,ธุรกิจ             
8 การโรงแรม             
9 การท�องเท่ียว             
10 วิจิตรศิลป:             
11 การออกแบบ             
12 คอมพิวเตอร,กราฟ<ก             

รวม             
 

 

 

   ผู�รายงาน    หัวหน�างานวัดผลและประเมินผล 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 
 
 

ส�งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร.ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด�านท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 

                    แบบ ต. 1.5/2 (งานวัดผลและประเมินผล) 
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แบบสรุปผลการประเมิน  ผลการแข�งขันทักษะวิชาชีพ  ประจําป�การศึกษา    
 

ข�อท่ี  การประเมิน ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 

1 สถานศึกษามีการส�งเสริม  สนับสนุนให&มีการประกวด แข�งขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 

  

2 ผู&เรียนได&รับรางวัลจากการประกวด แข�งขันทักษะวิชาชีพใน 
ระดับจังหวัด 

  

3 ผู&เรียนได&รับรางวัลจากการประกวด แข�งขันทักษะวิชาชีพใน 
ระดับภาค 

  

4 ผู&เรียนได&รับรางวัลจากการประกวด แข�งขันทักษะวิชาชีพใน 
ระดับชาติ 

  

5 ผู&เรียนได&รับรางวัลจากการประกวด แข�งขันทักษะวิชาชีพใน 
ระดับนานาชาติ 

  

 

สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม    ค�าคะแนน  5   มีผลการประเมินตามข&อ 1 และข&อ 5 
    ดีเลิศ  ค�าคะแนน  4 มีผลการประเมินตามข&อ 1 และข&อ 4 
    ดี   ค�าคะแนน  3 มีผลการประเมินตามข&อ 1 และข&อ 3 
    ปานกลาง  ค�าคะแนน  2 มีผลการประเมินตามข&อ 1 และข&อ 2 
    กําลังพัฒนา  ค�าคะแนน  1 มีผลการประเมินตามข&อ 1  

 
ผู&รายงาน    หัวหน&างานวัดผลฯ 

     (    ) 
    วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   
 

ส�งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด�านท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
                    แบบ ต. 1.5/3 (สถานศึกษา) 



44 
 

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค, 
1.1 ด�านความรู� 
1.2  ด�านทักษะและการประยุกต�ใช� 
1.3  ด�านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด(านท่ี 1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 

ประเด็นท่ี 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

คําอธิบาย  จํานวนผู�เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นป0ท่ี 3 และผู�เรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นป0ท่ี 2 ท่ีผ1านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว1าด�วยการประเมินผลการเรียนผลการเรียนตามหลักสูตร  เทียบ
ร�อยละกับจํานวนผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร  จําแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา  โดยมีเกณฑ�การประเมิน ดังนี้ 

ระดับปวช. 
-  ด�านความรู�ต�องได�คะแนนไม1ต่ํากว1าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
-  ด�านทักษะและการประยุกต�ใช�ต�องได�คะแนนไม1ตํ่ากว1าร�อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
-  ผู�เรียนต�องได�คะแนนผ1านเกณฑ�ประเมินท้ัง 2 ด�าน จึงคิดเป@นผู�ผ1านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส.  
-  ด�านความรู�ต�องได�คะแนนไม1ต่ํากว1าร�อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
-  ด�านทักษะและการประยุกต�ใช�ต�องได�คะแนนไม1ตํ่ากว1าร�อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
-  ผู�เรียนต�องได�คะแนนผ1านเกณฑ�ประเมินท้ัง 2 ด�าน  จึงคิดเป@นผู�ผ1านการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

การประเมิน ร�อยละของผู�เรียนท่ีผ1านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู�เรียนท่ี
ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร  โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การคํานวณ 

    ร�อยละ  =                  x 100   

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด(านท่ี  1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 
                    

จํานวนผู�เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ท่ีผ1านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
จํานวนผู�เรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร 
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การตรวจสอบข(อมูล 
1.  กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป@นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากําหนด 
2.  จํานวนผู�เรียนระดับ ปวช. ชั้นป0ท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�าง

หลักสูตร 
3.  จํานวนผู�เรียนระดับ ปวส. ชั้นป0ท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�าง

หลักสูตร 
4.  จํานวนผู�เรียนระดับ ปวช. ชั้นป0ท่ี 3 ท่ีผ1านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
5.  จํานวนผู�เรียนระดับ ปวส. ชั้นป0ท่ี 2 ท่ีผ1านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

เกณฑ,การประเมิน  
นําข�อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ�การประเมิน  ดังนี้ 

 

ผลการประเมิน ค4าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร�อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร�อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร�อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร�อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น�อยกว1าร�อยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
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แบบรายงาน ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
แผนกวิชา     ป�การศึกษา    

 

ลําดับ
ท่ี 

ห�องเรียน/กลุ�มเรียน 

ระดับ จํานวนผู�เรียน 
ร�อยละของผู�ผ�าน

การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ปวช. ปวส. 
ลงทะเบียน
ครบตาม
หลักสูตร 

ผ�าน
เกณฑ* 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวมท้ังส้ิน      
 
 

ผู�รายงาน    หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   

 

 

ส)งงานวัดผลและประเมินผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด�านท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
                    แบบ ต.1.6/1 (แผนกวิชาชีพ) 
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แบบสรุปผลการประเมิน  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ป�การศึกษา    
 

ลําดับ
ท่ี 

สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับ จํานวนผู�เรียน 
ร�อยละของผู�ผ!าน

การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ปวช. ปวส. 
ลงทะเบียน
ครบตาม
หลักสูตร 

ผ!าน
เกณฑ* 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวม      
รวม ปวช. และ ปวส.     

สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม    ค าคะแนน  5   ร#อยละ 80 ข้ึนไป 
    ดีเลิศ  ค าคะแนน  4 ร#อยละ 70.00 – 79.00 
    ดี   ค าคะแนน  3 ร#อยละ 60.00 – 69.99 
    ปานกลาง  ค าคะแนน  2 ร#อยละ 50.00 – 59.99 
    กําลังพัฒนา  ค าคะแนน  1 น#อยกว าร#อยละ 50.00 

 
ผู#รายงาน    หัวหน#างานวัดผลและประเมินผล 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.  

ส งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด�านท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
                    แบบ ต.1.6/2 (สถานศึกษา) 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค, 
1.1 ด�านความรู� 
1.2  ด�านทักษะและการประยุกต�ใช� 
1.3  ด�านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด(านท่ี 1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 

ประเด็นท่ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด(านอาชีวศึกษา (V-NET) 

คําอธิบาย  จํานวนผู�เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นป1ท่ี 3  และผู�เรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นป1ท่ี 2 ท่ีได�คะแนนต้ังแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึน
ไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห3งชาติ (องค�การมหาชน) เทียบร�อยละกับจํานวนผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร�างหลักสูตร  จําแนกตามระดับ  ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของ
สถานศึกษา 

การประเมิน   ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การคํานวณ 

    ร�อยละ  =                  x 100   

 

การตรวจสอบข(อมูล 
1.  จํานวนผู�เรียนระดับ ปวช. ชั้นป1ท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�าง

หลักสูตร 
2.  จํานวนผู�เรียนระดับ ปวส. ชั้นป1ท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�าง

หลักสูตร 
3.  จํานวนผู�เรียนระดับ ปวช. ชั้นป1ท่ี 3 ท่ีได�คะแนนต้ังแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด(านท่ี  1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 
                     

จํานวนผู�เรียนท่ีได�คะแนนตั้งแต3ค3าคะแนนเฉลีย่ระดับชาติข้ึนไป 
จํานวนผู�เรียน ปวช. ปวส. ท่ีลงทะเบียนเรยีนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสตูร 
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4.  จํานวนผู�เรียนระดับ ปวส. ชั้นป1ท่ี 2 ท่ีได�คะแนนต้ังแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
5.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของ

สถานศึกษา 

เกณฑ,การประเมิน  
นําข�อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ�การประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค<าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร�อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร�อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร�อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร�อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น�อยกว3าร�อยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
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แบบสรุปผลการประเมิน      ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) 
     ป#การศึกษา    

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผู�เรียนระดับ 
ปวช. 3 

จํานวนผู�เรียนระดับ 
ปวส. 2 

ร�อยละของ
ผู�เรียนท่ีได�
คะแนน
ต้ังแต)

ค)าเฉลี่ย
ระดับชาติ

ขึ้นไป 

ลงทะเบยีน
ครบตาม
หลักสูตร 

ผ)าน
เกณฑ/ 

ลงทะเบยีน
ครบตาม
หลักสูตร 

ผ)าน
เกณฑ/ 

1 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร/      
 สาขาวิชาแฟชัน่และสิ่งทอ      
 - สาขางานแฟช่ันดีไซน*      
 - สาขางานเสื้อผ�าแฟช่ัน      
 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ทอ      
 - สาขางานเทคโนโลยีแฟช่ันและสิง่ทอ      
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ      
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวภิาคี)      
 - สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ      
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร/      
 -  สาขางานธุรกิจดอกไม�และงานประดิษฐ*      
 -  สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม      
 สาขาวชิาการบรหิารงานคหกรรมศาสตร/      
 -  สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม�

และงานประดิษฐ* 
  

  
 

รวมประเภทวิชาคหกรรมศาสตร/      
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      
 สาขาวิชาการบัญช ี      
 - สาขางานการบัญชี      
 สาขาวิชาการตลาด      
 - สาขางานการตลาด      

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด�านท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
                    แบบ ต.1.7 (สถานศึกษา) 
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ลําดับ
ท่ี 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผู�เรียนระดับ 
ปวช. 3 

จํานวนผู�เรียนระดับ 
ปวส. 2 

ร�อยละของ
ผู�เรียนท่ีได�
คะแนน
ต้ังแต)

ค)าเฉลี่ย
ระดับชาติ

ขึ้นไป 

ลงทะเบยีน
ครบตาม
หลักสูตร 

ผ)าน
เกณฑ/ 

ลงทะเบยีน
ครบตาม
หลักสูตร 

ผ)าน
เกณฑ/ 

 สาขาวิชาธุรกจิค�าปลีก      
 - สาขางานธุรกิจค�าปลีกท่ัวไป      
 สาขาวิชาเลขานุการ      
 - สาขางานเลขานุการ      
 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป      
 - สาขางานการจัดการท่ัวไป      
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร/ธุรกิจ      
 - สาขางานคอมพิวเตอร*ธุรกิจ      

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม      
3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท)องเท่ียว      
 สาขาวิชาการโรงแรม      
 - สาขางานการโรงแรม      
 - สาขางานการโรงแรม (Mini EP)      
 - สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)      
 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

(ปวช.) 
     

 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ม.6)      
 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม       

(ทวิภาคี) 
     

 สาขาวิชาการท)องเท่ียว      
 - สาขางานการทCองเท่ียว      
 - สาขางานการทCองเท่ียว (ทวิภาคี)      
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท)องเท่ียว      

4 ประเภทวิชาศิลปกรรม      
 สาขาวิชาวิจิตรศิลป<      
 - สาขางานวิจิตรศิลปD      
 สาขาวิชาการออกแบบ      
 - สาขางานการออกแบบ      
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร/กราฟ=ก      
 - สาขางานคอมพิวเตอร*กราฟEก      
 - สาขางานคอมพิวเตอร*กราฟEกอาร*ต (ปวช.)      
 - สาขางานคอมพิวเตอร*กราฟEกอาร*ต (ม. 6)      

รวมประเภทวิชาศิลปกรรม      
รวมท้ังสิ้น      
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สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม    คCาคะแนน  5   ร�อยละ 80 ข้ึนไป 
    ดีเลิศ  คCาคะแนน  4 ร�อยละ 70.00 – 79.00 
    ดี   คCาคะแนน  3 ร�อยละ 60.00 – 69.99 
    ปานกลาง  คCาคะแนน  2 ร�อยละ 50.00 – 59.99 
    กําลังพัฒนา  คCาคะแนน  1 น�อยกวCาร�อยละ 50.00 

 
ผู�รายงาน    หัวหน�างานวัดผลและประเมินผล 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.  

 

 

สCงงานประกันคุณภาพฯ 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู(สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค, 
1.1 ด�านความรู� 
1.2  ด�านทักษะและการประยุกต�ใช� 
1.3  ด�านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด(านท่ี 1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 

ประเด็นท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาต1อของผู(สําเร็จการศึกษา 

คําอธิบาย   ผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดของป4การศึกษาท่ีผ5านมา  มีงานทําในหน5วยงานภาครัฐ
และเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต5อ  โดยไม5นับรวมผู� เรียนเทียบโอนความรู�และ
ประสบการณ�  จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน   ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในป4การศึกษาท่ีผ5านมา  มีงานทําในสถานประกอบการ  
หน5วยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต5อเทียบกับผู�สําเร็จการศึกษา ระดับ 
ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในป4การศึกษาท่ีผ5านมา  โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การคํานวณ 

    ร�อยละ  =                    x 100   

 

การตรวจสอบข(อมูล 
1.  กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู�สําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
2.  จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในป4ท่ีผ5านมา 
3.  จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในป4ท่ีผ5านมา 
4.  จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในป4ท่ีผ5านมาท่ีมีงาน

ทํา  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต5อ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

          

ด(านท่ี  1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 
                     

จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ในป4การศึกษาท่ีผ5านมา ท่ีมีงานทําหรือศึกษาต5อ 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในป4การศึกษาท่ีผ5านมา 
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5.  จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในป4ท่ีผ5านมาท่ีมี
งานทํา  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต5อ 

6.  มีผลการติดตามผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต5อ 

เกณฑ,การประเมิน  
นําข�อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ�การประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค1าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร�อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร�อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร�อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร�อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น�อยกว5าร�อยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

หมายเหตุ 
1.  การมีงานทําและศึกษาต5อของผู�สําเร็จการศึกษา  หมายถึง  การทํางานหรือศึกษาต5อใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวข�องกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
2.  สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝIกอบรมวิชาชีพ  ให�พิจารณาเฉพาะการ

ทํางานหรือการประกอบอาชีพอิสระ  ไม5นับรวมการศึกษาต5อ 



แบบรายงาน การมีงานทําและศึกษาต�อของผู�สําเร็จการศึกษาป�การศึกษา 2560  ระดับชั้น  ปวช.   ปวส.   
แผนกวิชา    ประจําป�การศึกษา   

 

ที่ ชื่อ-สกลุ 
ทํางานใน

สถาน
ประกอบการ 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

ศึกษาต�อ 
ชื่อสถานประกอบการ/ชื่อสถานศึกษา/โทรศัพท#/อีเมลที่ติดต�อได( 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

                  

ด(านที่  1 ด(านผู(เรียนและผู(สําเร็จการศึกษา 
                    แบบ ต. 1.8/1 (ครูที่ปรึกษา) 
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ที่ ชื่อ-สกลุ 
ทํางานใน

สถาน
ประกอบการ 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

ศึกษาต�อ ชื่อสถานประกอบการ/ชื่อสถานศึกษา/โทรศัพท#/อีเมลที่ติดต�อได( 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

           ผู�รายงาน    ครูที่ปรึกษา 
            (    ) 
           วันที่   เดือน        พ.ศ.  

 
ส�งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
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แบบสรุปรายงาน  การมีงานทําและศึกษาต�อของผู�สําเร็จการศึกษาในป การศึกษาท่ีผ�านมา 
   ประจําป การศึกษา    

 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน (คน) 

ปวช. 3 ร�อยละ ปวส. 2 ร�อยละ 
1 ผู�สําเร็จการศึกษา     
2 ติดตามได�     
3 ทํางานในสถานประกอบการ     
4 ประกอบอาชีพอิสระ     
5 ศึกษาต�อ     

รวมท้ังส้ิน     
 

    ผู�รายงาน    หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
     (    ) 
    วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 
 
 

ส�งงานแนะแนวฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด�านท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
                    แบบ ต. 1.8/2 (แผนกวิชาชีพ) 
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แบบสรุปผลการประเมิน  การมีงานทําและศึกษาต�อของผู�สําเร็จการศึกษาในป การศึกษาท่ีผ�านมา 
    ประจําป การศึกษา    

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผู�สําเร็จ
การศึกษา 

ทํา
งา

นใ
นส

ถา
น

ปร
ะก

อบ
กา

ร 

ปร
ะก

อบ
อา

ชีพ
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต)อ
 รวม ร�อยละ 

ปวช.3 ปวส. 2 

1 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร1        
 สาขาวิชาแฟชัน่และสิ่งทอ        
 - สาขางานแฟช่ันดีไซน)        
 - สาขางานเสื้อผ�าแฟช่ัน        
 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ทอ        
 - สาขางานเทคโนโลยีแฟช่ันและสิง่ทอ        
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ        
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ        
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวภิาคี)        
 - สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ        
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร1        
 -  สาขางานธุรกิจดอกไม�และงานประดิษฐ)        
 -  สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม        
 สาขาวชิาการบรหิารงานคหกรรมศาสตร1        
 -  สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม�และ

งานประดิษฐ) 
       

รวมประเภทวิชาคหกรรมศาสตร1        
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม        
 สาขาวิชาการบัญช ี        
 - สาขางานการบัญชี        
 สาขาวิชาการตลาด        
 - สาขางานการตลาด        

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร1ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด�านท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษา 
                    แบบ ต. 1.8/3 (สถานศึกษา) 
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ลําดับ
ท่ี 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผู�สําเร็จ
การศึกษา 

ทํา
งา

นใ
นส

ถา
น

ปร
ะก

อบ
กา

ร 

ปร
ะก

อบ
อา

ชีพ
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต)อ
 รวม ร�อยละ 

ปวช.3 ปวส. 2 

 สาขาวิชาธุรกจิค�าปลีก        
 - สาขางานธุรกิจค�าปลีกท่ัวไป        
 สาขาวิชาเลขานุการ        
 - สาขางานเลขานุการ        
 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป        
 - สาขางานการจัดการท่ัวไป        
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร1ธุรกิจ        
 - สาขางานคอมพิวเตอร)ธุรกิจ        

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม        
3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท)องเท่ียว        
 สาขาวิชาการโรงแรม        
 - สาขางานการโรงแรม        
 - สาขางานการโรงแรม (Mini EP)        
 - สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)        
 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ปวช.)        
 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ม.6)        
 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิภาคี)        
 สาขาวิชาการท)องเท่ียว        
 - สาขางานการท�องเท่ียว        
 - สาขางานการท�องเท่ียว (ทวิภาคี)        

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท)องเท่ียว        
4 ประเภทวิชาศิลปกรรม        
 สาขาวิชาวิจิตรศิลป;        
 - สาขางานวิจิตรศิลปG        
 สาขาวิชาการออกแบบ        
 - สาขางานการออกแบบ        
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร1กราฟ<ก        
 - สาขางานคอมพิวเตอร)กราฟHก        
 - สาขางานคอมพิวเตอร)กราฟHกอาร)ต (ปวช.)        
 - สาขางานคอมพิวเตอร)กราฟHกอาร)ต (ม. 6)        

รวมประเภทวิชาศิลปกรรม        
รวมท้ังสิ้น        
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สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม    ค�าคะแนน  5   ร�อยละ 80 ข้ึนไป 
    ดีเลิศ  ค�าคะแนน  4 ร�อยละ 70.00 – 79.00 
    ดี   ค�าคะแนน  3 ร�อยละ 60.00 – 69.99 
    ปานกลาง  ค�าคะแนน  2 ร�อยละ 50.00 – 59.99 
    กําลังพัฒนา  ค�าคะแนน  1 น�อยกว�าร�อยละ 50.00 

 
ผู�รายงาน    หัวหน�างานแนะแนวฯ 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.  

 

 

ส�งงานประกันคุณภาพฯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 2 
ด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 2.1  ด�านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด(านท่ี 2 ด(านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

คําอธิบาย   สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให�เป$นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย(าง
เป$นระบบ  มีการส(งเสริมให�สาขาวิชาหรือสาขางานได�รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือ
ปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

การประเมิน  
2.1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย2างเป3นระบบ  ประกอบด�วย 
1)  สถานศึกษามีการศึกษาความต�องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
2)  สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย(างต(อเนื่อง  ในการ

พัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
3)  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชา

ร(วมกับสถานประกอบการหรือหน(วยงานท่ีเก่ียวข�อง  เพ่ือให�ผู�เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล�องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต�องการของตลาดแรงงาน 

4)  สถานศึกษามีการใช�หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได�จากการพัฒนา 
5)  สถานศึกษามีการติดตาม  ประเมินผล  และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ี

ได�จากการพัฒนาอย(างต(อเนื่อง 

การตรวจสอบข(อมูล 
1.  ผลการศึกษาความต�องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
2.  การมีส(วนร(วมของสถานประกอบการ  ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของ

สถานศึกษา 
3.  มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ

ต�องการของตลาดแรงงาน 
4.  มีการใช�หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด(านท่ี  2 ด(านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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5.  มีการติดตาม  ประเมินผล  และปรับปรุงอย(างต(อเนื่อง 

เกณฑ5การประเมิน  
นําข�อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ:การประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค2าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข�อ 1 1 กําลังพัฒนา 

2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม  หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

การคํานวณ 

     ร�อยละ  =                   x 100   

 

การตรวจสอบข(อมูล 
1.  จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
2.  จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุง

รายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

เกณฑ5การประเมิน  
นําข�อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ:การประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค2าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร�อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร�อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร�อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร�อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น�อยกว(าร�อยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

หมายเหตุ 
1.  การมีงานทําและศึกษาต(อของผู�สําเร็จการศึกษา  หมายถึง  การทํางานหรือศึกษาต(อใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวข�องกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
2.  สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝGกอบรมวิชาชีพ  ให�พิจารณาเฉพาะการ

ทํางานหรือการประกอบอาชีพอิสระ  ไม(นับรวมการศึกษาต(อ 

จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฯ 
จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท้ังหมด 
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แบบรายงาน การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย�างเป�นระบบ 
แผนกวิชา    ประจําป#การศึกษา   

 

ลําดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1 มีการศึกษาความต*องการของตลาดแรงงานเพ่ือการ

พัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
  

2 มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย�างต�อเนื่อง  
ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 

  

3 มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือ
รายวิชาร�วมกับสถานประกอบการ  หรือหน�วยงานท่ี
เก่ียวข*อง  เพ่ือให*ผู*เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล*องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต*องการของ
ตลาดแรงงาน 

  

4 มีการใช*หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได*จากการพัฒนา   
5 มีการติดตาม  ประเมินเมิน  และปรับปรุงหลักสูตรฐาน

สมรรถนะท่ีได*จากการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
  

 

 

 

    ผู*รายงาน    หัวหน*าแผนกวิชาชีพ 
     (    ) 
    วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

ส�งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด*านท่ี  2 ด*านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                    แบบ ต. 2.1/1 (แผนกวิชาชีพ) 
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แบบสรุป การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย�างเป�นระบบ ประจําป�การศึกษา   
 

ลําดับท่ี แผนกวิชา 
รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 
1 ผ$าและเครื่องแต�งกาย      
2 อาหารและโภชนาการ      
3 คหกรรมศาสตร.      
4 การบัญชี      
5 การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป      
6 การตลาด      
7 คอมพิวเตอร.ธุรกิจ      
8 การโรงแรม      
9 การท�องเท่ียว      
10 วิจิตรศิลป?      
11 การออกแบบ      
12 คอมพิวเตอร.กราฟAก      

รวมปฏิบัติ..................................ข"อ      

สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม     มีผลการประเมินตามข$อ 1,2,3,4,5  ค�าคะแนน  5   
    ดีเลิศ   มีผลการประเมินตามข$อ 1,2,3,4     ค�าคะแนน  4 
    ดี    มีผลการประเมินตามข$อ 1,2,3       ค�าคะแนน  3 
    ปานกลาง   มีผลการประเมินตามข$อ 1,2     ค�าคะแนน  2 
    กําลังพัฒนา   มีผลการประเมินตามข$อ 1      ค�าคะแนน  1 

 

   ผู$รายงาน    หัวหน$างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

ส�งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด"านท่ี  2 ด"านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                    แบบ ต. 2.1/2 (สถานศึกษา) 
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แบบสรุปผล การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 ภาคเรียนท่ี 1 
1. สาขาวิชาหรือสาขางานท้ังหมด    จํานวน                   สาขา 
2. สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฯ  จํานวน          สาขา 
3. สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฯ  ร,อยละ                  

 ภาคเรียนท่ี 2 
1. สาขาวิชาหรือสาขางานท้ังหมด    จํานวน                   สาขา 
2. สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฯ  จํานวน          สาขา 
3. สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฯ  ร,อยละ                
รวมภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2   ร�อยละ      

 

สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม     ร,อยละ 80 ข้ึนไป      ค2าคะแนน  5   
    ดีเลิศ   ร,อยละ 70.00 – 79.99     ค2าคะแนน  4 
    ดี    ร,อยละ 60.00 – 69.99     ค2าคะแนน  3 
    ปานกลาง   ร,อยละ 50.00 – 59.99     ค2าคะแนน  2 
    กําลังพัฒนา   น,อยกว2าร,อยละ 50.00      ค2าคะแนน  1 

 

   ผู,รายงาน    หัวหน,างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

ส2งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร"ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด�านท่ี  2 ด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                    แบบ ต. 2.1/3 (สถานศึกษา) 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 2.1  ด�านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด(านท่ี 2 ด(านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู(สู.การปฏิบัติท่ีเน(นผู(เรียนเป2นสําคัญ 

คําอธิบาย   สถานศึกษาส�งเสริม  สนับสนุนให�ครูผู�สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�สู�การ
ปฏิบัติท่ีเน�นผู�เรียนเป,นสําคัญ  และนําไปใช�ในการจัดการเรียนการสอนอย�างมีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนา
ผู�เรียนให�มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเป,นในศตวรรษท่ี 21 

การประเมิน  
2.2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู(สู.การปฏิบัติ  ประกอบด�วย 
1)  ครูผู�สอนมีการวิเคราะห6หลักสูตรรายวิชา  เพ่ือกําหนดหน�วยการเรียนรู� ท่ี

มุ�งเน�นสมรรถนะอาชีพ 
2)  แผนการจัดการเรียนรู� มีการบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค�านิยม  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค6  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3)  แผนการจัดการเรียนรู�มีการกําหนดรูปแบบการเรียนรู�สู�การปฏิบัติและกิจกรรม

การจัดการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย  เช�น  PjBL  Active Learing  STEM Education เป,นต�น 
4)  แผนการจัดการเรียนรู�มีการกําหนดการใช�สื่อ  เครื่องมือ  อุปกรณ6  และ

เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู�ท่ีเหมาะสม  และนํามาใช�ในการจัดการเรียนการสอน 
5)  แผนการจัดการเรียนรู�มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพ

จริง  ด�วยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย 

การตรวจสอบข(อมูล 
1.  ครูผู�สอนวิเคราะห6หลักสูตรรายวิชา 
2.  แผนการจัดการเรียนรู�มีการบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค�านิยม  คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค6  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  แผนการจัดการเรียนรู�มีการกําหนดรูปแบบการเรียนรู�สู�การปฏิบัติและกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย  เช�น  PjBL  Active Learning STEM Education เป,นต�น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร7ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด(านท่ี  2 ด(านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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4.  แผนการจัดการเรียนรู�มีการกําหนดการใช�สื่อ  เครื่องมือ  อุปกรณ6  และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู�ท่ีเหมาะสม  และนํามาใช�ในการจัดการเรียนการสอน 

5.  แผนการจัดการเรียนรู�มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ด�วย
รูปแบบ  วิธีการท่ีหลากหลาย 

เกณฑ7การประเมิน  
นําข�อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ6การประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค.าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข�อ 1 1 กําลังพัฒนา 

2.2.2  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู(สู.การปฏิบัติท่ีเน(นผู(เรียนเป2นสําคัญ  
และนําไปใช(ในการจัดการเรียนการสอน 

การคํานวณ 

      

ร�อยละ  =                         x 100   

 

การตรวจสอบข(อมูล 
1.  จํานวนครูผู�สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
2.  จํานวนครูผู�สอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�สู�การปฏิบัติท่ีเน�นผู�เรียนเป,นสําคัญและ

นําไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน 

เกณฑ7การประเมิน  
นําข�อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ6การประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค.าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร�อยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร�อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร�อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร�อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น�อยกว�าร�อยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 

จํานวนครูผู�สอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�สู�การปฏิบัติท่ีเน�นผู�เรียนเป,นสําคัญ 
และนําไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวนครูผู�สอนท้ังหมด 
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แบบรายงาน คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู�สู�การปฏิบัติ  
ชื่อ – สกุล            แผนกวิชา                                        
ประจําป)การศึกษา  ภาคเรียนท่ี   

 

ลําดับท่ี รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ประเด็นท่ีได�ดําเนินการ 

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

 

   ผู�รายงาน    ครูผู�สอน 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

ส�งหัวหน�าแผนกวิชา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด�านท่ี  2 ด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                    แบบ ต. 2.2/1 (ครูผู�สอน) 
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แบบรายงาน คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู�สู�การปฏิบัติ  
แผนกวิชา                                      
ประจําป%การศึกษา  ภาคเรียนท่ี   

 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุลครูผู�สอน 
จํานวน

รายวิชาท่ี
สอนท้ังหมด 

จํานวนรายวิชา
ท่ีจัดทําแผน 
การเรียนรู�ฯ 

ประเด็นท่ีได�
ดําเนินการ 

1 2 3 4 5 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

   ผู�รายงาน    หัวหน�าแผนกวิชา 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

ส�งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร0ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด�านท่ี  2 ด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                    แบบ ต. 2.2/2 (แผนกวิชา) 

       



70 
 

แบบรายงาน คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู�สู�การปฏิบัติ        
ประจําป#การศึกษา  ภาคเรียนท่ี   

 

แผนกวิชา 
จํานวนที่ดําเนินการตามประเด็นพิจารณา 

ค�า
คะแนน 

1 2 3 4 5 
ครู ร$อยละ รายวิชา ร$อยละ รายวิชา ร$อยละ รายวิชา ร$อยละ รายวิชา ร$อยละ 

1. ผ�าและเครื่องแต�งกาย            
2. อาหารและโภชนาการ            
3. คหกรรมศาสตร3            
4. การบัญชี            
5. การเลขานุการ/การจัดการฯ            
6. การตลาด            
7. คอมพิวเตอร3ธุรกิจ            
8. การโรงแรม            
9. การท�องเท่ียว            
10. วิจิตรศิลป>            
11. การออกแบบ            
12. คอมพิวเตอร3กราฟ@ก            
13. สามัญสมัพันธ3            
14. สัมพันธ3ธุรกิจ            

รวมท้ังหมด            

สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม     มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3,4,5  ค�าคะแนน  5   
    ดีเลิศ   มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3,4     ค�าคะแนน  4 
    ดี    มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3       ค�าคะแนน  3 
    ปานกลาง   มีผลการประเมินตามข�อ 1,2     ค�าคะแนน  2 
    กําลังพัฒนา   มีผลการประเมินตามข�อ 1      ค�าคะแนน  1 

   ผู�รายงาน    หัวหน�างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
    (    ) 
    วันท่ี   เดือน        พ.ศ.   
 

ส�งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร0ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด$านท่ี  2 ด$านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                    แบบ ต. 2.2/3 (งานพัฒนาหลักสตูรฯ) 
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แบบสรุปการประเมิน คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู�สู�การปฏิบัติ  
ประจําป#การศึกษา   
 

1. ภาคเรียนท่ี 1 
1.1  จํานวนครูผู�สอนท้ังหมด    จํานวน   คน 
1.2  จํานวนครูผู�สอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู� 

สู�การปฏิบัติท่ีเน�นผู�เรียนเป/นสําคัญและนําไปใช� 
ในการจัดการเรียนการสอน    จํานวน   คน 

1.3 ครูผู�สอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�สู�การปฏิบัติ 
ท่ีเน�นผู�เรียนเป/นสําคัญและนําไปใช� 
ในการจัดการเรียนการสอน    ร�อยละ    

2. ภาคเรียนท่ี 2 
2.1  จํานวนครูผู�สอนท้ังหมด    จํานวน   คน 
2.2  จํานวนครูผู�สอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู� 

สู�การปฏิบัติท่ีเน�นผู�เรียนเป/นสําคัญและนําไปใช� 
ในการจัดการเรียนการสอน    จํานวน   คน 

2.3 ครูผู�สอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�สู�การปฏิบัติ 
ท่ีเน�นผู�เรียนเป/นสําคัญและนําไปใช� 
ในการจัดการเรียนการสอน    ร�อยละ    
รวมภาคเรียนท่ี 1  และภาคเรียนท่ี  2  ร�อยละ    

 

สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม    ค�าคะแนน  5   ร�อยละ 80 ข้ึนไป 
    ดีเลิศ  ค�าคะแนน  4 ร�อยละ 70.00 – 79.00 
    ดี   ค�าคะแนน  3 ร�อยละ 60.00 – 69.99 
    ปานกลาง  ค�าคะแนน  2 ร�อยละ 50.00 – 59.99 
    กําลังพัฒนา  ค�าคะแนน  1 น�อยกว�าร�อยละ 50.00 

           ผู�รายงาน                    หัวหน�างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

ส�งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร"ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด�านท่ี  2 ด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                    แบบ ต. 2.2/4 (สถานศึกษา) 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด�านท่ี 3 
ด�านครูผู�สอนและผู�บริหารสถานศึกษา 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.2  ด�านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 การสร&างสังคมแห*งการเรียนรู& 
3.2  ด�านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   งานสร�างสรรค   งานวิจัย 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด&านท่ี 3 ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นท่ี 3.1 ครูผู&สอน 

สถานศึกษามีการส#งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู�สอนให�มีความรู�  ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู�  ตามมาตรฐานตําแหน#ง  สายงานครูผู�สอน  ประกอบด�วย  การจัดการเรียนการ
สอน  การบริหารจัดการชั้นเรียน  และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  รายละเอียดดังนี้ 

3.1.1  การจัดการเรียนการสอน 

คําอธิบาย ครูผู�สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  มีการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป3นสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน  จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู�
ด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  มีการใช�สื่อ  นวัตกรรม  
เทคโนโลยีทางการศึกษา  แหล#งเรียนรู�  และทําวิจัย  เพ่ือคุณภาพจัดการเรียนรู�และแก�ป9ญหาการ
จัดการเรียนรู� 

การประเมิน 
 1. ร�อยละของครูผู�สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
 2. ร�อยละของครูผู�สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู�ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
 3. ร�อยละของครูผู�สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู�ด�วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 4. ร�อยละของครูผู�สอนท่ีใช�สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล#งเรียนรู�ใน
การจัดการเรียนการสอน 
 5. ร�อยละของครูผู�สอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู�และแก�ป9ญหาการจัดการ
เรียนรู� 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด&านท่ี  3 ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา 
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การคํานวณ 
 กําหนดให� 
 N   =  จํานวนครูผู�สอนท้ังหมด 
 V   =  จํานวนครูผู�สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
 W  =  จํานวนครูผู�สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู�ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
 X   =  จํานวนครูผู�สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู�ด�วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 Y   =  จํานวนครูผู�สอนท่ีใช�สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล#งเรียนรู�ใน
การจัดการเรียนการสอน 
 Z   =  จํานวนครูผู�สอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู�และแก�ป9ญหาการจัดการ
เรียนรู� 

ร�อยละเฉลีย่    =        
 

การตรวจสอบข&อมูล 
1.  จํานวนครูผู�สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
2.  จํานวนครูผู�สอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
3.  จํานวนครูผู�สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป3นสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 
4.  จํานวนครูผู�สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู�ด�วยเทคนิควิธีการ

สอนท่ีหลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
5.  จํานวนครูผู�สอนท่ีใช�สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล#งเรียนรู�ในการ

จัดการเรียนการสอน 
6.  จํานวนครูผู�สอนท่ีครูทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู�และและแก�ป9ญหาการ

จัดการเรียนรู� 

เกณฑ5การประเมิน  
นําค#าร�อยละเฉลี่ยท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค*าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร�อยละ 80  ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร�อยละ 70.00 – 79.00 4 ดีเลิศ 
ร�อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร�อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น�อยกว#าร�อยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 

100 {V+W+X+Y+Z} 
5N 
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แบบรายงาน การจัดการเรียนการสอน  
ชื่อ – สกุล            แผนกวิชา                                        
ประจําป�การศึกษา  ภาคเรียนท่ี   

 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาท่ีสอน   
2 มีแผนการจัดการเรียนรู-ท่ีเน-นผู-เรียนเป.นสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน   
3 จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู-ด-วยเทคนิค

วิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง 

  

4 ใช-สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล6งเรียนรู-ใน
การจัดการเรียนการสอน 

  

5 ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู-และแก-ป8ญหาการ
จัดการเรียนรู- 

  

 

   ผู-รายงาน    ครูผู-สอน 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

ส6งหัวหน-าแผนกวิชา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด+านท่ี  3 ด+านครูผู+สอนและผู+บริหารสถานศึกษา 
                    แบบ ต. 3.1.1/1 (ครูผู-สอน) 
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แบบรายงาน การจัดการเรียนการสอน  
แผนกวิชา                                           
ประจําป�การศึกษา  ภาคเรียนท่ี   

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุลครูผู�สอน 
ประเด็นท่ีได�ดําเนินการ 
1 2 3 4 5 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ผู!รายงาน    หัวหน!าแผนกวิชา 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

ส)งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด�านท่ี  3 ด�านครูผู�สอนและผู�บริหารสถานศึกษา 
                    แบบ ต. 3.1.1/2 (แผนกวิชา) 
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แบบสรุปการประเมิน การจัดการเรียนการสอน ประจําป�การศึกษา   

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
จํานวน (คน) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
1 ครูผู�สอนท้ังหมดของสถานศึกษา   
2 ครูผู�สอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา     

ท่ีสอน 
  

3 ครูผู�สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป.น
สําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 

  

4 ครูผู�สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรู�ด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มี
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

  

5 ครูผู�สอนท่ีใช�สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา  และแหล9งเรียนรู�ในการจัดการเรียนการสอน 

  

6 ครูผู�สอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู�และแก�ป:ญหาการจัดการเรียนรู� 

  

ร อยละเฉล่ีย   
รวมท้ัง 2 ภาคเรียน  

สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม    ค9าคะแนน  5   ร�อยละ 80 ข้ึนไป 
    ดีเลิศ  ค9าคะแนน  4 ร�อยละ 70.00 – 79.00 
    ดี   ค9าคะแนน  3 ร�อยละ 60.00 – 69.99 
    ปานกลาง  ค9าคะแนน  2 ร�อยละ 50.00 – 59.99 
    กําลังพัฒนา  ค9าคะแนน  1 น�อยกว9าร�อยละ 50.00 

 

   ผู�รายงาน    หัวหน�างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

ส9งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด านท่ี  3 ด านครูผู สอนและผู บริหารสถานศึกษา 
                    แบบ ต. 3.1.1/3 (สถานศึกษา) 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.2  ด�านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด(านท่ี 3 ด(านครูผู(สอนและผู(บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นท่ี 3.1 ครูผู(สอน 

 สถานศึกษา มีการส� ง เสริ ม   สนับสนุนและพัฒนาครู ผู� สอนให� มีความรู�  
ความสามารถในการจัดการเรียนรู�  ตามมาตรฐานตําแหน�ง  สายงานครูผู�สอน  
ประกอบด�วย  การจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการชั้นเรียน  และการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  รายละเอียดดังนี้ 

3.1.2  การบริหารจัดการช้ันเรียน 

คําอธิบาย ครูผู�สอนมีการจัดทําข�อมูลผู�เรียนเป/นรายบุคคล  มีข�อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจําชั้นเรียนและรายวิชา  ใช�เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให� มี
บรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�  เป/นผู�เสริมแรงให�ผู�เรียนมีความมุ�งม่ันต้ังใจในการ
เรียน  ดูแลช�วยเหลือผู�เรียนรายบุคคลด�านการเรียนและด�านอ่ืน ๆ 

การประเมิน 
 1. ร�อยละของครูผู�สอนท่ีจัดทําข�อมูลผู�เรียนเป/นรายบุคคล 
 2. ร�อยละของครูผู�สอนท่ีมีข�อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเป/น
ป5จจุบัน 
 3. ร�อยละของครูผู�สอนท่ีใช�เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให�มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการ
เรียนรู� 
 4. ร�อยละของครูผู�สอนท่ีใช�วิธีการเสริมแรงให�ผู�เรียนมีความมุ�งม่ันต้ังใจในการเรียน 
 5. ร�อยละของครูผู�สอนท่ีดูแลช�วยเหลือผู�เรียนรายบุคคลด�านการเรียนและด�านอ่ืน ๆ 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด(านท่ี  3 ด(านครูผู(สอนและผู(บริหารสถานศึกษา 
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การคํานวณ 
 กําหนดให� 
 N   =  จํานวนครูผู�สอนท้ังหมด 
 V   =  จํานวนครูผู�สอนท่ีจัดทําข�อมูลผู�เรียนเป/นรายบุคคล 
 W  =  จํานวนครูผู�สอนท่ีมีข�อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเป/น
ป5จจุบัน 
 X   =  จํานวนครูผู�สอนท่ีใช�เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให�มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการ
เรียนรู� 
 Y   =  จํานวนครูผู�สอนท่ีใช�วิธีการเสริมแรงให�ผู�เรียนมีความมุ�งม่ันต้ังใจในการเรียน 
 Z   =  จํานวนครูผู�สอนท่ีดูแลช�วยเหลือผู�เรียนรายบุคคลด�านการเรียนและด�านอ่ืน ๆ 
 

ร�อยละเฉลีย่    =        
 

การตรวจสอบข(อมูล 
1.  จํานวนครูผู�สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
2.  จํานวนครูผู�สอนท่ีจัดทําข�อมูลผู�เรียนเป/นรายบุคคล 
3.  จํานวนครูผู�สอนท่ีมีข�อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเป/นป5จจุบัน 
4.  จํานวนครูผู�สอนท่ีใช�เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให�มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการ

เรียนรู� 
5.  จํานวนครูผู�สอนท่ีใช�วิธีเสริมแรงให�ผู�เรียนมีความมุ�งม่ันต้ังใจในการเรียน 
6.  จํานวนครูผู�สอนท่ีดูแลช�วยเหลือผู�เรียนรายบุคคลด�านการเรียนและด�านอ่ืน ๆ 

เกณฑ5การประเมิน  
นําค�าร�อยละเฉลี่ยท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑEการประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค7าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร�อยละ 80  ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร�อยละ 70.00 – 79.00 4 ดีเลิศ 
ร�อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร�อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น�อยกว�าร�อยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 

100 {V+W+X+Y+Z} 
5N 
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แบบรายงาน การบริหารจัดการชั้นเรียน  
ชื่อ – สกุล            แผนกวิชา                                        
ประจําป การศึกษา  ภาคเรียนท่ี   

 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1 จัดทําข)อมูลผู)เรียนเป,นรายบุคคล   
2 มีข)อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเป,น

ป.จจุบัน 
  

3 ใช)เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให)มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต3อ
การเรียนรู) 

  

4 ใช)วิธีการเสริมแรงให)ผู)เรียนมีความมุ3งม่ันต้ังใจในการเรียน   
5 ดูแลช3วยเหลือผู)เรียนรายบุคคลด)านการเรียนและด)านอ่ืน ๆ   

 

   ผู)รายงาน    ครูผู)สอน 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

ส3งหัวหน)าแผนกวิชา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด+านท่ี  3 ด+านครูผู+สอนและผู+บริหารสถานศึกษา 
                    แบบ ต. 3.1.2/1 (ครูผู)สอน) 
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แบบรายงาน การบริหารจัดการชั้นเรียน แผนกวิชา                                  
ประจําป�การศึกษา   ภาคเรียนท่ี    

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุลครูผู�สอน 
ประเด็นท่ีได�ดําเนินการ 
1 2 3 4 5 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 สรุป 1.  ครูผู$สอนท้ังหมด    จํานวน  คน 
  2.  ครูผู$สอนท่ีดําเนินการครบท้ัง 5 ประเด็น  จํานวน  คน 
 

   ผู$รายงาน    หัวหน$าแผนกวิชา 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

ส0งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด�านท่ี  3 ด�านครูผู�สอนและผู�บริหารสถานศึกษา 
                    แบบ ต. 3.1.2/2 (แผนกวิชา) 

       



81 
 

แบบสรุปการประเมิน การบริหารจัดการชั้นเรียน ประจําป�การศึกษา   

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
จํานวน (คน) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
1 ครูผู�สอนท้ังหมดของสถานศึกษา   
2 ครูผู�สอนท่ีจัดทําข�อมูลผู�เรียนเป(นรายบุคคล   
3 ครูผู�สอนท่ีมีข�อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้น

เรียนและรายวิชาเป(นป-จจุบัน 
  

4 ครูผู�สอนท่ีใช�เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให�
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู� 

  

5 ครูผู�สอนท่ีใช�วิธีการเสริมแรงให�ผู�เรียนมีความมุ3งม่ัน
ต้ังใจในการเรียน 

  

6 ครูผู�สอนท่ีดูแลช3วยเหลือผู�เรียนรายบุคคลด�านการ
เรียนและด�านอ่ืน ๆ 

  

ร อยละเฉล่ีย   
รวมท้ัง 2 ภาคเรียน  

สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม    ค3าคะแนน  5   ร�อยละ 80 ข้ึนไป 
    ดีเลิศ  ค3าคะแนน  4 ร�อยละ 70.00 – 79.00 
    ดี   ค3าคะแนน  3 ร�อยละ 60.00 – 69.99 
    ปานกลาง  ค3าคะแนน  2 ร�อยละ 50.00 – 59.99 
    กําลังพัฒนา  ค3าคะแนน  1 น�อยกว3าร�อยละ 50.00 

 

   ผู�รายงาน    หัวหน�างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

ส3งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร,ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด านท่ี  3 ด านครูผู สอนและผู บริหารสถานศึกษา 
                    แบบ ต. 3.1.2/3 (สถานศึกษา) 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3  ด�านการบริหารจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 การสร&างสังคมแห*งการเรียนรู& 
3.1  ด�านความร�วมมือในการสร�างสังคมแห�งการเรียนรู� 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด&านท่ี 3 ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นท่ี 3.1 ครูผู&สอน 

สถานศึกษามีการส� ง เสริ ม   สนับสนุนและพัฒนาครู ผู� ส อนให� มี ความรู�  
ความสามารถในการจัดการเรียนรู�  ตามมาตรฐานตําแหน�ง  สายงานครูผู�สอน  ประกอบด�วย  การ
จัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการชั้นเรียน  และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
รายละเอียดดังนี้ 

3.1.3  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

คําอธิบาย ครูผู�สอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข�าร�วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ  ได�รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ  มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใช�ใน
การจัดการเรียนการสอน  มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  ผลงาน  หรือ
นวัตกรรม ได�รับการยอมรับ  หรือเผยแพร� 

การประเมิน 
 1. ร�อยละของครูผู�สอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข�าร�วมการพัฒนาวิชาชีพ 
 2. ร�อยละของครูผู�สอนท่ีได�รับการพัฒนาตนเองอย�างน�อย 12 ชั่วโมงต�อป5 
 3. ร�อยละของครูผู�สอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช�ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 4. ร�อยละของครูผู�สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
 5. ร�อยละของครูผู�สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได�รับการ
ยอมรับ 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร6ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด&านท่ี  3 ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา 
                     



83 
 

การคํานวณ 
 กําหนดให� 
 N   =  จํานวนครูผู�สอนท้ังหมด 
 V   =  จํานวนครูผู�สอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข�าร�วมการพัฒนาวิชาชีพ 
 W  =  จํานวนครูผู�สอนท่ีได�รับการพัฒนาตนเองอย�างน�อย  12  ชั่วโมงต�อป5 
 X   =  จํานวนครูผู�สอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช�ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 Y   =  จํานวนครูผู�สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
 Z   =  จํานวนครูผู�สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได�รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร� 
 

ร�อยละเฉลีย่    =        
 

การตรวจสอบข&อมูล 
1.  จํานวนครูผู�สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
2.  จํานวนครูผู�สอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข�าร�วมการพัฒนาวิชาชีพ 
3.  จํานวนครูผู�สอนท่ีได�รับการพัฒนาตนเองอย�างน�อย  12 ชั่วโมงต�อป5 
4.  จํานวนครูผู�สอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช�ในการจัดการ

เรียนการสอน 
5.  จํานวนครูผู�สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
6.  จํานวนครูผู�สอนท่ีใช�นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได�รับการ

ยอมรับ หรือเผยแพร� 

เกณฑ6การประเมิน  
นําค�าร�อยละเฉลี่ยท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑCการประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค*าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร�อยละ 80  ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร�อยละ 70.00 – 79.00 4 ดีเลิศ 
ร�อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร�อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น�อยกว�าร�อยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 

100 {V+W+X+Y+Z} 
5N 
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แบบรายงาน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
ชื่อ – สกุล            แผนกวิชา                                        
ประจําป�การศึกษา   

 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1 จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข'าร(วมการพัฒนาวิชาชีพ   
2 ได'รับการพัฒนาตนเองอย(างน'อย  12  ชั่วโมงต(อป�   
3 นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช'ในการ

จัดการเรียนการสอน 
  

4 มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   
5 ใช'นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได'รับ

การยอมรับ  หรือเผยแพร( 
  

 

   ผู'รายงาน    ครูผู'สอน 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

ส(งหัวหน'าแผนกวิชา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด+านท่ี  3 ด+านครูผู+สอนและผู+บริหารสถานศึกษา 
                    แบบ ต. 3.1.3/1 (ครูผู'สอน) 
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แบบรายงาน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
แผนกวิชา                                 ประจําป�การศึกษา   

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุลครูผู�สอน 
ประเด็นท่ีได�ดําเนินการ 
1 2 3 4 5 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ผู�รายงาน    หัวหน�าแผนกวิชา 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

ส*งงานบุคลากร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร+ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด�านท่ี  3 ด�านครูผู�สอนและผู�บริหารสถานศึกษา 
                    แบบ ต. 3.1.3/2 (แผนกวิชา) 
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แบบสรุปการประเมิน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ประจําป�การศึกษา   

ท่ี ประเด็นการพิจารณา จํานวน (คน) 

1 ครูผู!สอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2 ครูผู!สอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข!าร,วมการพัฒนาวิชาชีพ  
3 ครูผู!สอนท่ีได!รับการพัฒนาตนเองอย,างน!อย  12  ชั่วโมงต,อป�  
4 ครูผู!สอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช!ใน

การจัดการเรียนการสอน 
 

5 ครูผู!สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
6 ครูผู!สอนท่ีใช!นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ี

ได!รับการยอมรับ  หรือเผยแพร, 
 

ร�อยละเฉล่ีย  

สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม    ค,าคะแนน  5   ร!อยละ 80 ข้ึนไป 
    ดีเลิศ  ค,าคะแนน  4 ร!อยละ 70.00 – 79.00 
    ดี   ค,าคะแนน  3 ร!อยละ 60.00 – 69.99 
    ปานกลาง  ค,าคะแนน  2 ร!อยละ 50.00 – 59.99 
    กําลังพัฒนา  ค,าคะแนน  1 น!อยกว,าร!อยละ 50.00 

 

   ผู!รายงาน    หัวหน!างานบุคลาการ 
    (    ) 
   วันท่ี   เดือน        พ.ศ.  
 

ส,งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด�านท่ี  3 ด�านครูผู�สอนและผู�บริหารสถานศึกษา 
                    แบบ ต. 3.1.3/3 (สถานศึกษา) 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3  ด�านการบริหารจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 การสร&างสังคมแห*งการเรียนรู& 
3.1  ด�านความร�วมมือในการสร�างสังคมแห�งการเรียนรู� 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด&านท่ี 3 ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นท่ี 3.2 ผู&บริหารสถานศึกษา 

ผู�บริหารสถานศึกษา  คือ  บุคคลสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให�มี
คุณภาพ  ดังนั้น  ผู�บริหารสถานศึกษาจึงต�องมีศาสตร/และศิลป2ในการบริหารจัดการ  ซ่ึงเป5น
คุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีจะทําให�การบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป7าหมายท่ีกําหนดไว�  ได�แก�  การบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส�วนร�วม  และการบริหารจัดการระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  รายละเอียดดังนี้ 

3.2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส*วนร*วม 

คําอธิบาย ผู�บริหารสถานศึกษาให�ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส�วนร�วม  ในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป>  
หรือแผนปฏิบัติงานประจําป>  และได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีส�วนร�วมดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา  ใช�หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  และใช�นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การประเมิน 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส�วนร�วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส�วนร�วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป> 
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส�วนร�วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
 5. ผู�บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด&านท่ี  3 ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา 
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การตรวจสอบข&อมูล 
1.  การมีส�วนร�วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.  การมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3.  การมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป> 
4.  การมีส�วนร�วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใน

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5.  มีการใช�นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
หมายเหตุ  :  สําหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให�เป5นไปตามกฎหมายว�า

ด�วยโรงเรียนเอกชน 

เกณฑ5การประเมิน  
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ/การประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค*าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข�อ 1 1 กําลังพัฒนา 
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แบบสรุปผล การบริหารสถานศึกษาแบบมีส�วนร�วม     ประจําป�การศึกษา    
 

ข�อท่ี ประเด็นการประเมิน ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส�วนร�วมในการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
  

2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษา 

  

3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส�วนร�วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป� 

  

4 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส�วน
ร�วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  

5 ผู2บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

  

 
  สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม        มีผลการประเมินตามข2อ 1,2,3,4,5 ค�าคะแนน 5 

    ดีเลิศ      มีผลการประเมินตามข2อ 1,2,3,4    ค�าคะแนน 4 
    ดี       มีผลการประเมินตามข2อ 1,2,3    ค�าคะแนน 3 
    ปานกลาง      มีผลการประเมินตามข2อ 1,2    ค�าคะแนน 2 
    กําลังพัฒนา      มีผลการประเมินตามข2อ 1     ค�าคะแนน 1 

 
 
ผู2รายงาน    หัวหน2างานวางแผนฯ 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   

 

ส�งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร%ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด�านท่ี  3 ด�านครูผู�สอนและผู�บริหารสถานศึกษา 

                    แบบ ต.3.2.1 (สถานศึกษา) 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3  ด�านการบริหารจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 การสร&างสังคมแห*งการเรียนรู& 
3.1  ด�านความร�วมมือในการสร�างสังคมแห�งการเรียนรู� 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ด&านท่ี 3 ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นท่ี 3.2 ผู&บริหารสถานศึกษา 

ผู�บริหารสถานศึกษา  คือ  บุคคลสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให�มี
คุณภาพ  ดังนั้น  ผู�บริหารสถานศึกษาจึงต�องมีศาสตร/และศิลป2ในการบริหารจัดการ  ซ่ึงเป5น
คุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีจะทําให�การบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป7าหมายท่ีกําหนดไว�  ได�แก�  การบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส�วนร�วม  และการบริหารจัดการระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  รายละเอียดดังนี้ 

3.2.2  การบริหารจัดการระบบข&อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

คําอธิบาย ผู�บริหารสถานศึกษาจัดให�มีข�อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป5นสําหรับการบริหารสถานศึกษา  มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการใช�ข�อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ  และมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช�ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การประเมิน 
 1. ผู�บริหารสถานศึกษาจัดให�มีข�อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป5นในการบริหารจัดการศึกษา 
 2. ผู�บริหารสถานศึกษาจัดให�มีระบบข�อมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการด�านต�าง ๆ 
 3. ผู�บริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการบริหารจัดการข�อมูลสารสนเทศ 
 4. ผู�บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. ผู�บริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใช�พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช�ในการบริหารจัดการศึกษา 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร6ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด&านท่ี  3 ด&านครูผู&สอนและผู&บริหารสถานศึกษา 
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การตรวจสอบข&อมูล 
1.  ข�อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป5นในการบริหารจัดการศึกษา 
2.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3.  การใช�ข�อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

เกณฑ6การประเมิน  
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ/การประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค*าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข�อ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข�อ 1 1 กําลังพัฒนา 
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แบบสรุปผล การบริหารจัดการระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ประจําป!การศึกษา    

 

ข�อท่ี ประเด็นการประเมิน ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษาจัดให�มีข�อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป'นในการบริหารจัดการศึกษา   
2 สถานศึกษาจัดให�มีระบบข�อมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการ

ด�านต)าง ๆ 
  

3 สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการบริหารจัดการข�อมูล
สารสนเทศ 

  

4 สถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
5 สถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใช� พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช�ในการบริหารจัดการศึกษา 
  

 
  สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม        มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3,4,5 ค)าคะแนน 5 

    ดีเลิศ      มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3,4    ค)าคะแนน 4 
    ดี       มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3    ค)าคะแนน 3 
    ปานกลาง      มีผลการประเมินตามข�อ 1,2    ค)าคะแนน 2 
    กําลังพัฒนา      มีผลการประเมินตามข�อ 1     ค)าคะแนน 1 

 
 
ผู�รายงาน    หัวหน�างานศูนย;ข�อมูลสารสนเทศ 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   

 

ส)งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร%ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด�านท่ี  3 ด�านครูผู�สอนและผู�บริหารสถานศึกษา 

                    แบบ ต.3.2.2 (สถานศึกษา) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ด�านท่ี 5 

ด�านป�จจัยพื้นฐาน 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3  ด�านการบริหารจัดการ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ประเด็นท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี  ห)องเรียน  ห)องปฏิบัติการ  โรงฝ/กงาน หรืองานฟาร2ม 

คําอธิบาย  สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม  ภูมิทัศน$  อาคารสถานท่ี  
ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  แหล-งการเรียนรู�  โรงฝ0กงาน  หรืองานฟาร$ม  และสิ่งอํานวยความสะดวก
ให�มีความพร�อมและเพียงพอต-อการใช�งานของผู�เรียนหรือผู�รับบริการ  เอ้ือต-อการจัดการเรียนรู�  
สอดคล�องกับบริบทของสถานศึกษา 

การประเมิน  
1. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  แหล-งการเรียนรู�  โรงฝ0กงาน  

หรืองานฟาร$ม  และสิ่งอํานวยความสะดวกในการให�บริการผู�เรียนเพียงพอต-อความต�องการ  และมี
การพัฒนาดูแลสภาพแวดล�อม  ภูมิทัศน$ของสถานศึกษาให�เอ้ือต-อการจัดการเรียนรู� 

2. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม  ภูมิทัศน$  อาคารสถานท่ี  
ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  แหล-งการเรียนรู�  โรงฝ0กงาน  หรืองานฟาร$ม  และสิ่งอํานวยความสะดวก
ให�มีความพร�อมและเพียงพอต-อการใช�งานของผู�เรียนหรือผู�รับบริการโดยการมีส-วนร-วมของครู  
บุคลากรและผู�เรียน 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม  ภูมิทัศน$  อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  
ห�องปฏิบัติการ  แหล-งการเรียนรู�  โรงฝ0กงาน  หรืองานฟาร$ม  และสิ่งอํานวยความสะดวกตาม
แผนงาน  โครงการท่ีกําหนด 

4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล�อม  ภูมิทัศน$  อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  
แหล-งการเรียนรู�  โรงฝ0กงาน  หรืองานฟาร$ม  และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต-อการเรียนรู� 

5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล�อม  ภูมิทัศน$  อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  
ห�องปฏิบัติการ  แหล-งการเรียนรู�  โรงฝ0กงาน  หรืองานฟาร$ม  และสิ่งอํานวยความสะดวกให�
สอดคล�องกับบริบทของสถานศึกษา 

การตรวจสอบข)อมูล 
1.  อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  แหล-งการเรียนรู�  โรงฝ0กงาน  หรืองานฟาร$ม  

และสิ่งอํานวยความสะดวกในการให�บริการผู�เรียนเพียงพอต-อความต�องการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด)านท่ี  5 ด)านป8จจัยพ้ืนฐาน 
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2.  แผนงาน  โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม  ภูมิทัศน$  อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  
ห�องปฏิบัติการ  แหล-งการเรียนรู�  โรงฝ0กงาน  หรืองานฟาร$ม  และสิ่งอํานวยความสะดวกให�มีความ
พร�อมและเพียงพอต-อการใช�งานของผู�เรียนหรือผู�รับบริการโดยการมีส-วนร-วมของครู  บุคลากรและ
ผู�เรียน 

3.  การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม ภูมิทัศน$  อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  
แหล-งการเรียนรู�  โรงฝ0กงาน  หรืองานฟาร$ม  และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน  โครงการท่ี
กําหนด 

4.  สภาพแวดล�อม  ภูมิทัศน$  อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  แหล-งการเรียนรู�  
โรงฝ0กงาน  หรืองานฟาร$ม  และสิ่งอํานวยความสะดวกเอ้ือต-อการเรียนรู� 

5.  สภาพแวดล�อม  ภูมิทัศน$  อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  แหล-งการเรียนรู�  
โรงฝ0กงาน  หรืองานฟาร$ม  และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคล�องกับบริบทของสถานศึกษา 

เกณฑ2การประเมิน  
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ$การประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค<าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน  ตามข�อ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน  ตามข�อ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน  ตามข�อ 1,2,3 3 ดี 
มีผลการประเมิน  ตามข�อ  1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน  ตามข�อ 1 1 กําลังพัฒนา 
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แบบสรุปผล อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  โรงฝ�กงาน  หรืองานฟาร ม 
ประจําป%การศึกษา   

 

ท่ี ประเด็นการประเมิน ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  แหล+งการเรียนรู�  

โรงฝ�กงาน  หรืองานฟาร ม  และสิ่งอํานวยความสะดวกในการให�บริการ
ผู�เรียนเพียงพอต+อความต�องการ  และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล�อม  
ภูมิทัศน ของสถานศึกษาให�เอ้ือต+อการจัดการเรียนรู� 

  

2 สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม  ภูมิทัศน   
อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  แหล+งการเรียนรู�  โรงฝ�กงาน  
หรืองานฟาร ม  และสิ่งอํานวยความสะดวกให�มีความพร�อมและเพียงพอต+อ
การใช�งานของผู�เรียนหรือผู�รับบริการโดยการมีส+วนร+วมของครู  บุคลากรและ
ผู�เรียน 

  

3 การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม  ภูมิทัศน   อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  
ห�องปฏิบัติการ แหล+งการเรียนรู�  โรงฝ�กงาน  หรืองานฟาร ม  และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตามแผนงาน  โครงการท่ีกําหนด 

  

4 สภาพแวดล�อม  ภูมิทัศน   อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  แหล+ง
การเรียนรู�  โรงฝ�กงานหรืองานฟาร ม  และสิ่งอํานวยความสะดวกเอ้ือต+อการ
เรียนรู� 

  

5 สภาพแวดล�อม  ภูมิทัศน   อาคารสถานท่ี  ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  แหล+ง
การเรียนรู�  โรงฝ�กงาน  หรืองานฟาร ม  และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคล�อง
กับบริบทของสถานศึกษา 

  

  สรุปผลการประเมิน  
  ยอดเยี่ยม        มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3,4,5    ค+าคะแนน 5 
  ดีเลิศ      มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3,4  ค+าคะแนน 4 
  ดี       มีผลการประเมินตามข�อ 1,2,3   ค+าคะแนน 3 
  ปานกลาง      มีผลการประเมินตามข�อ 1,2   ค+าคะแนน 2 
  กําลังพัฒนา      มีผลการประเมินตามข�อ 1   ค+าคะแนน 1 

 
ผู�รายงาน    หัวหน�างานอาคารสถานท่ี 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   

ส+งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด*านท่ี  5 ด*านป,จจัยพ้ืนฐาน 

                    แบบ ต.5.1 (สถานศึกษา) 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3  ด	านการบริหารจัดการ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ประเด็นท่ี 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ�า  ระบบประปา  ระบบคมนาคม  ระบบ
การสื่อสาร  รวมท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย+างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
อํานวยประโยชน2สําหรับให	บริการทางการศึกษาแก+บุคลากรทางการศึกษา  ผู	เรียน  หรือผู	ใช	บริการ
ในสถานศึกษา 

การประเมิน  
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ�าท่ีเหมาะสมกับสภาพใช	งานในสถานศึกษา  ได	แก+ 

1.1  ระบบส+งกําลัง 
1.2  ระบบควบคุม 
1.3  ระบบไฟฟ�าภายในอาคาร  ห	องเรียน  ห	องปฏิบัติการ  โรงฝ:กงานหรืองานฟาร2ม 
1.4  สภาพวัสดุ  อุปกรณ2ของระบบไฟฟ�าอยู+ในสภาพพร	อมใช	งาน  และปลอดภัย 

2. สถานศึกษามีระบบประปา  หรือน้ําด่ืม  น้ําใช	เพียงพอต+อความต	องการ 
3. สถานศึกษามีถนน  ช+องทางเดิน  หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก  ปลอดภัย  

มีระบบระบายน้ํา  ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล	องกับบริบทของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน  และภายนอกท่ีทันสมัย  สะดวก  รวดเร็ว 
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 

การตรวจสอบข0อมูล 
1.  ระบบไฟฟ�าท่ีเหมาะสมกับสภาพใช	งานในสถานศึกษา 
2.  ระบบประปา  หรือน้ําด่ืม  น้ําใช	เพียงพอต+อความต	องการ 
3.  ถนน  ช+องทางเดิน  หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก  ปลอดภัย  มีระบบ

ระบายน้ํา  ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล	องกับบริบทของสถานศึกษา 
4.  ระบบการสื่อสารภายใน  และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก  รวดเร็ว 
5.  ระบบรักษาความปลอดภัย 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร3ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด0านท่ี  5 ด0านป4จจัยพ้ืนฐาน 
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เกณฑ3การประเมิน  
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ2การประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค7าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน  5 ข	อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน  4 ข	อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน  3 ข	อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน  2 ข	อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน  1 ข	อ 1 กําลังพัฒนา 

 



107 
 

แบบสรุปผล ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   ประจําป�การศึกษา   
 

ท่ี ประเด็นการประเมิน ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีระบบไฟฟ"าท่ีเหมาะสมกับสภาพใช*งานในสถานศึกษา 

ได*แก. 
1.1 ระบบส.งกําลัง 
1.2 ระบบควบคุม 
1.3 ระบบไฟฟ" าภายในอาคาร  ห*อง เรี ยน  ห*องปฏิ บั ติการ          

โรงฝ;กงานหรืองานฟาร<ม 
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ<ของระบบไฟฟ"าอยู.ในสภาพพร*อมใช*งาน

และปลอดภัย 

  

2 สถานศึกษามีระบบประปา  หรือน้ําด่ืม  น้ําใช*เพียงพอต.อความ
ต*องการ 

  

3 สถานศึกษามีถนน  ช.องทางเดิน  หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษา
ท่ีสะดวก  ปลอดภัย  มีระบบระบายน้ํา  ระบบกําจัดขยะภายใน
สถานศึกษาท่ีสอดคล*องกับบริบทของสถานศึกษา 

  

4 สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน  และภายนอกท่ีทันสมัย 
สะดวก  รวดเร็ว 

  

5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย   
สรุปปฏิบัติได�...........................................ข�อ 

  สรุปผลการประเมิน  
  ยอดเยี่ยม        มีผลการประเมิน  5   ข*อ ค.าคะแนน 5 
  ดีเลิศ      มีผลการประเมิน  4 ข*อ ค.าคะแนน 4 
  ดี       มีผลการประเมิน  3 ข*อ ค.าคะแนน 3 
  ปานกลาง      มีผลการประเมิน  2 ข*อ ค.าคะแนน 2 
  กําลังพัฒนา      มีผลการประเมิน  1 ข*อ ค.าคะแนน 1 

 
ผู*รายงาน    หัวหน*างานอาคารสถานท่ี 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   

ส.งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด�านท่ี  5 ด�านป.จจัยพ้ืนฐาน 

                    แบบ ต.5.2 (สถานศึกษา) 



108 
 

ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3  ด	านการบริหารจัดการ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ประเด็นท่ี 5.3 แหล,งเรียนรู/และศูนย0วิทยบริการ 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีแหล�งเรียนรู	และศูนย"วิทยบริการหรือห	องสมุดท่ีมีความพร	อมและ
เพียงพอสําหรับให	ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู	เรียน  หรือผู	สนใจ  ใช	บริการค	นคว	าหาความรู	
เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู	 

การประเมิน  
1. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาแหล�งเรียนรู	และศูนย"วิทยบริการหรือห	องสมุด

อย�างต�อเนื่อง 
2. สถานศึกษามีศูนย"วิทยบริการหรือห	องสมุดท่ีมีสภาพแวดล	อมเอ้ือต�อการศึกษา  ค	นคว	า  

ของครูบุคลากรทางการศึกษา  และผู	เรียน  หรือผู	สนใจ 
3. ศูนย"วิทยบริการหรือห	องสมุดมีจํานวนหนังสือต�อจํานวนผู	เรียนเป6นไปตามเกณฑ"มาตรฐาน

ท่ีกําหนด และมีระบบสืบค	นด	วยตนเองเพียงพอ 
4. สถานศึกษามีการสร	างแรงจูงใจให	ผู	เรียนเข	าใช	บริการศูนย"บริการหรือห	องสมุดไม�น	อยกว�า

ร	อยละ 80 ของผู	เรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู	ใช	บริการ 
5. มีแหล�งเรียนรู	  หรือสื่อ  อุปกรณ"  ห	องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษา

จัดการเรียนการสอน 

การตรวจสอบข/อมูล 
1.  แผนงาน  โครงการพัฒนาแหล�งเรียนรู	และศูนย"วิทยบริการหรือห	องสมุด 
2.  ศูนย"วิทยบริการหรือห	องสมุดมีสภาพแวดล	อมเอ้ือต�อการศึกษา  ค	นคว	าของครู  

บุคลากรทางการศึกษา  และผู	เรียน  หรือผู	สนใจ 
3.  จํานวนหนังสือต�อจํานวนผู	เรียนเป6นไปตามเกณฑ"มาตรฐานท่ีกําหนด  และมีระบบสืบค	น

ด	วยตนเองเพียงพอ 
4.  จํานวนผู	เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
5.  จํานวนผู	เรียนท่ีใช	บริการศูนย"วิทยบริการหรือห	องสมุด 
6.  จํานวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร0ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด/านท่ี  5 ด/านป5จจัยพ้ืนฐาน 
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7.  จํานวนสาขาวิชาท่ีมีแหล�งเรียนรู	  หรือสื่อ  อุปกรณ"  ห	องเรียนเฉพาะทาง 

เกณฑ0การประเมิน  
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ"การประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค,าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน  5 ข	อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน  4 ข	อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน  3 ข	อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน  2 ข	อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน  1 ข	อ 1 กําลังพัฒนา 
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แบบสรุปผล แหล�งเรียนรู�และศูนย�วิทยบริการ   ประจําป�การศึกษา   
 

ท่ี ประเด็นการประเมิน ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาแหล�งเรียนรู�และศูนย�วิทย

บริการหรือห�องสมุดอย�างต�อเนื่อง 
  

2 สถานศึกษามีศูนย�วิทยบริการหรือห�องสมุดท่ีมีสภาพแวดล�อมเอ้ือ
ต�อการศึกษา  ค�นคว�า  ของครูบุคลากรทางการศึกษา  และผู�เรียน  
หรือผู�สนใจ 

  

3 ศูนย�วิทยบริการหรือห�องสมุดมีจํานวนหนังสือต�อจํานวนผู�เรียน
เป4นไปตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด  และมีระบบสืบค�นด�วยตนเอง
เพียงพอ 

  

4 สถานศึกษามีการสร�างแรงจูงใจให�ผู�เรียนเข�าใช�บริการศูนย�วิทย
บริการหรือห�องสมุดไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของผู�เรียนท้ังหมดของ
สถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู�ใช�บริการ 

  

5 มีแหล�งเรียนรู�  หรือสื่อ  อุปกรณ�  ห�องเรียนเฉพาะทางครบทุก
สาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

  

สรุปปฏิบัติได�...........................................ข�อ 

  สรุปผลการประเมิน  
  ยอดเยี่ยม        มีผลการประเมิน  5   ข�อ ค�าคะแนน 5 
  ดีเลิศ      มีผลการประเมิน  4 ข�อ ค�าคะแนน 4 
  ดี       มีผลการประเมิน  3 ข�อ ค�าคะแนน 3 
  ปานกลาง      มีผลการประเมิน  2 ข�อ ค�าคะแนน 2 
  กําลังพัฒนา      มีผลการประเมิน  1 ข�อ ค�าคะแนน 1 

 
ผู�รายงาน    หัวหน�างานวิทยบริการและห�องสมุด 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   

ส�งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด�านท่ี  5 ด�านป.จจัยพ้ืนฐาน 

                    แบบ ต.5.3 (สถานศึกษา) 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.3  ด�านการบริหารจัดการ 
2.4  ด�านการนํานโยบายสู�การปฏิบัติ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ประเด็นท่ี 5.4 ระบบอินเทอร*เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช.งานด.านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีระบบอินเทอร%เน็ตความเร็วสูง  สําหรับบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศให�เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ในด�านความสะดวก  รวดเร็ว  
ถูกต�อง  ทันเหตุการณ%  ประหยัดเวลา  บุคลากรและงบประมาณ  เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข�อมูล
สารสนเทศระหว�างสถานศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง 

การประเมิน  
1. สถานศึกษามีระบบเครือข�ายอินเทอร%เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช�งาน 
2. มีผู�รับผิดชอบ  ดูแล  และบริหารจัดการข�อมูล  การเข�าถึงข�อมูล  ระบบความปลอดภัยใน

การจัดเก็บและใช�ข�อมูล 
3. มีระบบอินเทอร%เน็ตความเร็วสูง  ครอบคลุมพ้ืนท่ีใช�งานภายในสถานศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

การตรวจสอบข.อมูล 
1.  ระบบเครือข�ายอินเทอร%เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช�งาน 
2.  ผู�รับผิดชอบ  ดูแล  และบริหารจัดการข�อมูล  การเข�าถึงข�อมูล  ระบบความปลอดภัยใน

การจัดเก็บและใช�ข�อมูล 
3.  ระบบอินเทอร%เน็ตความเร็วสูง  ครอบคลุมพ้ืนท่ีใช�งานภายในสถานศึกษา 
4.  ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5.  ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด.านท่ี  5 ด.านป4จจัยพ้ืนฐาน 
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เกณฑ*การประเมิน  
นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ%การประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค8าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน  5 ข�อ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน  4 ข�อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน  3 ข�อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน  2 ข�อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน  1 ข�อ 1 กําลังพัฒนา 

หมายเหตุ  :  ระบบอินเทอร%เน็ตความเร็วสูง  (Broadband Internet)  หมายถึง  เครือข�ายคอมพิวเตอร%
ท่ีเช่ือมโยงเข�ากับเครือข�ายคอมพิวเตอร%ท้ังภายในและภายนอก  เพ่ือให�เกิดการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข�อมูลท่ีเปHนสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงได�อย�างรวดเร็ว  โดยมีความเร็วไม�
น�อยกว�า  100 Mbps  (เมกะบิทต�อวินาที) 
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แบบสรุปผล ระบบอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช�งานด�านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
ประจําป'การศึกษา   

 

ท่ี ประเด็นการประเมิน ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1 สถานศึกษามีระบบเครือข*ายอินเทอร�เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสม

กับการใช�งาน 
  

2 มีผู�รับผิดชอบ  ดูแล  และบริหารจัดการข�อมูล  การเข�าถึงข�อมูล  
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช�ข�อมูล 

  

3 มีระบบอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง  ครอบคลุมพ้ืนท่ีใช�งานภายใน
สถานศึกษา 

  

4 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา   
5 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา   

สรุปปฏิบัติได�...........................................ข�อ 

  สรุปผลการประเมิน  
  ยอดเยี่ยม        มีผลการประเมิน  5   ข�อ ค*าคะแนน 5 
  ดีเลิศ      มีผลการประเมิน  4 ข�อ ค*าคะแนน 4 
  ดี       มีผลการประเมิน  3 ข�อ ค*าคะแนน 3 
  ปานกลาง      มีผลการประเมิน  2 ข�อ ค*าคะแนน 2 
  กําลังพัฒนา      มีผลการประเมิน  1 ข�อ ค*าคะแนน 1 

 
 
ผู�รายงาน    หัวหน�างานศูนย�ข�อมูลสารสนเทศ 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   

 

ส*งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด�านท่ี  5 ด�านป.จจัยพ้ืนฐาน 

                    แบบ ต.5.4 (สถานศึกษา) 
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ประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 2.2  การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

2.3  ด�านการบริหารจัดการ 
2.4  ด�านการนํานโยบายสู�การปฏิบัติ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ประเด็นท่ี 5.5 การเข(าถึงระบบอินเทอร*เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

คําอธิบาย  สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร(เน็ตความเร็วสูง  เพ่ือส�งเสริมให�ครูผู�สอนใช�ในการ
จัดการเรียนการสอน  การสืบค�น  และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได�เต็ม
ศักยภาพ 

การประเมิน  
ร�อยละของห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร(เน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอนเทียบกับจํานวนห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการท่ีใช�ในการจัดการเรียนการสอน
ท้ังหมดของสถานศึกษา 

การคํานวณ 

ร�อยละ  =                  x 100   

 

การตรวจสอบข(อมูล 
1.  จํานวนห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการท่ีใช�ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
2.  จํานวนห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร(เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน

การสอน 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           

ด(านท่ี  5 ด(านป4จจัยพ้ืนฐาน 
                     

จํานวนห�องเรียน ห�องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร(เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
จํานวนห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการท่ีใช�ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
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เกณฑ*การประเมิน  
นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ(การประเมิน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค7าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร�อยละ  80  ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร�อยละ  70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร�อยละ  60.00 – 69.99 3 ดี 
ร�อยละ  50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น�อยกว�าร�อยละ  50.00 1 กําลังพัฒนา 
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แบบสรุปผล การเข	าถึงระบบอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ประจําป(การศึกษา   

 

1. จํานวนห	องเรียน ห	องปฏิบัติการท่ีใช	ในการจัดการเรียน
การสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 

 
                          ห	อง 

2. จํานวนห	องเรียน  ห	องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

 
                          ห	อง 

คิดเป/นร	อยละ                           . 

  สรุปผลการประเมิน  
  ยอดเยี่ยม        ร	อยละ  80  ข้ึนไป  ค4าคะแนน 5 
  ดีเลิศ      ร	อยละ  70.00 – 79.99 ค4าคะแนน 4 
  ดี       ร	อยละ  60.00 – 69.99 ค4าคะแนน 3 
  ปานกลาง      ร	อยละ  50.00 – 59.99 ค4าคะแนน 2 
  กําลังพัฒนา      น	อยกว4าร	อยละ  50.00 ค4าคะแนน 1 

 
 
ผู	รายงาน    หัวหน	างานศูนย�ข	อมูลสารสนเทศ 

    (    ) 
   วันท่ี   เดือน         พ.ศ.   

ส4งงานประกันคุณภาพฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

           
ด%านท่ี  5 ด%านป(จจัยพ้ืนฐาน 

                    แบบ ต.5.5 (สถานศึกษา) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน  และตารางส�งข�อมูลของบุคลากร 

ตามมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี 



 

 

ปฏิทินการปฏิบัตงิาน  และการส�งข�อมูลของบุคลากร 
ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี 

ประจําป'การศึกษา 2561 
 

แบบประเมิน ผู�ให�ข�อมูล 
เครื่องมือ

หน�า 
ส�ง กําหนดส�ง 

ด�านท่ี 1 
แบบ ต. 1.1 

 
งานทะเบียน 

 
13 – 15 

 
งานประกันคุณภาพฯ 

 
3 พฤษภาคม  2562 

แบบ ต. 1.2/1 ครูท่ีปรึกษา 19 – 20 แผนกวิชาชีพ 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.2/2 แผนกวิชาชีพ 21 งานครูท่ีปรึกษา 7 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.2/3 งานครูท่ีปรึกษา 22 งานประกันคุณภาพฯ 9 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.2/4 งานกิจกรรมนักเรียนฯ 23 งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.2/5 งานประกันคุณภาพฯ 24 - 25 งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.3 ศูนย0บ1มเพาะฯ 28 - 29 งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม  2562 

แบบ ต. 1.4/1 ครูผู3สอน 32 - 34 แผนกวิชาชีพ 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.4/2 แผนกวิชาชีพ 35 งานวิจัยพัฒนาฯ 7 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.4/3 งานวิจัยพัฒนาฯ 36 - 37 งานประกันคุณภาพฯ 9 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.4/4 งานวิจัยพัฒนาฯ 38 งานประกันคุณภาพฯ 9 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.5/1 แผนกวิชาชีพ 41 งานประกันคุณภาพฯ 9 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.5/2 งานวัดผลและประเมินผล 42 งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.5/3 งานวัดผลและประเมินผล 43 งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.6/1 แผนกวิชาชีพ 46 งานวัดผลฯ 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.6/2 งานวัดผลและประเมินผล 47 งานประกันคุณภาพฯ 9 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.7 งานวัดผลและประเมินผล 50 - 52 งานประกันคุณภาพฯ 9 พฤษภาคม  2562 

แบบ ต. 1.8/1 ครูท่ีปรึกษา 55 - 56 แผนกวิชาชีพ 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.8/2 แผนกวิชาชีพ 57 งานแนะแนวฯ 7 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 1.8/3 งานแนะแนวฯ 58 - 60 งานประกันคุณภาพฯ 9 พฤษภาคม  2562 

ด�านท่ี 2 
แบบ ต. 2.1/1 

 
แผนกวิชาชีพ 

 
63 

 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 
3 พฤษภาคม  2562 

แบบ ต. 2.1/2 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 64 งานประกันคุณภาพฯ 7 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 2.1/3 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 65 งานประกันคุณภาพฯ 7 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 2.2/1 ครูผู3สอน 68 แผนกวิชา 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 2.2/2 แผนกวิชา 69 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 7 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 2.2/3 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 70 งานประกันคุณภาพฯ 9 พฤษภาคม  2562 
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แบบประเมิน ผู�ให�ข�อมูล 
เครื่องมือ

หน�า 
ส�ง กําหนดส�ง 

แบบ ต. 2.2/4 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 71 งานประกันคุณภาพฯ 9 พฤษภาคม  2562 
ด�านท่ี 3 

แบบ ต. 3.1.1/1 
 
ครูผู3สอน 

 
74 

 
แผนกวิชา 

 
3 พฤษภาคม  2562 

แบบ ต. 3.1.1/2 แผนกวิชา 75 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 7 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 3.1.1/3 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 76 งานประกันคุณภาพฯ 9 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 3.1.2/1 ครูผู3สอน 79 แผนกวิชา 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 3.1.2/2 แผนกวิชา 80 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 7 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 3.1.2/3 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 81 งานประกันคุณภาพฯ 9 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 3.1.3/1 ครูผู3สอน 84 แผนกวิชา 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 3.1.3/2 แผนกวิชา 85 งานบุคลากร 7 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 3.1.3/3 งานบุคลากร 86 งานประกันคุณภาพฯ 9 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 3.2.1 งานวางแผนฯ 89 งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 3.2.2 งานศูนย0ข3อมูลฯ 92 งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม  2562 

ด�านท่ี 4 
แบบ ต. 4.1 

 
งานอาชีวศึกษาฯทวิภาคี 

 
95 

 
งานประกันคุณภาพฯ 

 
3 พฤษภาคม  2562 

แบบ ต. 4.2 งานวางแผนฯ 98 งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 4.3 งานโครงการพิเศษ 101 งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม  2562 
ด�านท่ี 5 

แบบ ต. 5.1 
 
งานอาคารสถานท่ี 

 
104 

 
งานประกันคุณภาพฯ 

 
3 พฤษภาคม  2562 

แบบ ต. 5.2 งานอาคารสถานท่ี 107 งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 5.3 งานวิทยบริการฯ 110 งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 5.4 งานศูนย0ข3อมูลฯ 113 งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม  2562 
แบบ ต. 5.5 งานศูนย0ข3อมูลฯ 116 งานประกันคุณภาพฯ 3 พฤษภาคม  2562 

1.  สรุปจัดทํารายงานการประเมินตนเอง   10 - 13 พฤษภาคม  2562 
2.  ประชุมพิจารณาผลการประเมินตนเอง  14 พฤษภาคม  2562 
3.  นําส1งรายงานการประเมินตนเองและเผยแพร1 31 พฤษภาคม  2562 

 


