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คํานํา 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหง มีการ
ประกันคุณภาพภายใน  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารท่ี
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐาน โดยมุงประโยชนสูงสุด เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง นั้น 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดดําเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา   พัฒนาข้ึนภายใตมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี กระทรวงศึกษาธิการ  
ประกาศใชเม่ือวันท่ี  30   มกราคม  2549  เพื่อใหสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา โดยจัดทําคูมือในการดําเนินการซ่ึงมีการพัฒนามาอยาง
ตอเนื่อง แบงเปน             7 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี  1   ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 มาตรฐานท่ี  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 มาตรฐานท่ี  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 มาตรฐานท่ี  4 การบริการวิชาชีพสูสังคม 
 มาตรฐานท่ี  5 นวัตกรรมและการวิจัย 
 มาตรฐานท่ี  6 ภาวะผูนําและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 ในแตละมาตรฐานประกอบดวยขอกําหนดและตัวบงช้ี ซ่ึงสามารถใชในการประเมินตนเอง            
ปการศึกษา  2553   เพื่อการประกันคุณภาพภายในตอไป 
 หวังเปนอยางยิ่งวา   เอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   และผูสนใจท่ัวไป 
 
 

         งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
    กันยายน  2553 
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คําแนะนําในการใชคูมือ 
 

1. คูมือการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาเลมน้ี               
ใชประเมินภายใน   7  มาตรฐาน   44  ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

-  มาตรฐานท่ี  1  มี  13   ตัวบงช้ี 
-  มาตรฐานท่ี  2  มี  15   ตัวบงช้ี 
-  มาตรฐานท่ี  3  มี   5    ตัวบงช้ี 
-  มาตรฐานท่ี  4  มี   2    ตัวบงช้ี 
-  มาตรฐานท่ี  5  มี   4    ตัวบงช้ี 
-  มาตรฐานท่ี  6  มี   3    ตัวบงช้ี 
-  มาตรฐานท่ี  7  มี   2    ตัวบงช้ี 

2. วิธีการวัดและประเมิน ใหผูท่ีไดรับมอบหมายในแตละมาตรฐาน และตัวบงช้ีนําแบบประเมินไปเก็บ
ขอมูลจากผูท่ีเกี่ยวของ แลวรวบรวมแบบประเมินมาวิเคราะหขอมูลใชวิธีการทางสถิติ 

3. ผูประเมินนําผลการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑนําผลการประเมินสง
ประธานแตละมาตรฐาน 

4. คณะกรรมการมาตรฐาน  รายงานผลการประเมินตอท่ีประชุม  เพื่อวิเคราะหจุดดีเดน และจุดท่ีควรพัฒนา
ของวิทยาลัย โดยการเปรียบเทียบเกณฑการประเมินท่ีตองการใหบรรลุวัตถุประสงคกับผลการปฏิบัติจริง
ท่ีไดจากการรวบรวมขอมูล  ผลตางท่ีเกิดข้ึนระหวางเกณฑการประเมินกับการปฏิบัติจริง จะสะทอน
ความตองการจําเปน (Needs)  ท่ีตองไดรับการพัฒนาตอไป 

5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปผลการดําเนินงานของวิทยาลัยตามมาตรฐาน และตัวบงช้ี 
โดยใชเกณฑประเมินระดับดี  ได  3  คะแนน   ระดับพอใช  ได  2  คะแนน  ระดับปรับปรุง  ได  1  
คะแนน  ในการประเมินใหเห็นภาพรวมของวิทยาลัย  วาผลการดําเนินงานของวิทยาลัยตามมาตรฐานแต
ละตัวอยูในระดับใด 

6. คณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา  ตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในประจําป  และรายงาน
แสดงผลการตรวจสอบตอสถานศึกษาเพ่ือดําเนินการตอไป 

7. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รายงานและแสดงผลการตรวจสอบในที่ประชุมครู และ          
คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา  บุคลากรสถานศึกษา จุดท่ีควรพัฒนา หาสาเหตุและแนวทางแกไข  
เพื่อเปนแนวทางในการทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป 

8. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษารายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอ คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา และสาธารณชน 

 
 
 



 

 
นิยามศัพท 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  หมายถึง  ขอกําหนดในการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปน
เกณฑในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา โดยใชเปน
กรอบแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษา อันเปนกลไกสําคัญในการประกันคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามท่ีตองการ 

ขอกําหนด  หมายถึง  ขอความท่ีกําหนดใหสถานศึกษามีการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้  หมายถึง  ตัวประกอบ  ตัวแปร  คาท่ีสังเกตได  ซ่ึงใชบงบอกสถานภาพหรือสะทอนถึง
ลักษณะของทรัพยากรในการดําเนินงาน  หรือผลการดําเนินงาน ในการจัดอาชีวศึกษาตามขอกําหนด 
และใชเปนตัวตัดสินความสําเร็จหรือคุณคาการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานท่ีไดรับ 

ผูบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางาน ท่ีปฏิบัติงาน                            
ในสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

ครู  หมายถึง  บุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 

บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง  บุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนทางการศึกษา  ใหบริการใน
สถานศึกษา  เชน  ขาราชการพลเรือน  เจาหนาท่ี  คนงาน  นักการภารโรง  ยาม  ในสถานศึกษาท้ังของ
รัฐและเอกชน 

แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู  หมายถึง  เอกสารท่ีใชประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชา
ใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร  ประกอบดวยหัวขอและเนื้อหาสาระครบถวนตามรายละเอียดของวิชา  โดย
มีสาระครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู  และการ
ประเมินผลการเรียนรู 

แผนการเรียน  หมายถึง  การจัดรายวิชาตาง ๆ  ตามโครงสรางหลักสูตรและเกณฑการใชหลักสูตรเพ่ือ
จัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาตามลําดับ  จนครบตามกําหนดในโครงสรางหลักสูตรแต
ละประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

งบดําเนินการ  หมายถึง  เงินในงบประมาณ  ไดแก  งบบุคลากร  งบดาํเนนิงาน  งบอุดหนนุ  งบรายจายอ่ืน    
คาเส่ือมราคา  ยกเวนงบลงทุน  และเงินนอกงบประมาณ  ไดแก  เงินบํารุงการศึกษา  เงินท่ีไดจากการ
ระดมทรัพยากร  เงินรายได  อ่ืน ๆ  

งบลงทุน  หมายถึง  รายจายเพื่อการลงทุน  ไดแก  รายจายท่ีจายในลักษณะคาครุภัณฑ  ท่ีดิน  และ
ส่ิงกอสราง 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ปการศึกษา  ปการศึกษา  25532553  



 

มาตรฐานท่ี  1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา   ประกอบดวย  7  มาตรฐาน  44  
ตัวบงช้ี  ไดพัฒนาจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา   ท่ีประกาศใชในวันท่ี  30  มกราคม  2549  โดยมีแนวทางการ
ปฏิบัติดังน้ี 
 1.  ใหสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา  วิทยาลัยพณิชยการ  และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
ทองเท่ียว  ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในประเภทวิชา  พณิชยกรรม  บริหารธุรกิจ  คหกรรม  และศิลปกรรม    
ใชมาตรฐานน้ีในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาใหเกิดคุณภาพตามท่ีมาตรฐานกําหนด 
 2.  ใชในการประเมินตนเองสําหรับสาขาวิชา/สาขางาน  ตามตัวบงช้ี 
 
 
 
 
 
ขอกําหนดที่  1     สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 
 ขอกําหนดที่  1.1   ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ  สังคม  และ 
  เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  ตัวบงชี้ที่      1. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป 
  ตัวบงชี้ที่      2. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู  
 ขอกําหนดที่ 1.2 ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามา 
    ประยุกตใชในงานอาชีพได 
  ตัวบงชี้ที่      3. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร 
   มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
 ขอกําหนดที่  1.3 ทักษะการใชภาษาส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  ตัวบงชี้ที่     4. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร  ดานการฟง  การอาน  การเขียน  และ     
   การสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 ขอกําหนดที่  1.4  ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ  
   ไดอยางเหมาะสม 
  ตัวบงชี้ที่    5.    รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษา 
   คนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
 ขอกําหนดที่  1.5 คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมนุษย

สัมพันธท่ีดี 
  ตัวบงชี้ที่     6.    รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ี 
   เหมาะสม  และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 



 

มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 
 ขอกําหนดที่  1.6 ความรู และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร  สําหรับผูสําเร็จการศึกษา 
  ตัวบงชี้ที่     7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ตัวบงชี้ที่ 8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  ตัวบงชี้ที่   9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
  ตัวบงชี้ที่   10. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
 ขอกําหนดที่  1.7 ความรูและทักษะในการหางานทํา  การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ 
      ตัวบงชี้ที่    11. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ   
      อิสระและศึกษาตอภายใน  1  ป  
 ขอกําหนดที่  1.8 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา  ท่ีสถานประกอบการหรือหนวยงานพอใจ 
  ตัวบงชี้ที่    12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   
           ของผูสําเร็จการศึกษา 
 ขอกําหนดที่  1.9 ผูเรียนมีความรู และทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน 
  ตัวบงชี้ที่    13. รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน 
 
                           

 
 
 
ขอกําหนดที่  2  สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 ขอกําหนดที่  2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ 
      ความตองการของตลาดแรงงาน 
  ตัวบงชี้ที่  14. รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
 ขอกําหนดที่  2.2 จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียน ไดพัฒนาตนเอง

ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
  ตัวบงชี้ที่  15.   รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  ตัวบงชี้ที่ 16.  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
  ตัวบงชี้ที่ 17.   รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียน 
      การสอนอยางเหมาะสม 
 ขอกําหนดที่  2.3  จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา 
  ตัวบงชี้      18.  ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 



 

มาตรฐานท่ี  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
 ขอกําหนดที่  2.4  จัดสถานท่ีเรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา   
      ท้ังในสถานศึกษา  สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ 
  ตัวบงชี้ที่     19.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ 
     โรงฝกงาน  พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู  

และเกิดประโยชนสูงสุด 
  ตัวบงชี้ที่ 20.  ระดับความเหมาะสมในการจัด  ศูนยวิทยบริการให เหมาะสมกับวิชาท่ี เรียน                  

มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 
  ตัวบงชี้ที่ 21.  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ 
 ขอกําหนดที่  2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอ 
       การเรียนรู                                         
  ตัวบงชี้ที่ 22. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวก 
     ท่ีเอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน 
 ขอกําหนดที่  2.6   พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  ตัวบงชี้ที่ 23. รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 ขอกําหนดที่  2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาท้ังใน 
     ระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบงชี้ที่ 24. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอก 
     สถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
     ตัวบงชี้ที่ 25. จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา 
           ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
  ตัวบงชี้ที่ 26.   จํานวนคน – ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ท่ีมีการพัฒนา

ผูเรียน 
  ตัวบงชี้ที่ 27. อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
  ตัวบงชี้ที่ 28.   อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
  
 
 

 
 
ขอกําหนดที่  3  สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 ขอกําหนดที่    3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
     ตัวบงชี้ที่ 29. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 
          ตัวบงชี้ที่       30. จํานวนครั้งของการจัดบริการ  ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
          ตัวบงชี้ที่ 31. รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 
 



 

มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

มาตรฐานท่ี  5 นวัตกรรมและการวิจัย 

 
 ขอกําหนดที่   3.2    จํานวนกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 

รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
  ตัวบงชี้ที่ 32. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม   
     คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
 ขอกําหนดที่   3.3     จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง  
     ศิลปวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ที่ 33.   จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม   
          ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 

 
 
ขอกําหนดที่  4  สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม  ดังนี้ 
 ขอกําหนดที่  4.1   บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน  สังคม  องคกรท้ังภาครัฐ 
       และเอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
     ตัวบงชี้ที่ 34. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพ 
 ขอกําหนดที่  4.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ 
      บริการวิชาชีพท่ีกําหนด 
     ตัวบงชี้ที่ 35. รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะ

วิชาชีพตองบดําเนินการ 
 
 

 
 
 
 
ขอกําหนดที่ 5  สถานศึกษาควรมีการจัดการเก่ียวกับนวัตกรรมและการวิจัย  ดังนี้ 
 ขอกําหนดที่  5.1 สงเสริม  สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และ 
      โครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนา 
    ตัวบงชี้ที่ 36.  จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงาน 
  ตัวบงชี้ที่ 37.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพ/หรือไดรับ

การเผยแพรระดับชาติ 
 ขอกําหนดที่  5.2  จัดสรรงบประมาณในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย   
      และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 



 

มาตรฐานท่ี  6 ภาวะผูนําและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี  7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 
     ตัวบงชี้ที่ 38. รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ 
      งานวิจัย  และโครงงานตองบดําเนินการ 
 ขอกําหนดที่  5.3   จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย   
      และโครงงานท่ีนําไปใช ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
     ตัวบงชี้ที่ 39. จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   
      งานวิจัย  และโครงงาน  
 

 
 
 

 
 
ขอกําหนดที่  6      ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา  ดังนี้ 
 ขอกําหนดที่  6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากร

ในสถานศึกษา  และหนวยงาน  หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 

      ตัวบงชี้ที่ 40. ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน
รวมของประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 

 ขอกําหนดที่  6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา  ดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ 

        ตัวบงชี้      41. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
 ขอกําหนดที่  6.3 จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการความรูเพื่อการ

พัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
      ตัวบงชี้ที่ 42. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ และการ

จัดการความรูของสถานศึกษา 

 
 
 

 

 
ขอกําหนดที่  7      สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
      ตัวบงชี้ที่ 43. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 
  ตัวบงชี้ที่ 44. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 1 1   
ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  



 

 
ขอกําหนดที่  1     สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่  1.1   ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี 
 ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป 
คําอธิบาย ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการพนสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ      

วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  
จําแนกตามช้ันป ไดแก ปวช.1 มีผลการเรียน  เฉลี่ย  1.5  ข้ึนไป ปวช.2  มีผลการเรียน
เฉลี่ย  1.75  ข้ึนไป  ปวช.3  มีผลการเรียนเฉลี่ย  2 ข้ึนไป  ปวส.1  มีผลการเรียนเฉลี่ย  1.75  
ข้ึนไป  และ  ปวส.2  มีผลการเรียนเฉลี่ย  2  ข้ึนไป โดยเทียบจากผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน
ในแตละช้ันป 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานทะเบียน   
เคร่ืองมือที่ใช แบบสรุปรายงาน 
คําชี้แจง งานทะเบียนจัดทําแบบสรุปรายงาน  แบบ ต. 1 เมื่อส้ินภาคเรียนท่ี  2  ของปการศึกษา 
 สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
เกณฑการประเมิน ผูเรียนแตละช้ันปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ  ระดับดี  รอยละ 75 – 100  ระดับ

พอใช  รอยละ  60 – 74   ระดับปรับปรุง   รอยละ  1 - 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
                     

   



 

 
 
 
 
 

 
แบบสรุปรายงาน    ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑตามชั้นป  ปการศึกษา               . 

ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ปวส. 1 ปวส. 2 รวมทั้งหมด 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน ลง 

ทะเบียน 
ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

รอยละ 

คหกรรม              

1.  ผาและเครื่องแตงกาย/ตัดเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสื้อผา              
2.  อาหารและโภชนาการ/ 
     โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 

             

3.  คหกรรม/ธุรกิจคหกรรม/ธุรกิจงานประดิษฐ              
พาณิชยกรรม              

1.  การบัญชี              
2.  การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป              
3.  การขาย/การตลาด              
4.  การจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิ)/ธุรกิจคาปลีกทั่วไป (ทวิ)              
5.  คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ              
6.  การจัดการโลจิสติกส/การคลังสินคา              

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.1   ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

                                                                                                                                                                                                                                                แบบ ต. 1 



 

ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ปวส. 1 ปวส. 2 รวมทั้งหมด 
ประเภทวิชา / สาขาวิชา / สาขางาน ลง 

ทะเบียน 
ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

รอยละ 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว              
1.  การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม              
2.  การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)              
3.  สปาและความงาม              

ศิลปกรรม              

1.  วิจิตรศิลป/จิตรกรรม              
2.  การออกแบบ              
3.  คอมพิวเตอรกราฟก/คอมพิวเตอรกราฟกอารต              

รวมทั้งหมด              

คิดเปนรอยละ       
 

สรุปผลการประเมิน    ดี    รอยละ 75  - 100                    
       พอใช    รอยละ 60 - 74 
      ปรับปรุง  รอยละ  1 - 59   

ผูสรุปผล                                                                          งานทะเบียน 
                   (                                                                 ) 
วันที่                   เดือน                         พ.ศ.                                 

สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวชิาชีพ 

 
 



 

 
ขอกําหนดที่  1     สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่  1.1   ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี 
 ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 
คําอธิบาย ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเทียบโอนความรู หรือประสบการณวิชาชีพ ในการจัดการเรียน

การสอนแบบเทียบโอนความรูหรือประสบการณวิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง เมื่อเทียบกับผูยื่นคํารองขอเทียบโอนความรูและประสบการณวิชาชีพใน
แตละประเภทวิชา สาขาวิชา  

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล  
เคร่ืองมือที่ใช แบบสรุปรายงาน 
คําชี้แจง งานวัดผลฯ จัดทําแบบสรุปรายงาน แบบ ต. 2  เมื่อสิ้นภาคเรียนท่ี  2   ของปการศึกษา       

สงฝายวิชาการ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
เกณฑการประเมิน ผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ  ระดับดี  

รอยละ  75 - 100  ระดับพอใช  รอยละ  60 – 74  ระดับปรับปรุง  รอยละ  1 - 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
                     

   



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

แบบสรุปรายงาน    ผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรูมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ           
 ปการศึกษา ……………….. 

สรุปผลการประเมิน      ดี    รอยละ  75  - 100      
 พอใช    รอยละ 60 – 74   
   ปรับปรุง  รอยละ  1 – 59 

 
ผูสรุปผล                                                              งานวัดผลฯ 
                   (                                                         ) 
วันท่ี                   เดือน                        พ.ศ.                           

สงฝายวิชาการ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ปวส. 
สาขาวิชา  ลง 

ทะเบียน 
ผาน 
เกณฑ 

รอยละ 

บริหารธุรกิจ    
1.  การบัญชี    
2.  การจัดการท่ัวไป    
3.  คอมพิวเตอรธุรกิจ    

รวม    

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
                                                                                                                                       

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่ 1.1     ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

                                                        แบบ ต. 2 



 
 

 
 
 
 
 
 
ขอกําหนดที่  1     สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่ 1.2      ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามา 
 ประยุกตใชในงานอาชีพได                                            
ตัวบงชี้ที่  3 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร 
 มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
คําอธิบาย ผูเรียนในแตละช้ันป แตละสาขาวิชาท่ีจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย

ผลผลิตของผูเรียนและโครงงาน โครงการวิทยาศาสตร และ/หรือโครงการวิชาชีพ โดย
ประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในการปฏิบัติงาน และแกปญหา
อยางเปนระบบหรือพฤติกรรมของผูเรียนท่ีแสดงถึงการคิดอยางมีเหตุผล  ทํางาน และ
แกปญหาอยางเปนระบบ  มีทักษะในการประยุกตใชตัวเลข เชน การอาน  และการแปล
ความหมายของแผนภูมิ ขอมูล สถิติตาง ๆ ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน  จําแนกตามช้ันป  เปนตน 

ผูใหขอมูล  ครูสอน   
ผูสรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาฯ  
เคร่ืองมือที่ใช 1. แบบรายงาน 

2. แบบสรุปรายงาน 
คําชี้แจง 1. ครูสอนจัดทําแบบรายงาน  แบบ  ต. 3 (1)  ในรายวิชาท่ีตนเองสอนและใหผูเรียนจัดทํา

ผลงาน  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานวิจัย ผลผลิตของผูเรียนและโครงงาน โครงการ
วิทยาศาสตร  และ/หรือโครงการวิชาชีพโดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตรในการปฏิบัติงาน และแกปญหาอยางเปนระบบ  สงหัวหนาแผนกวิชาทุก
ภาคเรียน 

 62. หัวหนาแผนกวิชารวบรวมแบบรายงาน แบบ ต.3 (1) ของครูในแผนกใหงานวิจัยพัฒนา
ฯ  เมื่อส้ินภาคเรียนท่ี  2 

3. งานวิจัยพัฒนาฯ  จัดทําสรุปรายงาน  แบบ  ต. 3 (2) แยกเปนสาขาวิชาและรวมทุก
สาขาวิชา สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ  

เกณฑการประเมิน   ผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มาใชแกปญหาใน 
 การปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ ระดับดี  รอยละ 75 – 100 ระดับพอใช รอยละ      60 – 

74    ระดับปรับปรุง   รอยละ 1 - 59 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
          

มาตรฐานท่ี  1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
   



 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบรายงาน    จํานวนผูเรียนแตละชั้นป  แตละสาขาวิชาท่ีจัดทําผลงาน  โดยประยุกตใชหลักการ
วิทยาศาสตร  และคณิตศาสตรในการปฏิบัติงาน และแกปญหาอยางเปนระบบ   
ภาคเรียนท่ี……………..ปการศึกษา………...…... 

 

ประเภทวิชา จํานวนผูเรียน 
ระดับชั้น 

สาขาวิชา/สาขางาน ท้ังหมด ท่ีจัดทํา 
ระบุประเภทและชื่อผลงาน  

จํานวน 
ผลงาน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหตุ ประเภทผลงาน 1.  นวัตกรรม 3.  งานวิจัย 5.  โครงการวิทยาศาสตร 
    2.  สิ่งประดิษฐ 4.  ผลผลิตของผูเรียนและโครงงาน  6.  โครงการวิชาชีพ 

ผูใหขอมูล                                                                  ครูผูสอน 
                  (                                                             ) 
วันท่ี                     เดือน                                 พ.ศ. ...............                                               

-  สงหัวหนาแผนกวิชาทุกภาคเรียน 
-  หัวหนาแผนกวิชา สงงานวจิัยพัฒนาฯ สิ้นภาค 2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่ 1. 2     ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใช  

                                 ในงานอาชีพได                                                                                            แบบ ต. 3 (1) 



 

 
 
 
 

แบบสรุปรายงาน   จํานวนผูเรียนแตละชั้นป แตละสาขาวิชาที่จัดทําผลงาน โดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในการปฏิบัติงาน และ
แกปญหาอยางเปนระบบ ปการศึกษา ……………….. 

จํานวนผูเรียนในสาขาวิชาที่จัดทําผลงาน จํานวนผลงาน 

ประเภทวิชา 
คหกรรม 

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

ประเภท
วิชา 

อุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว 

ประเภทวิชา 
ศิลปกรรม 

ระดับชั้น 
จํานวน 
ผูเรียน 
ทั้งหมด 

คผ. คอ. คท. บช. ลข. 
กข./
กต. 

ธคป. คต. ลจ. ธร. สปา วศ. อบ. คฟ. 

รวม 
จํานวน 
ผูจัดทํา 

นวัตกรรม 
สิ่ง 

ประดิษฐ 
งานวิจัย 

 

ผลผลติ
ของผูเรียน

และ
โครงงาน 

โครงการ 
วิทยา 
ศาสตร 

โครงการ 
วิชาชีพ 

รวมจํานวน 
ผลงาน 

ปวช. 1                        
ปวช. 2                        
ปวช. 3                        

รวม                        
ปวส.1                        
ปวส.2                        

รวม                        

คิดเปนรอยละ          

สรุปผลการประเมิน    ดี    รอยละ 75 – 100           พอใช    รอยละ 60 - 74                            ปรับปรุง  รอยละ  1 - 59 
ผูสรุปขอมูล ………………………………………….……… งานวิจัยพัฒนาฯ 

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

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
                                                                                                           

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่ 1. 2     ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใช                                                 แบบ ต. 3 (2) 



 
 
 
 
 

 
 

 
ขอกําหนดที่  1     สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่  1.3 ทักษะในการใชภาษาส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
ตัวบงชี้ที่   4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร  ดานการฟง  การอาน  การเขียน  และ              

การสนทนา   ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
คําอธิบาย ผู เรียนท่ีไดรับการพัฒนาจนมีทักษะดานการฟง   การอาน   การเขียน   และ               

การสนทนา  ท้ังภาษาไทย  และภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสารไดอยางถูกตอง
เหมาะสมตามหลักสูตร ในแตละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  จําแนกตามช้ันป  
คือ ผูท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีไดเกรดไมตํ่ากวา 
2.00 โดยเทียบจากผูเรียนท่ีลงทะเบียนในแตละช้ันป 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช แบบสรุปรายงาน 
คําชี้แจง งานวัดผลฯ จัดทําสรุปรายงาน  แบบ ต.4  สงฝายวิชาการ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
เกณฑการประเมิน ผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ระดับดี รอยละ 
 75 - 100   ระดับพอใช  รอยละ  60 – 74  ระดับปรับปรุง รอยละ 1 – 59  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 

   



 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปรายงาน    ผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ปการศึกษา……….. 
จํานวนผูเรียน  ปวช.1 จํานวนผูเรียน  ปวช. 2 จํานวนผูเรียน  ปวช.3 จํานวนผูเรียน  ปวส. 1 จํานวนผูเรียน  ปวส. 2 รวมทั้งหมด 

วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ ประเภทวิชา/  
สาขาวิชา/สาขางาน ลง 

ทะเบียน 
ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

 
รอยละ 

1.  ผาและเครื่องแตงกาย/ 
ตัดเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสื้อผา 

                       

2.  อาหารและโภชนาการ/ 
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 

                       

3.  คหกรรม/ธุรกิจคหกรรม/ 
ธุรกิจงานประดิษฐ 

                       

4.  การบัญชี                        
5.  การเลขานุการ/ 
การจัดการทั่วไป 

                       

6.  การขาย/การตลาด                        
7.  การจัดการธุรกิจคาปลีก(ทวิ)/
ธุรกิจคาปลีกทั่วไป (ทวิ) 

                       

8.  คอมพิวเตอรธุรกิจ/ 
การพัฒนาเว็บเพจ 

                       

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.3     ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม           แบบ ต. 4 



 
 

จํานวนผูเรียน  ปวช.1 จํานวนผูเรียน  ปวช. 2 จํานวนผูเรียน  ปวช.3 จํานวนผูเรียน  ปวส. 1 จํานวนผูเรียน  ปวส. 2 รวมทั้งหมด 

วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ ประเภทวิชา/  
สาขาวิชา/สาขางาน ลง 

ทะเบียน 
ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผาน 
เกณฑ 

 
รอยละ 

9.  การจัดการโลจิสติกส/ 
การคลังสินคา 

                       

10.  การโรงแรม/ 
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

                        

11.  การโรงแรม/บริการ    
อาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ) 

                       

12.  สปาและความงาม                        
13. วิจิตรศิลป/จติรกรรม                        
14.  การออกแบบ                        
15.  คอมพิวเตอรกราฟก/     
คอมพิวเตอรกราฟกอารต 

                       

รวม                        
คิดเปนรอยละ            

 

สรุปผลการประเมิน    ดี    รอยละ 75 - 100 
      พอใช    รอยละ 60- 74 
       ปรับปรุง  รอยละ  1 - 59 
 

ผูสรุปผล…………………………………….…………งานวัดผลฯ 
             (                                                           ) 
วันที่……..….เดือน……………………………...พ.ศ…………..                                                                        สงฝายวิชาการ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
ขอกําหนดที่  1     สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่  1.4 ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได

อยางเหมาะสม 
ตัวบงชี้ที่  5 รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควา

และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
คําอธิบาย ผูเรียนท่ีสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา  เชน  อินเทอรเน็ต  

และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  เชน  การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ฯลฯ  ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน  จําแนกตามช้ันป  ผูท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับ
พฤติกรรมการใชความรู และเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา  โดยเทียบจากผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช แบบสรุปรายงาน 
คําชี้แจง งานวัดผลและประเมินผล  จัดทําสรุปรายงาน  แบบ ต. 5   สงฝายวิชาการ และ 
 หัวหนาแผนกวิชาชีพ 
เกณฑการประเมิน  เรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควา    
  ระดับดี   รอยละ  75 - 100    ระดับพอใช  รอยละ  60 – 74  ระดับปรับปรุง   
  รอยละ  1 - 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 

   



 

 
 
 
 
 

แบบสรุปรายงาน   ผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา คนควา  ปการศึกษา………...  
จํานวนผูเรียน  ปวช.1 จํานวนผูเรียน  ปวช. 2 จํานวนผูเรียน  ปวช.3 จํานวนผูเรียน  ปวส. 1 จํานวนผูเรียน  ปวส. 2 รวมทั้งหมด 

วิชาคอมพิวเตอร วิชาคอมพิวเตอร วิชาคอมพิวเตอร วิชาคอมพิวเตอร วิชาคอมพิวเตอร 

ประเภทวิชา / 
สาขาวิชา / สาขางาน 

ลง 
ทะเบียน 

ผานเกณฑ 
ลง 

ทะเบียน 
ผานเกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผานเกณฑ 
ลง 

ทะเบียน 
ผานเกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผานเกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผานเกณฑ 
 

รอยละ 

1.  ผาและเครื่องแตงกาย/ 
    ตัดเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสื้อผา 

             

2.  อาหารและโภชนาการ/ 
    โภชนาการและอาหารเพือ่สุขภาพ 

             

3.  คหกรรม/ธุรกิจคหกรรม/ 
     ธุรกิจงานประดิษฐ 

             

4.  การบัญชี              
5.  การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป              
6.  การขาย/การตลาด              
7.  การจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิ)/ 
     ธุรกิจคาปลีกทั่วไป (ทวิ) 

             

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.4      ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

                                                                                                                                                                                                                                                                                แบบ ต. 5  

18 



 
จํานวนผูเรียน  ปวช.1 จํานวนผูเรียน  ปวช. 2 จํานวนผูเรียน  ปวช.3 จํานวนผูเรียน  ปวส. 1 จํานวนผูเรียน  ปวส. 2 รวมทั้งหมด 

วิชาคอมพิวเตอร วิชาคอมพิวเตอร วิชาคอมพิวเตอร วิชาคอมพิวเตอร วิชาคอมพิวเตอร ประเภทวิชา /  
สาขาวิชา / สาขางาน ลง 

ทะเบียน 
ผานเกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผานเกณฑ 
ลง 

ทะเบียน 
ผานเกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผานเกณฑ 
ลง 

ทะเบียน 
ผานเกณฑ 

ลง 
ทะเบียน 

ผานเกณฑ 
 

รอยละ 

8.  คอมพิวเตอรธุรกิจ/ 
     การพัฒนาเว็บเพจ 

             

9.  การจัดการโลจิสติกส/ 
     การคลังสินคา 

             

10.  การโรงแรม/บริการ 
      อาหารและเครื่องดื่ม 

             

11.  การโรงแรม/บริการ    
      อาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ) 

             

12.  สปาและความงาม              
13. วิจิตรศิลป/จติรกรรม              
14.  การออกแบบ              
15.  คอมพิวเตอรกราฟก/     
       คอมพิวเตอรกราฟกอารต 

             

รวม              
คิดเปนรอยละ         

สรุปผลการประเมิน    ดี    รอยละ 75- 100                 พอใช    รอยละ 60- 74                      ปรับปรุง  รอยละ  1 - 59 
 
ผูสรุปผล……………………………………….………งานวัดผลฯ 
                (                                                        ) 
วันที่……..….เดือน………………….………..พ.ศ………………..                                                     สงฝายวิชาการ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 

19 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  1    สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่  1.5 คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและ 
 มนุษยสัมพันธท่ีดี 
ตัวบงชี้ที่  6 รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสม  และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
คําอธิบาย ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ เชน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย  

ความซ่ือสัตย  ความเมตตากรุณา  ความขยันอดทน  การประหยัดและออม การหลีกเลี่ยง
อบายมุข และสิ่งเสพติด  การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ตาม
หลักสูตรในแตละประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน จําแนกตามช้ันป  ท่ีมีพฤติกรรม 3 
ดาน  คือ 
1. คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม ไดแก การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ

ของวิทยาลัย เชน การแตงกายตามระเบียบ การเขาแถวหนาเสาธง ไมทุจริตในการ
สอบ ไมลักขโมย ไมเกี่ยวของกับสารเสพติดและการพนัน เปนตน 

2. การมีมนุษยสัมพันธ  ไดแก การทํางานเปนทีม การเขารวมกิจกรรมชมรม รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น  ใหความรวมมือกับผูอื่น ชวยเหลือผูอื่น พูดจาสุภาพ เปน
ตน 

3. มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ไดแก  การแสดงออกท่ีเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ เปนตน  
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน   ครูผูสอนวิชาองคการวิชาชีพ และลูกเสือ งานปกครอง  งานกิจกรรมฯ   
    งานสวัสดิการฯ 
เคร่ืองมือที่ใช 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 

   



 
 
คําชี้แจง 1.  งานปกครอง  และงานกิจกรรมฯ รายงานผูเรียนท่ีมีวินัยในการเขาแถวหนาเสาธง  และ

การแตงกาย ตามแบบ ต. 6 (1) สงงานกิจกรรมฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 2.  งานสวัสดิการฯ  สรุปผลการไมเกี่ยวของสารเสพติด  แบบ  ต.  30  ลงขอมูลใน แบบ 

ต. 6 (3) ขอ 1.3  สงงานกิจกรรมฯ 
 3.  ครูผูสอนวิชาองคการวิชาชีพ และลูกเสือ รายงานพฤติกรรมของผูเรียน ตามแบบ ต. 

6 (2) สงงานกิจกรรมฯ 
 4.  งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมิน  แบบ ต. 6 (3) สงฝายพัฒนากิจการฯ 
เกณฑการประเมิน ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
 และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ระดับดี  รอยละ 75 - 100 ระดับพอใช  รอยละ  60 – 74 
   ระดับปรับปรุง  รอยละ  1 – 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน   พฤติกรรมผูเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีดีในงานวิชาชีพ   
                        ปการศึกษา……… 

จํานวนคน 
ที่เขาแถวหนาเสาธง 

จํานวนคนที่มีวินัย 
ในการแตงกาย 

จํานวนคนที่มี 
พฤติกรรม 3  ดาน สาขาวิชา 

จํานวน 
ผูเรียน 

ดี พอใช  ปรับปรุง ดี พอใช ปรับปรุง ดี พอใช  ปรับปรุง 
1. ผาและเครื่องแตงกาย           
2. อาหารและโภชนาการ           
3. คหกรรมศาสตร           
4. การบัญชี           
5. การเลขานุการ           
6. การขาย/การตลาด           
7. การจัดการธุรกิจคาปลีก           
8. คอมพิวเตอรธุรกิจ           
9. การจัดการโลจิสติกส           
10. การโรงแรม           
11. สปาและความงาม           
12. วิจิตรศิลป           
13. ออกแบบ           
14. คอมพิวเตอรกราฟก           

รวม           

คิดเปนรอยละ    

เกณฑการพิจารณา   1.  การเขาแถวและมีพฤติกรรม 3 ดาน รอยละ  75 - 100      อยูในเกณฑ  ดี   
    รอยละ  60 – 74       อยูในเกณฑ  พอใช 
    รอยละ  1 – 59         อยูในเกณฑ  ปรับปรุง 
                             2.  การแตงกาย ไมถูกตัดคะแนนหรือถูกตัดคะแนน 1 – 10  คะแนน  อยูในเกณฑ  ดี 
   ถูกตัดคะแนน  11 – 20  คะแนน  อยูในเกณฑ  พอใช 
   ถูกตัดคะแนน 21 คะแนนขึ้นไป หรือครูท่ีปรึกษาแจงรายช่ือเขาคาย อยูในเกณฑ ปรับปรุง 

ผูสรุปผล…………….…………….…………….……. งานปกครอง และงานกิจกรรมฯ 
                  (..............................................................) 
วันที่……………. เดือน…………….………… พ.ศ. …………….          

สงหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.5   คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมนุษยสัมพันธท่ีดี 

                 แบบ  ต. 6 (1)  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน   พฤติกรรมผูเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีดีในงานวิชาชีพ   
                        ปการศึกษา……… 

ประเภทวิชา จํานวนผูเรียน 
ลําดับ ระดับชั้น 

สาขาวิชา/สาขางาน ท้ังหมด มีพฤติกรรม 3 ดาน 
รอยละ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
ผูสรุปผล…………….…………….…………….……. ครูผูสอนวิชาองคการวิชาชีพ/ลูกเสือ 
                  (................................................................) 
วันที่……………. เดือน…………….………. พ.ศ. …………….          

สงงานกิจกรรมฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.5   คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมนุษยสัมพันธท่ีดี 

                 แบบ  ต. 6 (2)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฃ 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน   รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีในงานวิชาชีพมี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี   ปการศึกษา              . 

 
1. องคประกอบในการพิจารณา  มีดังน้ี 

1.1 ผูเรียนมีความรบัผิดชอบโดยใหความรวมมือในกิจกรรมเขาแถวหนาเสาธง  คิดเปนรอยละ                  .                
. 

1.2 ผูเรียนมีวินัยโดยการแตงกายตามระเบียบ   คิดเปนรอยละ                 . 
1.3 ผูเรียนไมเกี่ยวของกับสารเสพติด  คิดเปนรอยละ                 . 
1.4 ผูเรียนมีพฤติกรรม 3 ดาน  คิดเปนรอยละ                 . 

2. สรุปภาพรวมของสถานศึกษา  คิดเปนรอยละ                 . 

3. ผลการประเมิน          ดี   รอยละ  75 - 100 
   พอใช  รอยละ  60 – 74 

    ปรับปรุง  รอยละ  1 - 59 
 
 
 
 
ผูสรุปผล…………….…………….…………….…งานกิจกรรมฯ 
               (..............................................................) 
วันที่……………. เดือน…………….……………. พ.ศ. …………….           
 

สงฝายพัฒนากิจการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.5   คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมนุษยสัมพันธท่ีดี 

                 แบบ  ต. 6 (3) 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ขอกําหนดที่  1    สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่  1.6 ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ ก า ร ศึ ก ษ า 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน  ปวช.3 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  เมื่อ

เทียบกับจํานวนแรกเขาตามเกณฑการจบการศึกษาตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน  ตามหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานทะเบียน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวัด แบบสรุปรายงาน 
คําชี้แจง งานทะเบียนจัดทําแบบสรุปรายงานผลการเรียนของผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  แบบ ต. 7  ทุกระดับตามสาขาวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียนท่ี 2   ของป
การศึกษา สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

เกณฑการประเมิน ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา ระดับดี  รอยละ 75 – 100    ระดับพอใช  รอยละ  60 – 74    ระดับ
ปรับปรุง  รอยละ  1 – 59 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

แบบสรุปรายงาน    ผูสําเรจ็การศึกษาหลักสูตร ปวช.  ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ             
ปการศึกษา……… 

ระดับ  ปวช.  

จํานวนผูท่ีสําเร็จการศึกษา ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน แรกเขา 
2551 ชาย หญิง รวม 

รอยละ 

คหกรรม        
1.  ผาและเครื่องแตงกาย/ตัดเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสื้อผา        
2.  อาหารและโภชนาการ        
3.  คหกรรมศาสตร/ธุรกิจคหกรรม        

พาณิชยกรรม        
1.  การบัญชี        
2.  การเลขานุการ        
3.  การขาย        
4.  ธุรกิจคาปลีก (ทวิ)        
5.  คอมพิวเตอรธุรกิจ        

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว        
1.  การโรงแรม        
2.  การโรงแรม (ทวิ)        
3.  สปาและความงาม        

ศิลปกรรม        
1.  วิจิตรศิลป        
2.  การออกแบบ         
3.  คอมพิวเตอรกราฟก         

รวมทั้งหมด           

สรุปผลการประเมิน       ดี  รอยละ 75 - 100      พอใช  รอยละ 60 – 74      ปรับปรุง  รอยละ  1 – 59  

ผูสรุปผล                                                      งานทะเบียน 
              (.....................................................) 
วันท่ี               เดือน               พ.ศ.                     สงฝายบริหารทรพัยากร และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.6   ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา 

                     แบบ  ต. 7 



 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  1     สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 
กําหนดที่  1.6 ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตรสําหรบัผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ ก า ร ศึ ก ษ า 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน  ปวส.2 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  เมื่อ

เทียบกับจํานวนแรกเขาตามเกณฑการจบการศึกษาตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน  ตามหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษา 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานทะเบียน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวัด แบบสรุปรายงาน 
คําชี้แจง งานทะเบียนจัดทําแบบสรุปรายงานผลการเรียนของผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แบบ ต. 8 ทุกระดับตามสาขาวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียนท่ี 2   ของ
ปการศึกษา สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

เกณฑการประเมิน ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษา ระดับดี  รอยละ 75 – 100 ระดับพอใช รอยละ  60 – 74    ระดับ
ปรับปรุง  รอยละ  1 – 59 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แบบสรุปรายงาน    ผูสําเรจ็การศึกษาหลักสูตร ปวส.  ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ     ป
การศึกษา……… 

ระดับ  ปวส.  

จํานวนผูที่สําเร็จการศึกษา ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน แรกเขา 
2552 ชาย หญิง รวม 

รอยละ 

คหกรรม        
1.  ผาและเคร่ืองแตงกาย/ออกแบบเส้ือผา        
2.  อาหารและโภชนาการ/โภชนาการและอาหารเพือ่สุขภาพ        
3.  การบริหารงานคหกรรมศาสตร/ธุรกิจงานประดิษฐ        

พาณิชยกรรม        
1.  การบัญช ี        
2.  การจัดการทั่วไป        
3.  การตลาด        
4.  การจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิ)/ธุรกิจคาปลีกทั่วไป        
5.  คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ        
6.  การจัดการโลจิสติกส/การจัดการคลังสินคา        

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว        
1.  การโรงแรมและบริการ/บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม        
2.  การโรงแรมและบริการ (ทว)ิ        

ศิลปกรรม        
1.  วิจิตรศลิป/จิตรกรรม        
2.  การออกแบบ         
3.  คอมพิวเตอรกราฟก/คอมพิวเตอรกราฟกอารต         

รวมทั้งหมด           

สรุปผลการประเมิน       ดี  รอยละ 75 - 100      พอใช  รอยละ 60 – 74      ปรับปรุง  รอยละ  1 – 59  

ผูสรุปผล                                                              งานทะเบียน 
               (..............................................................) 
วันท่ี               เดือน               พ.ศ.                      

สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวชิาชีพ 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.6   ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา 

                     แบบ  ต. 8 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  1     สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่  1.6    ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
คําอธิบาย สถานศึกษากํ าหนดใหแผนกวิชาชีพ  มีการดํา เ นินการแตง ต้ังคณะกรรมการ                 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  มีขอสอบมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน ท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  ผูเรียนไดรับการประเมินทุกคน และมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แตละประเภทวิชา และ
สาขาวิชา  

ผูใหขอมูล หัวหนาแผนกวชิาชีพ 
ผูสรุปผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใชในการวัด 1. แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. แบบรายงาน 
 3. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1. หัวหนาแผนกวิชาชีพ  และครูในแผนกดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   49กับผูเรียนทุกคนในช้ันปสุดทายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และรายงาน 
  50การประเมิน  สงงานวัดผลและประเมินผล 
 2. งานวัดผลและประเมินผล  สรุปผลการประเมิน  แบบ  ต.  9  สงฝายวิชาการ และหัวหนา

แผนกวิชาชีพ 
เกณฑการประเมิน   ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ  ระดับดี  รอยละ 75 -100 พอใช  รอยละ  60 – 74 ระดับปรับปรุง  รอยละ  1 – 59 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
           

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน     ผูสาํเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   

      ปการศึกษา……….… 

จํานวนผูเรียน  ปวช. 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน ผูสําเร็จการศึกษา ผานเกณฑ รอยละ 

คหกรรม    
1.  ผาและเคร่ืองแตงกาย/ตัดเย็บเส้ือผา/ออกแบบเส้ือผา    
2.  อาหารและโภชนาการ    
3.  คหกรรมศาสตร/ธุรกิจคหกรรม    

พาณิชยกรรม    
1.  การบัญช ี    
2.  การเลขานุการ    
3.  การขาย    
4.  ธุรกิจคาปลีก (ทวิ)    
5.  คอมพิวเตอรธุรกิจ    

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว    
1.  การโรงแรม    
2.  การโรงแรม (ทว)ิ    

ศิลปกรรม    
1.  วิจิตรศลิป    
2.  การออกแบบ    
3.  คอมพิวเตอรกราฟก    

รวมทั้งหมด    
 

สรุปผลการประเมิน        ดี    รอยละ  75 -100     พอใช    รอยละ 60 – 74      ปรับปรุง  รอยละ  1 - 59 
 

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

สงฝายวิชาการ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.6   ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา 

                                  แบบ  ต. 9   



 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  1     สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่  1.6    ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีผาน                   

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
คําอธิบาย สถานศึกษากํ าหนดใหแผนกวิชา ชีพ  มีการ ดํา เ นินการแต ง ต้ั งคณะกรรมการ                   

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  มีขอสอบมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน ท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  ผูเรียนไดรับการประเมินทุกคน และมีการรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แตละประเภทวิชา และ
สาขาวิชา  

ผูใหขอมูล หัวหนาแผนกวชิาชีพ 
ผูสรุปผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใชในการวัด 1. แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. แบบรายงาน 
 3. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1. หัวหนาแผนกวิชาชีพ  และครูในแผนกดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ กับผูเรียน

ทุกคนในช้ันปสุดทายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และรายงานการประเมิน  
สงงานวัดผลและประเมินผล 

 2. งานวัดผลและประเมินผล  สรุปผลการประเมิน  แบบ  ต. 10  สงฝายวิชาการ และหัวหนา
แผนกวิชาชีพ 

เกณฑการประเมิน   ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ระดับดี รอยละ 75 -100 พอใช  รอยละ  60 – 74 ระดับปรับปรุง  รอยละ  1 – 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
           

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน     ผูสาํเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวส. ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   

      ปการศึกษา……….… 

จํานวนผูเรียน  ปวส. 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน ผูสําเร็จการศึกษา ผานเกณฑ รอยละ 

คหกรรม    
1.  ผาและเคร่ืองแตงกาย/ออกแบบเส้ือผา    
2.  อาหารและโภชนาการ/โภชนาการและอาหารเพือ่สุขภาพ    
3.  การบริหารงานคหกรรมศาสตร/ธุรกิจงานประดิษฐ    

พาณิชยกรรม    
1.  การบัญช ี    
2.  การจัดการทั่วไป    
3.  การตลาด    
4.  การจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิ)/ธุรกิจคาปลีกทั่วไป    
5.  คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ    
6.  การจัดการโลจิสติกส/การจัดการคลังสินคา    

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว    
1.  การโรงแรมและบริการ/บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม    
2.  การโรงแรมและบริการ (ทว)ิ    

ศิลปกรรม    
1.  วิจิตรศลิป/จิตรกรรม    
2.  การออกแบบ    
3.  คอมพิวเตอรกราฟก/คอมพิวเตอรกราฟกอารต    

รวมทั้งหมด    
 

สรุปผลการประเมิน        ดี    รอยละ  75 -100     พอใช    รอยละ 60 – 74      ปรับปรุง  รอยละ  1 - 59 
 

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

  สงฝายวิชาการ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.6   ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา 

                                  แบบ  ต. 10   



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ขอกําหนดที่  1     สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่  1.7 ความรูและทักษะในการหางานทํา  การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ   
ตัวบงชี้ที่ 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ

ศึกษาตอภายใน 1 ป 
คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีไดงานทําในสถาน

ประกอบการท้ังภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป ตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

ผูใหขอมูล ครูท่ีปรึกษา  ปวช. 3 , ปวส. 2  ท่ีสําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  2552 
ผูสรุปผลการประเมิน งานแนะแนวฯ 
เคร่ืองมือที่ใชในการวัด 1.  ไปรษณียบัตรติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา   
 2.  แบบติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา  แบบ ต. 11 (1)  (สําหรบัครูท่ีปรึกษา) 
 3.  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  แบบ  ต. 11 (2) 
คําชี้แจง 1.  งานแนะแนวฯ สงไปรษณียบัตรติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา ใหนักเรียน นักศึกษา ท่ี

สําเร็จการศึกษา  และจัดแบบติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา  แบบ       ต. 11 (1)  ใหครูท่ี
ปรึกษา ระดับช้ัน ปวช.3  และ ปวส.2 เพื่อเก็บขอมูลของนักเรียน นักศึกษา  หลัง
สําเร็จการศึกษา สงงานแนะแนวในเดือนตุลาคม 

     2.  ครูท่ีปรึกษากรอกขอมูลลงในแบบติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา  แบบ ต. 11 (1)  สง
งานแนะแนวฯ  

 3.  งานแนะแนวฯ รวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอมูลจากไปรษณียบัตร  และ  จากแบบ
ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา  แบบ ต. 11 (1)  ท่ีครูท่ีปรึกษากรอกขอมูล  แลวสรุป
รายงานตาม   แบบ  ต.  11  (2)  สงฝายพัฒนากิจการฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

เกณฑการประเมิน ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ
ภายใน  1 ป  ระดับดี  รอยละ 60 - 100  ระดับพอใช  รอยละ  50 – 59 

   ระดับปรับปรุง  รอยละ  1 – 49 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
   



 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไปรษณียบัตรติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 

                  



 

 
 
 
 
 
 
 

แบบติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  2551 
         ระดับชั้น      ปวช…………/………  ปวส…………/………   สาขาวิชา……….…………………    สาขางาน………….…………………  ประเภทวิชา……………..…………… 

จํานวนผูไมมีงานทํา จํานวนผูมีงานทํา การปฏิบัติงาน 
ความรูที่เรียนมาไดนําไปใชประโยชน 

(จํานวนคน) 
จํานวน 
นักเรียน 
ที่รับ 

ผิดชอบ
(แรกเขา) 

สําเร็จ
การ 
ศึกษา 

ติด 
ตามได 

ศึกษา
ตอ 

วางงาน รองาน ราชการ เอกชน 

อาชีพ 
อิสระ/ 
ธุรกิจ 
สวนตัว 

ตรง 
ตาม 
วุฒิ 

ไมตรง
ตาม
วุฒิ 

ไมให 
ขอมูล 

จํานวน 
ความตองการ 
ใหสถานศึกษา 
จัดหางานให 

ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. 

รายได
เฉลี่ย
ตอ
เดือน 

25% 50% 75% 100% 

ไมให
ขอมูล 

ช. ญ. 

                                

                                

                                

         หมายเหตุ 1. จํานวนที่ติดตามได   =   จํานวนผูศึกษาตอ + จํานวนผูที่ยงัไมมีงานทํา (อยูระหวางวางงานและรองาน) + จํานวนผูมีงานทํา (ราชการ + เอกชนและธุรกิจสวนตัว) 
                2. ความรูที่เรียนมาไดนําไปใชประโยชน   =   จํานวนผูมีงานทํา 
 
ผูกรอกขอมูล………………………………………………………..ครทูี่ปรึกษา ปวช.3,ปวส.2  ที่สําเร็จการศึกษา 
                           (                                                                 ) 
วันที่…………เดือน……………………………….พ.ศ……………                                                                    สงงานแนะแนวฯ ภายในเดือนตุลาคม 
 

สําหรับครูที่ปรึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.7   ความรูและทักษะในการหางานทํา  การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ   

                                                                                                                                                                                                                        แบบ  ต. 11 (1) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2552  ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป 
ระดับ  ปวช. ระดับ  ปวส. 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา จํานวนผูไดงานทํา จํานวนผูศึกษาตอ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา จํานวนผูไดงานทํา จํานวนผูศึกษาตอ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
คหกรรม                   

1.  ผาและเครื่องแตงกาย/ตัดเย็บเสื้อผา/ 
     ออกแบบเสื้อผา 

                  

2.  อาหารและโภชนาการ/ 
    โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 

                  

3.  คหกรรม/ธุรกิจคหกรรม/ 
     ธุรกิจงานประดิษฐ 

                  

พาณิชยกรรม                   
1.  การบัญชี                   
2.  การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป                   
3.  การขาย/การตลาด                   
4.  การจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิ)/             

ธุรกิจคาปลีกทั่วไป (ทวิ) 
                  

5.  คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ                   
6.  การจัดการโลจิสติกส/การคลังสินคา                   

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.7   ความรูและทักษะในการหางานทํา  การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ   

                                                                                                                                                                                                                                         แบบ  ต. 11 (2) 



 

 
 
 

ระดับ  ปวช. ระดับ  ปวส. 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา จํานวนผูไดงานทํา จํานวนผูศึกษาตอ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา จํานวนผูไดงานทํา จํานวนผูศึกษาตอ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อุตสากรรมการทองเที่ยว                   
1.  การโรงแรมและการทองเที่ยว/ 
     การโรงแรมและบริการ 

                  

2.  การโรงแรมและการทองเที่ยว/ 
     การโรงแรมและบริการ (ทวิ) 

                  

ศิลปกรรม                   
1.  วิจิตรศิลป                   
2.  การออกแบบ                   
3.  คอมพิวเตอรกราฟก                   

รวมทั้งหมด                   

 คิดเปนรอยละ  ปวช.   คิดเปนรอยละ  ปวส.   

หมายเหตุ         1.  ติดตามได        ชาย  คน  หญิง  คน  รวม  คน  รอยละ   
2.  ติดตามไมได   ชาย  คน  หญิง  คน  รวม  คน  รอยละ   
3. รวมทั้งหมด      ชาย  คน  หญิง  คน  รวม  คน  รอยละ   

 

สรุปผลการประเมิน    ดี    รอยละ 60 - 100     พอใช    รอยละ 50 - 59     ปรับปรุง  รอยละ  1 - 49   

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

   สงฝายพัฒนากิจการฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
ขอกําหนดที่  1    สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่  1.8 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหนวยงานพอใจ 
ตัวบงชี้ที่  12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค                

ของผูสําเร็จการศึกษา 
คําอธิบาย              ความพึงพอใจของผูบริหาร เจาของสถานประกอบการหรือผู ท่ีมีเกี่ยวของท่ีมีตอ

พฤติกรรมของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับ  

 1) ดานความรู ความสามารถทางดานวิชาการตามลักษณะงานในสาขาน้ัน ๆ  
 2) ความรูความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการทํางาน  เชน  การเปนผูนําและ                 

ผูตามท่ีดี การตัดสินใจ ความตระหนักในการปฏิบัติตนในการรักษาความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน ทักษะในการส่ือสาร ทักษะในการจัดการและการทํางานเปนทีม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกไขปญหา ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ เปนตน  

 3) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เชน ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  ความมีวินัย  ความซ่ือสัตย ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน ความ
เสียสละ การตรงตอเวลา การอุทิศตนในการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังประสิทธิผลใน
การทํางานของผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานในสถานประกอบการ หรือหนวยงานตาง ๆ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยสํารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ/หนวยงานท่ีมีตอ
การทํางานของผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ การมีมนุษยสัมพันธ  มีบุคลิกภาพ  ท่ี
เหมาะสม ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด เปนตน 

ผูใหขอมูล สถานประกอบการ 
ผูสรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาฯ 
เคร่ืองมือที่ใชในการวัด 1.  แบบสอบถาม 
 2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 

 



 
 
 
คําชี้แจง 1.  งานวิจัยพัฒนาฯ สงแบบสอบถาม แบบ ต. 12 (1) ไปยังสถานประกอบการ 
      55ท่ีมีพนักงานสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาปการศึกษา 2552 โดยขอขอมูล   
      56จากงานแนะแนวฯ ตามตัวบงช้ีท่ี 11 และงานทวิภาคี 
 2.  งานวิจัยพัฒนาฯ รวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล และรายงานผล           
       การประเมินตามแบบ ต. 12 (2) สงฝายแผนงานฯ และหวัหนาแผนกวิชาชีพ 
เกณฑการประเมิน   สถานประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับด ี คาเฉลี่ย  4.00 – 5.00   ระดับ 
 พอใช   คาเฉลี่ย  3.50 – 3.99  ระดับปรับปรุง   คาเฉลี่ย  1.00 – 3.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

            
  

         
 

แบบสอบถาม     ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอพนักงานท่ีสําเร็จการศึกษาจาก 
วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2552     

คําชี้แจง 
 การวิจัยครัง้น้ีมวีัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความพึงพอใจ ของสถานประกอบการท่ีมีตอพนักงานท่ี
สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2552  เพื่อจะนําขอมูลไปวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 จึงขอความรวมมือมายังทาน  โปรดตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตามความเปนจริง  ขอมูลท่ีไดรับ
จากทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนา การจัดการเรยีนการสอนของวิทยาลัยฯ และขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี ้

แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปน  3  ตอน 
ตอนที่  1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่  2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอพนักงานท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
ตอนที่  3   ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  

       
 

ตอนที่  1    ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 1.1  เพศ    1. ชาย     2. หญิง 
 1.2  อายุ..............ป   

1.3 ช่ือสถานประกอบการ ………………………………………………………………… 
  1.4   ประเภทธุรกิจ    1. หนวยงานราชการ    2. รัฐวิสาหกิจ(ระบุ)…………… 

      3. บริษัท/หนวยงานเอกชน (ระบุการประกอบธุรกิจ)…................... 
  1.5  ตําแหนงท่ีทานรับผิดชอบ 

    1. ผูบริหาร/เจาของสถานประกอบการ       2. ผูจัดการฝายบุคคล 
    3. หัวหนาสวนงาน/ฝาย…………………….            4.  อื่น ๆ (โปรดระบุ)………… 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.8  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ 

                                                                                                                             แบบ ต. 12 (1)   



 
 
 

1.6 ขอมูลของพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2552  
ท่ีมาทํางานในสถานประกอบการน้ี 
1.6.1  ช่ือ-สกุล....................................................................จบสาขาวิชา.............................. 
1.6.2  ช่ือ-สกุล....................................................................จบสาขาวิชา.............................. 
1.6.3  ช่ือ-สกุล....................................................................จบสาขาวิชา.............................. 

ตอนที่ 2   ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอพนักงานท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
                สุราษฎรธานี   ปการศึกษา  2552 

 

ระดับความพึงพอใจ 
คุณสมบัติของพนักงานในปจจุบัน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานที่  1  ความรูความสามารถดานวิชาการตามลักษณะงาน      
1 ความรู ความสามารถเฉพาะในวิชาชีพหรือสาขางาน      
2 มีความรูดานวทิยาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย      
3 มีทักษะในการวางแผนการปฏิบัติงาน      
4 มีความชํานาญและทักษะในการปฏิบัติงาน      
5 มีความชํานาญและทักษะดานคอมพิวเตอร      
6 พัฒนางานท่ีรับผิดชอบอยูเสมอ      
7 มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน      
8 ใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน      
9 ความสามารถในการนําเสนอ      

10 มีการปรับตัวใหเขากับงานใหม ๆ และสภาพแวดลอมไดด ี      
ดานที่  2  ความรูความสามารถพ้ืนฐานที่จําเปนในการทํางาน      

1 มีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี      
2 การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน      
3 ความตระหนักในการปฏิบัติตนเรื่องการรักษาความ 

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
     

4 สามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีประโยชน      
5 มีทักษะการส่ือสารดานการใชภาษาไทย      
6 มีทักษะการจัดการ      
7 มีความสามารถในการทํางานเปนทีม      
8 มีทักษะการคิดวิเคราะหและการแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 
     

9 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค      
10 ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ      

 
 



 
 

ระดับความพึงพอใจ 
คุณสมบัติของพนักงานในปจจุบัน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานที่  3  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ      
1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน      
2 มีวินัยในการปฏิบัติงานเสมอ      
3 ซื่อสัตย สุจริตและรักษาความลับของสถานประกอบการ      
4 มีความเมตตากรุณาผูรวมงาน      
5 มีความขยันในการปฏิบัติงาน      
6 มีความอดทนในการปฏิบัติงาน      
7 มีความเสียสละเพื่อสวนรวม      
8 การตรงตอเวลาในการปฏิบัติงานเสมอ      
9 อุทิศตนในการทํางานท่ีรับผิดชอบ      
10 การปฏิบัติงานท่ีประสิทธิผลดี      
11 มีมนุษยสัมพันธดี      
12 แตงกายสุภาพเรียบรอย      
13 กิริยามารยาทสุภาพออนนอม      
14  ใชทรัพยากรของหนวยงานอยางประหยัด  และคุมคา      
15 ไมเกี่ยวของกับอบายมุข  และส่ิงเสพติด      

 
ตอนที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

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

ดวยความขอบคุณ 
     งานวิจัยพัฒนาฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
ผูสําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  2552 

 

ดาน x  S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  ความรู  ความสามารถทางดานวิชาการตามลักษณะ
งานในสาขาวิชา 

   

2.  ความรู  ความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการทํางาน    
3.  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ    

ภาพรวม    
 
สรุปผลการประเมิน    ดี    (คาเฉลี่ย  4.00 – 5.00) 

   พอใช (คาเฉลี่ย  3.50 – 3.99) 
   ปรับปรุง  (คาเฉลี่ย  1.00 – 3.49) 

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

สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.8   คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ 

                                                                                                                               แบบ  ต. 12 (2) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  1    สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ 
ขอกําหนดที่  1.9 ผูเรียนมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน 
ตัวบงชี้ที่  13 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน 
คําอธิบาย              จํานวนผูเรียนท่ีสามารถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายได

ระหวางเรียน 
ผูใหขอมูล ครูสอนวิชาธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  ครูท่ีปรึกษา   และงานแนะแนว 
ผูสรุปผลการประเมิน งานสงเสริมผลติผลฯ 
เคร่ืองมือที่ใชในการวัด 1.  แบบรายงาน 
 2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1.  ครูสอนวิชาธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  ครูท่ีปรึกษา  และงานแนะแนว

รายงานตาม แบบ  ต. 13 (1) สงงานสงเสริมผลิตผลฯ 
2.  งานสงเสริมผลิตผลฯ สรุปผลการประเมินตาม แบบ ต. 13 (2) สงฝายแผนงานฯ และ
หัวหนาแผนกวชิาชีพ 

เกณฑการประเมิน   ผูเรียนท่ีสามารถวางแผนธุรกจิประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายไดระหวางเรยีน  
ระดับดี  รอยละ 61 -100 ระดับพอใช  รอยละ 50 – 60  ระดบัปรับปรุง       รอยละ 1- 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
แบบรายงาน ผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายได 

            ระหวางเรียน  ปการศึกษา..................  
แผนกวิชา.................................................. 

 

จํานวนผูเรียนท่ีสามารถ 
ระดับชั้น 

จํานวน 
ผูเรียน 
ท้ังหมด 

เขียน 
แผนธุรกิจ 

รวม 
ประกอบอาชีพ 
ตามแผนธุรกิจ 

รวม 
มีรายได 

ระหวางเรียน 
รวม 

ปวช. 1        
ปวช. 2        
ปวช. 3        
รวม        

ปวส. 1        
ปวส. 2        
รวม        

รวมทั้งหมด        

 
 

 
ผูใหขอมูล................................................ครูสอนวิชาธุรกิจและการเปนผูประกอบการ/ครูท่ีปรึกษา/งานแนะแนว 
                  (.........................................) 
วันท่ี............... เดือน............................ พ.ศ. ................. 

สงงานสงเสริมผลิตผลฯ 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.8   คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ 

                                                                                                                                        แบบ  ต. 13 (1) 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
แบบสรุปผลการประเมิน  ผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และ          

มีรายไดระหวางเรียน  ปการศึกษา.................. 
 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

จํานวนผูเรียนท่ีสามารถ จํานวนผูเรียนท่ีสามารถ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวน 
ผูเรียน 
ท้ังหมด 

เขียน 
แผน 
ธุรกิจ 

ประกอบ 
อาชีพตาม 
แผนธุรกิจ 

มีรายได 
ระหวาง 
เรียน 

รวม 
รอยละ 

จํานวน 
ผูเรียน 
ท้ังหมด 

เขียน 
แผน 
ธุรกิจ 

ประกอบ 
อาชีพตาม 
แผนธุรกิจ 

มีรายได 
ระหวาง 
เรียน 

รวม 
รอยละ 

คหกรรม                     
1.  ผาและเครื่องแตงกาย/ 

         ตดัเย็บเส้ือผา/ออกแบบเส้ือผา 
                    

2.  อาหารและโภชนาการ/ 
    โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 

                    

3.  คหกรรม/ธุรกิจคหกรรม/  
         ธุรกิจงานประดิษฐ 

                    

พาณิชยกรรม                     
1.  การบัญช ี                     
2.  การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป                     
3.  การขาย/การตลาด                     
4.  การจัดการธรุกิจคาปลีก/       

ธุรกิจคาปลีกท่ัวไป (ทวิ) 
                    

5.  คอมพิวเตอรธุรกจิ/               
การพัฒนาเว็บเพจ 

                    

6.  การจัดการโลจิสติกส/   
คลังสินคา 

                    

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว                     
1.  การโรงแรม/                       

บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
                    

2.  การโรงแรม/                           
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ) 

                    

3.  สปาและความงาม                     

 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที่  1.8   คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ     แบบ  ต. 13 (2) 



 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

จํานวนผูเรียนท่ีสามารถ จํานวนผูเรียนท่ีสามารถ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวน 
ผูเรียน 
ท้ังหมด 

เขียน 
แผน 
ธุรกิจ 

ประกอบ 
อาชีพตาม 
แผนธุรกิจ 

มีรายได 
ระหวาง 
เรียน 

รวม 
รอยละ 

จํานวน 
ผูเรียน 
ท้ังหมด 

เขียน 
แผน 
ธุรกิจ 

ประกอบ 
อาชีพตาม 
แผนธุรกิจ 

มีรายได 
ระหวาง 
เรียน 

รวม 
รอยละ 

ศิลปกรรม                     
1.  วิจิตรศิลป/จิตรกรรม                     
2.  การออกแบบ                     
3.  คอมพิวเตอรกราฟก                     

รวมทั้งหมด                     
คิดเปนรอยละ                     

 
สรุปผลการประเมิน        ดี  รอยละ 61 - 100    

   พอใช  รอยละ 50 – 60    
   ปรับปรุง  รอยละ  1 – 49  

 

ผูสรุปผล                                                 งานสงเสริมผลิตผลฯ 
                  (.......................................................) 
วันท่ี               เดือน               พ.ศ.                                                                          

  สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ขอกําหนดที่  2   สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
ขอกําหนดที่  2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน 
ตัวบงชี้ที่  14 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีมีคุณภาพ 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน   
 หรือรายวิชา  ปรับปรุงแผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  
 ชุมชน และทองถิ่น โดยดําเนินการตามข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาจาก 
 1.  ขอมูลความตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน 
 2.  ขอมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา  
  หรือแผนการเรียน ท่ีสอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานและชุมชน 
 3.  รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือแผนการเรียน 
 4.  รายงานการนําผลการประเมินไปใช 
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน    งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
เคร่ืองมือที่ใช 1.  แบบรายงานขอมูล 
 2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปรายงานตามแบบ  ต. 14  สงฝายวิชาการ และหัวหนาแผนกวิชา 
เกณฑการประเมิน รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ ระดับดี รอยละ 76 – 100 หรือปฏิบัติครบท้ัง 

4 ขอ  ระดับพอใช   รอยละ  60 – 75 หรือปฏิบัติเพียง ขอ 1 – 3 หรือปฏิบัติเพียงขอ 1 - 2  ระดับ
ปรับปรุง  รอยละ 1 – 59 หรือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบสรุปรายงาน   1.  หลักสูตรและครูผูสอนรายวิชาท่ีมีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
                                 ปการศึกษา……..... 

หลักสูตร 
ที่เปดสอน 

จํานวน
หลักสูตร 

ฐานสมรรถนะ 
จํานวนรายวิชา 

ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชา/สาขางาน 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 
ที่ 

เปดสอน 
ที่มีผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

1.  ผาและเคร่ืองแตงกาย/ตัดเย็บเส้ือผา/ออกแบบเส้ือผา       
2.  อาหารและโภชนาการ/ 
     โภชนาการและอาหารเพือ่สุขภาพ 

      

3.  คหกรรม/ธุรกิจคหกรรม/ธุรกิจงานประดิษฐ       
4.  การบัญช ี       
5.  การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป       
6.  การขาย/การตลาด       
7.  การจัดการธุรกิจคาปลีก/ธุรกิจคาปลีกทั่วไป (ทว)ิ       
8.  คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ       
9.  การจัดการโลจิสติกส/การคลังสินคา       
10.  การโรงแรม/บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม       
11.  การโรงแรม/บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม (ทว)ิ       
12.  สปาและความงาม       
13.  วิจิตรศิลป/จิตรกรรม       
14.  การออกแบบ       
15.  คอมพิวเตอรกราฟก/คอมพิวเตอรกราฟกอารต       
16.  สามัญสัมพันธ    
17.  สัมพันธธุรกจิ    

รวม       

รอยละ    

สรุปผลการประเมิน       ดี  รอยละ 76 - 100      พอใช  รอยละ 60 – 75      ปรับปรุง  รอยละ  1 – 59  
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มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.1  รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ  

                            ความตองการของตลาดแรงงาน                             แบบ  ต. 14 



 

 
2.  หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ  ปการศึกษา……..... 
 
ขอดี ขอมูลประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1. ขอมูลความตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและ
ชุมชน 

  

2. ขอมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขา
งาน หรือรายวชิา หรือแผนการเรียน ท่ีสอดคลองกับความ
ตองการตลาดแรงงานและชุมชน 

  

3. รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรอืรายวิชา
หรอืแผนการเรยีน 

  

4. รายงานการนําผลการประเมินไปใช   

สรุปผลการประเมิน        ดี  ปฏิบัติครบท้ัง  4  ขอ    
   พอใช  ปฏิบัติเพียงขอ 1 – 3 หรือขอ 1 - 2   
   ปรับปรุง ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว 

 

ผูสรุปผล                                              งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
                  (....................................................) 
วันท่ี               เดือน                     พ.ศ.                                                                                

สงฝายวิชาการ และหัวหนาแผนกวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอกําหนดที่  2    สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
ขอกําหนดที่  2.2 จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียน  ไดพัฒนาตนเอง  

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบงชี้ที่  15 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการสงเสริม  ใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการคุณธรรม  

จริยธรรม  หรือบูรณาการความรูจากรายวิชาตาง ๆ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  การใชสื่อการเรียนรู  การวัดประเมินผลอยางหลากหลาย  เหมาะสม
สอดคลองกับผูเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการสอน และการประเมินผล
การสอนโดยผูเก่ียวของ และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ   

ผูใหขอมูล ครูผูสอน   หัวหนาแผนกวิชา 
ผูสรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
เคร่ืองมือที่ใช 1. แบบรายงาน 
 2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1.  ครูผูสอน  สงแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชากับหัวหนาแผนกวิชาทุกภาคเรียน 
 2.  หัวหนาแผนกวิชา สรุปรายงาน  ตามแบบ  ต. 15 (1)  สงงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
                                 3.  งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปผลการประเมิน ตามแบบ ต. 15 (2) สงฝายวิชาการ 
เกณฑการประเมิน รายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ  ระดับดี รอยละ 

76 – 100 ระดับพอใช  60 – 75  ระดับปรับปรุง รอยละ 1 - 59  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน   รายวิชาท่ีเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ ปการศึกษา   
แผนกวิชา........................................ 
 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

จํานวนรายวิชา จํานวนรายวิชา 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ครูผูสอน 

ท่ีสอนใน 
ภาคเรียน 

ท่ีเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู 

ท่ีสอนใน 
ภาคเรียน 

ท่ีเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม     

รอยละ   

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

สงงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
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มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.2  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียน  ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ 

 และเต็มตามศักยภาพ                                                                                               แบบ  ต. 15 (1) 



 

 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน    รายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ  
      ปการศึกษา           
 

จํานวนรายวิชา 
ครูในแผนกวิชา ท่ีสอนท้ัง 

ปการศึกษา 
ท่ีเขียนแผน 

การจัดการเรียนรู 

รอยละ 

1.  ผาและเครื่องแตงกาย    
2.  อาหารและโภชนาการ    
3.  คหกรรมศาสตร    
4.  การบัญชี    
5.  การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป    
6.  การขาย/การตลาด    
7.  คอมพิวเตอรธุรกิจ    
8.  การจัดการโลจิสติกส    
9.  การโรงแรม    
10.  สปาและความงาม    
11.  วิจิตรศิลป    
12.  การออกแบบ    
13.  คอมพิวเตอรกราฟก    
14.  สามัญสัมพันธ    
15. สัมพันธธุรกิจ    

รวม    

สรุปผลการประเมิน       ดี  รอยละ  76 -100       พอใช  รอยละ  60 – 75      ปรับปรุง  รอยละ  1 - 59 

ใหขอมูล                        งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
             (                        ) 
วันท่ี                 เดือน                             พ.ศ.                                

สงฝายวิชาการ  และหัวหนาแผนกวิชา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.2  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียน  ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ 

 และเต็มตามศักยภาพ                                                                                               แบบ  ต. 15 (2) 



 

           
 
 
     
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  2    สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
ขอกําหนดที่  2.2   จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียน  ไดพัฒนาตนเองตาม

ธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ          
ตัวบงชี้ที่  16                  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน  
คําอธิบาย ความพึงพอใจของผู เรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนในดานตาง  ๆ  ความรู 

ความสามารถในรายวิชาท่ีสอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน 
การใชสื่อการสอน การวัดและประเมินผล เปนตน 

ผูใหขอมูล ผูเรียน ผูสอน หัวหนาแผนกวิชา 
ผูสรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาฯ 
เคร่ืองมือที่ใช 1.  แบบประเมิน 
 2.  แบบรายงาน 
 3.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1.  ผูเรียนประเมินคุณภาพการสอนของผูสอนตามแบบประเมิน ต. 16 (1) ภายในสัปดาห

ท่ี 17  ของทุกภาคเรียน 
 2.  งานวิจัยพัฒนาฯ  วิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูลทางสถิติเปนระดับความ             

พึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา  รายบุคคล  และสาขาวิชา  รายงานตามแบบ  ต .  16 (2)                
สงหัวหนาแผนกวิชา และสรุปผลการประเมิน แบบ ต. 16 (3) สงฝายแผนงานฯ 

เกณฑการประเมิน ระดับความพึงพอใจของผู เรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน  ระดับดี  คาเฉลี่ย                   
4.00 – 5.00 ระดับพอใช คาเฉลี่ย 3.50 – 3.99 ระดับปรับปรุง คาเฉลี่ย 1.00 – 3.49 
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มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของครู  โดยผูเรียน 
ครูผูสอนชื่อ…………………………..…………………………………. 
สอนรายวิชา.............................................................................................. 

คําชี้แจง การประเมินการสอนมีจุดมุงหมายเพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน จึงขอความรวมมือจาก
นักเรียกนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง  โดยใสเครื่องหมาย   ลงในชองที่เห็นวา
ใกลเคียงกับความจริงมากท่ีสุด  ดังน้ี 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ  1. ชาย  2. หญิง 
 2.  ระดับการศึกษา 1. ปวช.1  2. ปวช. 2      3. ปวช. 3  4. ปวส. 1   5. ปวส. 2 
 3.  สาขาวิชา  1.ผาและเครื่องแตงกาย  2.อาหารและโภชนาการ   3.คหกรรมการผลิต 
   4.การบัญชี  5.การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป  6.การขาย/การตลาด  

   7.ธุรกิจคาปลีก  8.คอมพิวเตอรธุรกิจ   9.การจัดการโลจสิติกส 
    10. การโรงแรม  11.สปาและความงาม   12.วิจิตรศิลป   
    13.ออกแบบ  14.คอมพิวเตอรกราฟก 
ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของครู 

ระดับความพึงพอใจ 
รายการประเมิน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1.  ความรับผิดชอบ      
1.1  ตรงตอเวลา      
1.2  เตรียมการสอนอยางเปนระบบ      
1.3  มีความต้ังใจและกระตือรือรนในการสอน      
1.4  สอนเน้ือหาครบถวนตามประมวลการสอน      

2.  เทคนิคการสอน      
2.1  ใชเทคนิควิธีการสอนที่กอใหเกิดการเรียนรู  มีการใชสื่อ  

อุปกรณ  และจัดกิจกรรมเหมาะสม     
     

2.2  สามารถอธิบายและตอบคําถามไดตรงประเด็น      
2.3  สรางบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจ      
2.4  ช้ีใหผูเรียนเห็นความสําคัญของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่     

เก่ียวของ รวมถึงการบูรณาการสาระความรูดานตางๆ กับวิชาที่เรียน 
     

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.2  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียน  ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ 

 และเต็มตามศักยภาพ                                                                                               แบบ  ต. 16 (1) 



 
ระดับความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

3.  ความเปนครู      
3.1  มีคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะทางอารมณ        
3.2  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  เชน  ความสุภาพ  การแตงกาย  

การใชเสียง และทวงทีการพูด 
     

3.3  มีการบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดีงาม
ในการสอน  รวมทั้งการวากลาวตักเตือน  แนะนํา  ยกตัวอยาง 

     

4.  การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง      
4.1  สงเสริมใหมีการแสดงความคิดเห็น  คิดวิเคราะห  

สังเคราะห  คนควาเพ่ิมเติม  และแลกเปล่ียนประสบการณ 
     

4.2  แนะนําหนังสือ  เอกสารประกอบการสอน  และแหลง
เรียนรูเพ่ิมเติม 

     

4.3  จัดเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับ
ความสนใจและถนัดของผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

5.  ความรูความสามารถ      
5.1  มีความรูในเน้ือหาวิชาที่สอนอยางกวางขวาง  ลึกซึ้ง  และ

ทันสมัย 
     

5.2 ช้ีแจงวัตถุประสงค  เคาโครงรายวิชา  และวิธีการวัดและ
ประเมินผลกอนดําเนินการสอนไดละเอียดชัดเจน 

     

5.3  มีการวัดและประเมินผลการเรียนดวยวิธีหลากหลาย  
เหมาะสมกับลักษณะวิชา 

     

 

ตอนท่ี  3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน ปการศึกษา............. 

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

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ลําดับ ชื่อ – สกุล ครูผูสอน 

รายวิชาท่ีสอน คาเฉล่ีย ระดับ รายวิชาท่ีสอน คาเฉล่ีย ระดับ 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมทั้งหมด       

คาเฉล่ียโดยรวมของแผนก  

สรุปผลการประเมิน     ดี  คาเฉลี่ย 4.00 – 5.00    พอใช  คาเฉลี่ย 3.50 – 3.99   ปรับปรุง คาเฉลี่ย 1.00 – 3.49 

ผูใหขอมูล      งานวิจยัพัฒนาฯ 
                    (                          ) 
วันท่ี                 เดือน                         พ.ศ.                                 

สงหัวหนาแผนกวิชา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.2  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียน  ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ 

 และเต็มตามศักยภาพ                                                                                               แบบ  ต. 16 (2) 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

แบบสรุปผลการประเมิน       ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน             
ปการศึกษา..................  

จํานวนครู 
แผนกวิชา 

ท้ังหมด ท่ีมีการประเมิน 

จํานวนรายวิชา 
ของครูท่ีมี 
การประเมิน 

คาเฉล่ียโดยรวม 

1.  ผาและเครื่องแตงกาย     
2.  อาหารและโภชนาการ     
3.  คหกรรมศาสตร     
4.  การบัญชี     
5.  การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป     
6.  การขาย/การตลาด     
7.  คอมพิวเตอรธุรกิจ     
8.  การจัดการโลจิสติกส     
9.  การโรงแรม     
10.  สปาและความงาม     
11.  วิจิตรศิลป     
12.  การออกแบบ     
13.  คอมพิวเตอรกราฟก     
14.  สามัญสัมพันธ     
15.  สัมพันธธุรกิจ     

รวม     

สรุปผลการประเมิน     ดี  คาเฉลี่ย 4.00 – 5.00    พอใช  คาเฉลี่ย 3.50 – 3.99   ปรับปรุง คาเฉลี่ย 1.00 – 3.49 
 
ใหขอมูล       งานวิจยัพัฒนาฯ 
                 (                                       ) 
วันท่ี                 เดือน                             พ.ศ.                                                     

สงฝายแผนงานฯ 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.2  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียน  ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ 

 และเต็มตามศักยภาพ                                                                                               แบบ  ต. 16 (3) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอกําหนดที่  2    สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
ขอกําหนดที่  2.2   จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียน  ไดพัฒนาตนเองตาม

ธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ          
ตัวบงชี้ที่  17                รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการ

สอนอยางเหมาะสม   
คําอธิบาย สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝก เครื่องมือ อุปกรณอยางเพียงพอและ

เหมาะสม  เกิดประโยชนสูงสุด โดยเทียบจากงบประมาณท้ังหมด  และจายจริง 
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานวางแผนและงบประมาณ   
เคร่ืองมือที่ใช แบบรายงาน 
คําชี้แจง งานวางแผนฯ ขอขอมูลการจายจริงจากงานการเงิน  และงานการบัญชี  เพื่อสรุปรายงาน

ตามแบบ ต. 17   สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชา 
เกณฑการประเมิน สถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  

ระดับดี มากกวารอยละ  15  ของงบดําเนินการท้ังหมด ระดับพอใช   รอยละ  10 - 15  ของ
งบดําเนินการท้ังหมด  ระดับปรับปรุง  นอยกวารอยละ   10  ของงบดําเนินการท้ังหมด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบผลการประเมิน   การจัดงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก  อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม  ปการศึกษา………. 

การจัดงบประมาณท่ีจายจริงของการจัดซ้ือวัสดุฝกอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ท่ี  แผนกวิชา 

งบดําเนินการ งบอุดหนุน งบดําเนินการ งบอุดหนุน 

1 ผาและเครื่องแตงกาย     
2 อาหารและโภชนาการ     
3 คหกรรมศาสตร     
4 การบัญชี     
5 การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป     
6 การขาย/การตลาด     
7 คอมพิวเตอรธรุกิจ     
8 การจัดการโลจสิติกส     
9 การโรงแรม     
10 สปาและความงาม     
11 วิจิตรศิลป     
12 ออกแบบ     
13 คอมพิวเตอรกราฟก     
14 สามัญสัมพันธ/และสัมพันธุรกิจ     
15 จัดซื้อวัสดฝุกอปุกรณตามโครงการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน  เปนเงิน  

รวม     
 

สรุป  งบประมาณท้ังหมด                                        บาท 
 การจายจรงิเปนเงินท้ังหมด                                        บาท 
 คิดเปนรอยละ                                        . 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.2  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียน  ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ  

                             และเต็มตามศักยภาพ                                                                                                     แบบ ต. 17  



 

 
 

สรุปผลการประเมิน           ดี  มากกวารอยละ 15  ของงบดําเนินการท้ังหมด 
           พอใช     รอยละ  10 - 15  ของงบดําเนินการท้ังหมด  
           ปรับปรุง   นอยกวารอยละ  10  ของงบดําเนินการท้ังหมด  

 
 

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

                                                                                              สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  2   สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
ขอกําหนดที่  2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา   
ตัวบงชี้ที่  18 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
คําอธิบาย ความเหมาะสมของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร การบริหารจัดการ 

การใชหองคอมพิวเตอร และจํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร ในแตละครั้งของการ
เรียนในรายวิชาท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอร แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และ
สาขางาน 

ผูใหขอมูล งานพัฒนาหลักสูตรฯ  หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 ผูสรุปผลการประเมิน หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
เคร่ืองมือที่ใช แบบรายงาน 
คําชี้แจง 1.  งานพัฒนาหลักสูตรฯ  รายงานขอมูลจํานวนผูเรียนวิชาคอมพิวเตอร  และจํานวน

ช่ัวโมงตอสัปดาหของแตละสาขาวิชา ทุกภาคเรียน ตามแบบ ต. 18 
2.  หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร  รายงานขอมูล  การใชเครื่องคอมพิวเตอร  โดยเทียบ
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอผูเรียนในรายวิชา ตามแบบ ต. 18  สงฝายวิชาการ และ
หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

เกณฑการประเมิน ความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา   
 ระดับดี  ผูเรียน  : คอมพิวเตอร  1  คน  :  1  เครื่อง  ระดับพอใช  ผูเรียน  :  คอมพิวเตอร  

2  คน  :  1  เครื่อง  ระดับปรับปรุง   ผูเรียน  :  คอมพิวเตอร   
 3  คนข้ึนไป  :   1  เครื่อง     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน      ความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา  
 ปการศึกษา……… 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนท่ี  2 

สาขาวิชา จํานวนผูเรียน 
วิชาคอมพิวเตอร 

จํานวนรายวิชา 
จํานวนผูเรียน 
วิชาคอมพิวเตอร 

จํานวนรายวิชา 

1. ผาและเครื่องแตงกาย     
2. อาหารและโภชนาการ     
3. คหกรรมศาสตร/ 
    การบริหารงานคหกรรมศาสตร 

    

4. การบัญชี     
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป     
6. การขาย/การตลาด/ธุรกิจคาปลีก/ 
    การจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิ) 

    

7. คอมพิวเตอรธุรกิจ     
8. การจัดการโลจิสติกส     
9. การโรงแรมและการทองเที่ยว/การโรงแรม 
    และบริการ/การโรงแรมและ   
    การทองเที่ยว/การโรงแรมและบริการ(ทวิ) 

    

10.  สปาและความงาม     
11. วิจิตรศิลป     
12. การออกแบบ     
13. คอมพิวเตอรกราฟก     

รวม     
 

ผูใหขอมูล                                                         งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

                   (..................................................) 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.3   จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา   

                   แบบ  ต. 18   



 
 
 
 

1. จํานวนหองเรียนคอมพิวเตอร  มีท้ังหมด               หองเรียน 
2. จํานวนคอมพิวเตอร  หองละ  40  เครื่อง มีจํานวน  ......  หองเรียน จัดผูเรียนในแตละครั้งตอหอง          คน 
3. จํานวนคอมพิวเตอร  หองละ  30  เครื่อง มีจํานวน          หองเรียน จัดผูเรียนในแตละครั้งตอหอง          คน  
4. จํานวนคอมพิวเตอร  หองละ  20  เครื่อง มีจํานวน          หองเรียน จัดผูเรียนในแตละครั้งตอหอง          คน 

สรุปอัตราสวนของผูเรียน  :  คอมพิวเตอร  =                   คน  :                    เครื่อง 
 
 
สรุปผลการประเมิน           ดี    ผูเรียน  : คอมพิวเตอร  1  คน  :  1  เครื่อง 
      พอใช    ผูเรียน  :  คอมพิวเตอร  2  คน  :  1  เครื่อง 
      ปรับปรุง  ผูเรียน  :  คอมพิวเตอร  3  คน  ข้ึนไป :   1  เครื่อง 
 
 

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

  
                                                                                             สงฝายวิชาการ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                            

 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  2    สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
ขอกําหนดที่  2.4 จัดสถานท่ีเรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา  

ท้ังในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ 
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน  หองปฏิบัติการ 

โรงฝกงาน  พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู  
และเกิดประโยชนสูงสุด 

คําอธิบาย สถานศึกษาจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ ไดแก หอประชุม โรงอาหาร  หองนํ้า  
หองเรียน  หองปฏิบัติการโรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติโดยจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ
การศึกษาท่ีเพียงพอ และ/หรือเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา  สภาพแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกท้ังภายในและภายนอกหองเรียน  สอดคลองกับรายวิชาท่ีเรียน   มี
บรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู โดยพิจารณาจาก 
1. มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นท่ีฝกปฏิบัติ 
2. มีการใชหองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน และพื้นท่ีฝกปฏิบัติตามตารางการใช 
3. มีการติดตาม ประเมินผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพ้ืนท่ีฝก

ปฏิบัติ 
4. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน 

และพื้นท่ีฝกปฏิบัติ 
ผูใหขอมูล ผูเรียน  ผูสอน  หัวหนาแผนกวิชา  
ผูสรุปผลการประเมิน งานอาคารสถานท่ี   
เคร่ืองมือที่ใช 1. แบบประเมิน 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน  
คําชี้แจง          1.  หัวหนาแผนกวิชา ใหครูและผูเรียนในแผนก  ทําแบบประเมิน ต. 19 (1)  สงงาน

อาคารสถานท่ี  
  2.  งานอาคารสถานท่ี สรุปผลการประเมิน ตามแบบ ต. 19 (2) สงฝายบริหารทรัพยากร 

และหัวหนาแผนกวิชา 
เกณฑการประเมิน สถานศึกษาจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนย         วิทย

บริการ โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการ
เรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด ระดับดี ปฏิบัติทุกขอ ระดับพอใช  ปฏิบัติขอ   1 – 3  
ระดับปรับปรุง  ปฏิบัติขอ 1 – 2   

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดอาคารของสถานศึกษา  ปการศึกษา ................ 

คําช้ีแจง การประเมินการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน  หองปฏิบัติการ  พ้ืนท่ีฝก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชน
สูงสุด มีจุดมุงหมายเพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการสถานศึกษา  จึงขอความ
รวมมือจากทานในการแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง  โดยใสเครื่องหมาย    
ลงในชองท่ีเห็นวาใกลเคียงกับความจริงมากท่ีสุด  ดังน้ี 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ    1. ชาย    2. หญิง 
 2.  สถานภาพ   1. ครู    2. ผูเรียน 
 3.  แผนกวิชา   1. ผาและเครื่องแตงกาย    2. อาหารและโภชนาการ 
       3. คหกรรมศาสตร     4. การบัญชี 
       5. การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป   6. การขาย/การตลาด 
       7. คอมพิวเตอรธุรกิจ     8. การจัดการโลจิสติกส 
       9. การโรงแรม     10. สปาและความงาม 
       11. วิจิตรศิลป     12. ออกแบบ  
       13. คอมพิวเตอรกราฟก    14. สามัญสัมพันธ 
       15. สัมพันธธุรกิจ 

ตอนที่  2  ความพึงพอใจที่มีตอการจัดอาคารของสถานศึกษาในแผนกวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

ขอท่ี รายการประเมิน มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

1. มีหองปฏิบัติการตรงตามแผนกวิชาที่เปดสอน      
2. มีการจัดหองปฏิบัติการเปนสัดสวน      
3. มีการจัดครุภัณฑ อุปกรณ สะดวก สอดคลองกับการเรียนการสอน      
4. มีการติดต้ังตารางการใชหองเรียนทุกหองเปนปจจุบัน      
5. มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับการใชหอง      

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.4  จัดสถานที่เรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา  ท้ังในสถานศึกษา 

                            สถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ                    แบบ  ต. 19  (1) 



 
ระดับความคิดเห็น 

ขอท่ี รายการประเมิน มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

6. มีอากาศถายเทไดดี หรือติดต้ังพัดลมระบายอากาศ      
7. มีแสงสวางเพียงพอ หลอดไฟ อยูในสภาพใชการได      
8. มีปายช่ือ/แผนก หองปฏิบัติการและผูรับผิดชอบ      
9. อุปกรณไฟฟาอยูในสภาพที่สมบูรณ      

10. มีคําเตือนเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน      
11. การติดต้ังอุปกรณดับเพลิงพรอมใชงาน      
12. มีคูมือการใชอุปกรณ เครื่องมือและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน      
13. การติดต้ังตูยาพรอมอุปกรณ      
14. มีบัญชีการเบิกจายเครื่องมือ อุปกรณมาใชงาน      
15. มีทะเบียนการซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ      
  

ตอนที่  3  ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  สงงานอาคารสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน   ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พ้ืนท่ีฝกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน 
มี บ ร ร ย า ก า ศ ท่ี เ อื้ อ ต อ ก า ร เ รี ยน รู  และ เ กิ ดปร ะโ ยชน ส งสุ ด                        
ปการศึกษา............ 

ความพึงพอใจในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน หองปฏิบัติการ 
สาขาวิชา คาเฉลีย่ สาขาวิชา คาเฉลีย่ 

1.  ผาและเครื่องแตงกาย  9.  การโรงแรม  
2.  อาหารและโภชนาการ  10.  สปาและความงาม  
3.  คหกรรมศาสตร  11.  วิจิตรศิลป  
4.  การบัญชี  12.  ออกแบบ  
5.  การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป  13.  คอมพิวเตอรกราฟก  
6.  การขาย/การตลาด  14.  สามัญสัมพันธ  
7.  คอมพิวเตอรธุรกิจ  15.  สัมพันธธุรกิจ  
8.  การจัดการโลจิสติกส    

คาเฉลีย่ในภาพรวม........................................................... 

ขอที ่ ขอมูลประกอบการตัดสิน ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1. มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นท่ีฝกปฏิบัติ   
2. มีการใชหองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน และพื้นท่ีฝกปฏิบัติตามตารางการใช   
3. มีการติดตาม ประเมินผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นท่ีฝก

ปฏิบัติ 
  

4. มีการทําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน 
และพื้นท่ีฝกปฏิบัติ 

  

สรุปผลการประเมิน         ดี  ปฏิบัติทุกขอ       พอใช  ปฏิบัติขอ 1 – 3      ปรับปรุง  ปฏิบัติขอ 1 – 2 
 

ผูใหขอมูล………………………………………งานอาคารสถานท่ี 
                    (                                                ) 
วันท่ี…..……เดือน…………..……………พ.ศ…………….               สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวิชา                                 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.4  จัดสถานที่เรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา  ท้ังในสถานศึกษา 

                            สถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ                     แบบ  ต. 19  (2) 



 
                           

 

 
 
 
 
ขอกําหนดที่  2    สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
ขอกําหนดที่  2.4   จัดสถานท่ีเรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา  

ท้ังในสถานศึกษาสถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ    
ตัวบงชี้ที่  20 ระดับคุณภาพการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอ

การเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 
คําอธิบาย ความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง หอง

อินเตอรเน็ต ท่ีมีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน 
และสามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม โดยจัดใหมีครุภัณฑ และ
อุปกรณการศึกษา ท่ีเพียงพอและ/หรือเหมาะสมกับแตละสาขาวิชาโดยพิจารณาจาก 
1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีในศูนยวิทยบริการ มีสื่อท่ีหลากหลาย และขอมูล

การใชงาน 
2. มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน 
3. สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
4. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ 

ผูใหขอมูล  ผูเรียน   ผูสอน   
ผูสรุปผลการประเมิน     งานวิทยบริการและหองสมุด  
เคร่ืองมือที่ใช 1.  แบบประเมิน 
 2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1.  หัวหนาแผนกวิชานําแบบประเมินใหครู และผูเรียนในแผนกประเมิน ตามแบบ ต. 20 

(1) สงงานวิทยบริการฯ 
 2.  งานวิทยบริการฯ สรุปผลการประเมิน แบบ ต. 20 (2) สงฝายวิชาการ และหัวหนาแผนก

วิชา 
เกณฑการประเมิน สถานศึกษาจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการ

เรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด ระดับดี  ปฏิบัติทุกขอ ระดับพอใช ปฏิบัติ     3 ขอ ระดับ
ปรับปรุง  ปฏิบัติ 1 – 2 ขอ 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน    ความพึงพอใจตอการจัดศูนยวิทยบริการของสถานศึกษา ใหเหมาะสมกับวิชา           
ท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด ปการศึกษา....... 

คําชี้แจง การประเมินการจัดศูนยวิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง หองอินเทอรเน็ต ของ
สถานศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการสถานศึกษา จึงขอความรวมมือจาก
ทานในการแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง โดยใชเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีเห็นวาใกลเคียง
กับความจริงมากท่ีสุด ดังน้ี 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ    1. ชาย    2. หญิง 
 2.  สถานภาพ   1. ครู    2. ผูเรียน 
 3.  แผนกวิชา   1. ผาและเครื่องแตงกาย    2. อาหารและโภชนาการ 
       3. คหกรรมศาสตร     4. การบัญชี 
       5. การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป   6. การขาย/การตลาด 
       7. คอมพิวเตอรธุรกิจ     8. การจัดการโลจิสติกส 
       9. การโรงแรม     10. สปาและความงาม 
       11. วิจิตรศิลป     12. ออกแบบ  
       13. คอมพิวเตอรกราฟก    14. สามัญสัมพันธ 
       15. สัมพันธธุรกิจ 

ตอนที่  2  ความพึงพอใจที่มีตอการจัดศูนยวิทยบริการของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ขอท่ี รายการประเมิน มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณมีความเหมาะสมตอสาขาวิชา      
2. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณมีเพียงพอตอสาขาวิชา      
3. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณมีสื่อหลากหลาย      
4. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณมีความทันสมัย      
5. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน      

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.4  จัดสถานที่เรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา  ท้ังในสถานศึกษา 

                            สถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ                     แบบ  ต. 20  (1) 



 
 

ระดับความคิดเห็น 
ขอท่ี รายการประเมิน มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

6. สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม      
7. มีการบํารุงรักษาครุภัณฑ อุปกรณ และสื่อตาง ๆ      
8. การจัดครุภัณฑ อุปกรณ และสื่อตาง ๆ เหมาะสมกับสถานที่      
9. มีผูรับผิดชอบใหบริการแกครู และผูเรียน      

10. มีความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการ      
  

ตอนที่  3  ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  สงงานวิทยบรกิารและหองสมุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับคุณภาพการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน            
มีบรรย าก าศ ท่ี เ อื้ อ ต อก า ร เ รี ยนรู  และ เ กิ ดประโยชน สู งสุ ด                      
ปการศึกษา ....................... 

ความพึงพอใจในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
สาขาวิชา คาเฉลีย่ สาขาวิชา คาเฉลีย่ 

1.  ผาและเครื่องแตงกาย  9.  การโรงแรม  
2.  อาหารและโภชนาการ  10.  สปาและความงาม  
3.  คหกรรมศาสตร  11.  วิจิตรศิลป  
4.  การบัญชี  12.  ออกแบบ  
5.  การเลขานุการ  13.  คอมพิวเตอรกราฟก  
6.  การขาย/การตลาด  14.  สามัญสัมพันธ  
7.  คอมพิวเตอรธุรกิจ  15.  สัมพันธธุรกิจ  
8.  การจัดการโลจิสติกส    

คาเฉลีย่ในภาพรวม........................................................... 

ขอที ่ ขอมูลประกอบการตัดสิน ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีในศูนยวิทยบริการ มีสื่อท่ีหลากหลาย และขอมูล

การใชงาน 
  

2. มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน   
3. สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม   
4. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ   

สรุปผลการประเมิน         ดี  ปฏิบัติทุกขอ       พอใช  ปฏิบัติ 3   ขอ     ปรับปรุง  ปฏิบัติ 1 – 2 ขอ 
 

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

 สงฝายวชิาการ และหัวหนาแผนกวิชา                       
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.4  จัดสถานที่เรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา  ท้ังในสถานศึกษา 

                            สถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ                     แบบ  ต. 20  (2) 



 
 

               

 

 
 
 
 

ขอกําหนดที่  2    สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
ขอกําหนดที่  2.4   จัดสถานท่ีเรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา  

ท้ังในสถานศึกษาสถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ    
ตัวบงชี้ที่  21 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ 
คําอธิบาย ความเหมาะสมในการจัดครุภัณฑ และอุปกรณการเรียน โดยพิจารณาจากความเพียงพอ

และ/หรือเหมาะสมในการใชงานและความทันสมัยของครุภัณฑและอุปกรณ รวมท้ัง
ประสิทธิภาพในการใชงานท่ีสามารถตอบสนองการใชงานของผูใชไดอยางเหมาะสมใน
สาขาวิชา/สาขางาน โดยสถานศึกษาตองดําเนินการ และมีขอมูลท่ีบงช้ีคุณภาพดังนี้ 
1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน อยูในสภาพท่ีใชงานไดดี 
2. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ 
3. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย 
4. ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ และ

เครื่องมือตาง ๆ ท่ีใช 
5. มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน 

ผูใหขอมูล  ผูเรียน  ผูสอน  
ผูสรุปผลการประเมิน       งานพัสดุ 
เคร่ืองมือที่ใช 1.  แบบประเมิน 
 2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1.  หัวหนาแผนกวิชานําแบบประเมินใหครู และผูเรียนในแผนกประเมิน ตามแบบ ต. 

21(1) สงงานพัสดุ 
 2.  งานพัสดุ สรุปผลการประเมิน แบบ ต. 21 (2) สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนา

แผนกวิชา 
เกณฑการประเมิน สถานศึกษาจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ  ระดับดี  ปฏิบัติทุกขอ ระดับพอใช ปฏิบัติขอ  

1 - 4   ระดับปรับปรุง  ปฏิบัติขอ 1 – 3  
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน    ความพึงพอใจตอการจัดใหมีครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ ท่ีใชงานอยาง
เหมาะสมในสาขาวิชาของสถานศึกษา ปการศึกษา.......... 

คําชี้แจง การประเมินความพึงพอใจตอการจัดใหมีครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ ท่ีใชงานอยาง
เหมาะสมในสาขาวิชาของสถานศึกษา มีจุดมุงหมาย เพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา จึงขอความรวมมือจากทานในการแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง โดยใช
เครื่องหมาย  ลงในชองท่ีเห็นวาใกลเคียงกับความจริงมากท่ีสุด ดังน้ี 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ    1. ชาย   2. หญิง 
 2.  สถานภาพ  1.  ครู   1. ผูเรียน 
 3.  แผนกวิชา   1. ผาและเครื่องแตงกาย   2. อาหารและโภชนาการ   3. คหกรรมศาสตร  
     4. การบัญชี    5. การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป   6.การขาย/การตลาด 
     7. คอมพิวเตอรธุรกิจ   8. การจัดการโลจิสติกส    9.การโรงแรม  
      10. สปาและความงาม   11. วิจิตรศิลป    12. ออกแบบ  
     13. คอมพิวเตอรกราฟก   14. สามัญสัมพันธ    15. สัมพันธธุรกิจ 

ตอนที่  2  ความพึงพอใจที่มีตอการจัดใหมีครุภัณฑ อุปกรณ และเคร่ืองมือตาง ๆ ของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

 ขอท่ี รายการประเมิน 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. จํานวนครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมืออยูในสภาพใชงานไดดี      
2. จํานวนครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือมีความเหมาะสมกับสาขาวิชา      
3. จํานวนครุภัณฑ  อุปกรณ และเครื่องมือมีความทันสมัย      
4. มีจํานวนเพียงพอตอการเรียนการสอนในแตละครั้ง      
5. มีการบํารุงรักษาครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ      
6. มีผูรับผิดชอบใหบริการแกครู และผูเรียน       
7. มีความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการ      
  

ตอนที่  3  ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

  สงงานพัสด ุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.4  จัดสถานที่เรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา  ท้ังในสถานศึกษา 

                            สถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ                     แบบ  ต. 21  (1) 



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ 
 ปการศึกษา ....................... 

ความพึงพอใจในการจัดใหมีครุภัณฑ อุปกรณ และเคร่ืองมือตาง ๆ 
สาขาวิชา คาเฉลีย่ สาขาวิชา คาเฉลีย่ 

1.  ผาและเครื่องแตงกาย  9.  การโรงแรม  
2.  อาหารและโภชนาการ  10.  สปาและความงาม  
3.  คหกรรมศาสตร  11.  วิจิตรศิลป  
4.  การบัญชี  12.  ออกแบบ  
5.  การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป  13.  คอมพิวเตอรกราฟก  
6.  การขาย/การตลาด  14.  สามัญสัมพันธ  
7.  คอมพิวเตอรธุรกิจ  15. สัมพันธธุรกิจ  
8.  การจัดการโลจิสติกส    

คาเฉลีย่ในภาพรวม........................................................ 

ขอที ่ ขอมูลประกอบการตัดสิน ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน อยูในสภาพท่ีใชงานไดดี   
2. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ   
3. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย   
4. ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ และ

เครื่องมือตาง ๆ ท่ีใช 
  

5. มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน   

สรุปผลการประเมิน         ดี  ปฏิบัติทุกขอ       พอใช  ปฏิบัติขอ 1 - 4      ปรับปรุง  ปฏิบัติขอ 1 – 3 
 

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

 สงฝายบรหิารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวชิา 
                          
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.4  จัดสถานที่เรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา  ท้ังในสถานศึกษา 

                            สถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ                     แบบ  ต. 21  (2) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  2   สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
ขอกําหนดที่  2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอ การ

เรียนรู 
ตัวบงชี้ที่  22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกท่ี

เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน 
คําอธิบาย สถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวกท้ัง

ภายในและภายนอกหองเรียน  เชน  การใชวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องจักร            
การจัดระบบแสงสวาง  การถายเทอากาศ  การจัดพ้ืนท่ีหองเรียนหองปฏิบัติ  การจัดผัง
หองปฏิบัติการ  ระบบปองกันอัคคีภัย  ฯลฯ  ท่ีเอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา 

ผูใหขอมูล  หัวหนาแผนกวิชา   
ผูสรุปผลการประเมิน     งานอาคารสถานท่ี 
เคร่ืองมือที่ใช 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1. หัวหนาแผนกวิชากรอกขอมูล  แบบ ต. 22 (1) สงงานอาคารสถานท่ี 
 2. งานอาคารสถานท่ี  สรุปผลการประเมิน แบบ ต. 22 (2) สงฝายบริหารทรัพยากร 
เกณฑการประเมิน สถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอ

การเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน  ระดับดี  รอยละ  71 – 100  ระดับพอใช  รอยละ  60 – 
70    ระดับปรับปรุง  รอยละ  1 - 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
        



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม   สิ่งอํานวยความสะดวก             
ท่ีเอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน  ปการศึกษา……......…. 

แผนกวิชา                                                                                        0             
 

ลําดับที่ รายการ มี ไมม ี
1. ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัยทุกพื้นท่ี   
2. ระบบสัญญาณเตือนภัย  อุปกรณปองกันอัคคีภัย   
3. ปายแสดงข้ันตอนการใช  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักร ฯลฯ   
4. สถานท่ีและการจัดเก็บวัสดุ  อปุกรณ  เครื่องมือ  ฯลฯ   
5. อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตนประจําพ้ืนท่ีนอกเหนือจาก 

หองพยาบาลของสถานศึกษา  
 

6. บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ  เครื่องมือ  
เครื่องจักร  

 

7. อุปกรณปองกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน   
8. ขอมูล หรือสถติิการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ   

รวม   

รอยละ  
 

 

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

                                                                            
สงอาคารสถานท่ี 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.5   จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

                      แบบ  ต. 22  (1) 



 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน      การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน ปการศึกษา …....… 

ลําดับ 
สาขาวิชา 

รายการ 
คผ. คอ. คท. บช. ลข. 

กข./
กต. 

คต. ลจ. ธร. สปา วศ. อบ. สส. 
รวมสาขาวิชา
ที่ปฏิบัติ 

รอยละ 

1. ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัยทุกพื้นที่                
2. ระบบสัญญาณเตือนภัย  อุปกรณปองกันอัคคีภัย                
3. ปายแสดงขั้นตอนการใช  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักร ฯลฯ                
4. สถานที่และการจัดเก็บวัสดุ  อปุกรณ  เครื่องมือ  ฯลฯ                
5. อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําพื้นที่นอกเหนือจาก 

หองพยาบาลของสถานศึกษา         
 

     
 

6. บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ  เครื่องมือ เครื่องจักร                
7. อุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน                
8. ขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ                

รวมรายการที่ปฏิบัติ                

สรุปผลการประเมิน     ดี    รอยละ   71 – 100                       พอใช    รอยละ   60 – 70                         ปรับปรุง    รอยละ  1 - 59 
ผูสรุปผล                                                         งานอาคารสถานที่ 
                    (                                                      ) 
วันที่                เดือน                              พ.ศ.                   .              

สงฝายบริหารทรัพยากร หัวหนาแผนกวิชา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.5   จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู                                                                                            แบบ ต. 22  (2) 

                                                                                                                                     



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  2   สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
ขอกําหนดที่  2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
ตัวบงชี้ที่  23 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
คําอธิบาย จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนของสาขาวิชา/สาขางานท่ีไดรับการพัฒนาในวิชาชีพ

ท่ีสอน  เชน  การสงครูไปฝกอบรม  การประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการทัศนศึกษาดู
งาน โครงการจัดอบรมทางวิชาการ การลาศึกษาตอ  การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มวิทย
ฐานะ เปนตน ไมนอยกวา 20 ช่ัวโมงตอคนตอป  ท้ังท่ีสถานศึกษาจัด  และหนวยงาน
ภายนอกจัดตลอดปการศึกษา 

ผูใหขอมูล ครูและบุคลากรสายสนับสนุน 
ผูสรุปผลการประเมิน งานบุคลากร 
เคร่ืองมือที่ใช 1.  แบบรายงาน 
 2.  แบบสรุปรายงาน 
คําชี้แจง 1.  ครูและบุคลากรสายสนับสนุน กรอกขอมูล ตามแบบ  ต. 23 (1) ทุกภาคเรียน              

สงงานบุคลากร 
 2.  งานบุคลากรสรุปรายงาน ตามแบบ ต. 23 (2)  สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนา

แผนกวิชา 
เกณฑการประเมิน บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  ระดับดี   
 รอยละ  90 - 100  ระดับพอใช  รอยละ  75 – 89 ระดับปรับปรุง รอยละ 1 – 74   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 



 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 ภาคเรียนท่ี …...............  ปการศึกษา……….... 

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

ชื่อ........................................................................ ตําแหนง.................................................... 
 

คร้ังที่ รายการ 
วดป. และ 

จํานวนชั่วโมง 
หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมจํานวนชัว่โมง    
 
 

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

สงงานบุคลากร 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.6   พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

                        แบบ  ต. 23 (1) 



 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปรายงาน บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 ปการศึกษา………. 

 

จํานวนบุคลากร 
บุคลากรในสาขาวิชา 

ครูประจํา 
พนักงาน 
ราชการ 

ครูจาง รวม 

จํานวนคนที่พัฒนา 
ตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

1. ผาและเครื่องแตงกาย      
2. อาหารและโภชนาการ      
3. คหกรรมศาสตร      
4. การบัญชี      
5. การเลขานุการ      
6. การขาย/การตลาด      
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ      
8. การจัดการโลจิสติกส      
9. การโรงแรม      
10. สปาและความงาม      
11. วิจิตรศิลป      
12. ออกแบบ      
13. สามัญสัมพันธ      
14. สัมพันธธุรกิจ      

รวม      

 รอยละ  

สรุปการประเมิน        ดี    รอยละ 90 - 100            
      พอใช    รอยละ 75 - 89             

   ปรับปรุง  รอยละ  1 - 74   

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

   สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวิชา 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.6   พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

                         แบบ  ต. 23 (2) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  2   สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
ขอกําหนดที่  2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  รวมกันจัดการศึกษา 
 ท้ังในระบบ  และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชี้ที่  24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ท้ังภายใน 
 และภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
คําอธิบาย การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่น ๆ ท้ังภายในและภายนอก 

เชน การเปนวิทยากรใหความรู สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เปนตน 
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูใหขอมูล ครูผูสอนในแผนกวิชา  งานในฝายท่ีเกี่ยวของ 
ผูสรุปผลการประเมิน   งานบริหารงานท่ัวไป  ฝายบริหารทรัพยากร 
เคร่ืองมือที่ใช แบบรายงานขอมูล 
คําชี้แจง 1.  ครูผูสอนเชิญวิทยากรภายในหรือภายนอกสถานศึกษา  รายงานขอมูล   
 แบบ  ต. 24 (1)  สงหัวหนาแผนกวิชาทุกภาคเรียน และหัวหนาแผนกวิชาชีพรวบรวมสง

งานพัฒนาหลักสูตรฯ  งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปในขอ 1 ตามแบบ ต. 24 (3)  สงงาน
บริหารงานท่ัวไป 

 2.  งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ แผนกวิชาหรืองานในฝายท่ีมีการระดมทรัพยากรจาก
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษากรอกขอมูล แบบ ต. 24 (2)  สงงานบริหารงานท่ัวไป  
สรุปในขอ  2  ตามแบบ ต. 24 (3)   

 3.  งานบริหารงานท่ัวไปสรุปผลการประเมิน  ตามแบบ ต. 24 (3) สงฝายบริหาร
ทรัพยากร 

เกณฑการประเมิน การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่น ๆ ท้ังภายในและภายนอก 
ระดับดี ระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก 25 ครั้งข้ึนไป  ระดับพอใช ระดม
ทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก 20 – 24 ครั้ง ระดับปรับปรุง ระดมทรัพยากรท้ังภายใน
และภายนอก 1 – 19 ครั้ง 
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มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 



 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน การระดมทรัพยากร  บุคคลทั้งภายในและนอกสถานศึกษา (ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน) เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ   ปการศึกษา…………………  ภาคเรียนที่……….………. 

 สาขาวิชา……………………………………………………………. 
 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ป ชื่อ - สกุล ชื่อหนวยงาน เรื่องที่บรรยาย จํานวนชั่วโมง 

……
……
……
……
……
……
……
……
……
…… 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ผูรายงาน…………………………..…...........ครูผูสอน   -  สงหัวหนาแผนกวิชา 
              (                                             ) -  หัวหนาแผนกวิชา สงใหหัวหนาแผนกวิชาชีพ ตามสาขาของผูเรียน                          
วันที่………..  เดือน…………………….  พ.ศ. …………..                     -  หัวหนาแผนกวิชาชีพ รวบรวมสงใหงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
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มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.7   ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี  อยางมีประสิทธิภาพ    แบบ  ต. 24  (1)    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน การระดมทรัพยากร  เงิน  ครุภัณฑ  วัสดุ  อุปกรณท้ังภายใน-นอกสถานศึกษา   
 ระหวางวันท่ี  1  เมษายน  2553 – 31  มีนาคม  2554  (อาจเปนเงินบริจาค,  
 การหารายได  หรือบริจาคสิ่งของ)  ปการศึกษา…….....…….. 
  

จํานวนที่ไดรับ 
คร้ังที่ ว.ด.ป. รายการ 

บาท เคร่ือง / ชิ้น 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม   
 

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

สงงานบริหารงานทั่วไป 
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มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.7   ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบและทวิภาคี 
                              อยางมีประสิทธิภาพ                               แบบ  ต. 24  (2) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน   จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  
 ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 อยางมีประสิทธิภาพ   ปการศึกษา………. 
 
 

1. การระดมทรัพยากร  บุคคลเปนวิทยากรใหความรู  จํานวน                ครั้ง    
2. การสนับสนุนเงินเพื่อใหการจัดการศึกษา  จํานวน                    ครั้ง   เปนเงิน                                     บาท 
3. หนวยงานภายในและภายนอกบริจาคครุภัณฑ  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา  จํานวน                   ครั้ง   

จํานวน                 รายการ  เปนเงิน                                       บาท 
4. มีการประสานการใชครุภัณฑทางการศึกษาและวัสดุอุปกรณอื่นๆ รวมกัน  จํานวน                   ครั้ง   
5.     รวมท้ังหมด  เปนจํานวน                คร้ัง 
6.     สรุปผลการประเมิน    ดี  ระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก  25  ครั้งข้ึนไป     

 พอใช  ระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก   20 – 24  ครั้ง   
 ปรับปรุง  ระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก  1 – 19  ครั้ง 

 
 

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

สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวชิา 
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มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.7   ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบและทวิภาคี 
                              อยางมีประสิทธิภาพ                          แบบ  ต. 24  (3) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  2    สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
ขอกําหนดที่  2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษา 
 ท้ังในระบบ  และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชี้ที่  25 จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัด 
 การศึกษาระบบทวิภาคี  และระบบปกติ 
คําอธิบาย สถานศึกษาประสานความรวมมือกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ในการ

วางแผนและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน  การฝกวิชาชีพในระบบ ทวิภาคี และการฝกงาน
ในระบบปกติ ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัด โดยสถานศึกษาตองมีการลงนามความรวมมือ
กับสถานประกอบการ ท่ีมีความพรอมและทันสมัยของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ มีครู
ฝกท่ีมีทักษะความชํานาญ มีความสามารถในการถายทอดความรู มีแผนการฝกปฏิบัติงาน
ใหกับผูเรียน 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และงานความรวมมือ  
เคร่ืองมือที่ใช 1.  แบบรายงาน 
 2.  แบบสรุปรายงาน 
คําชี้แจง 1.  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และงานความรวมมือ  สรุปขอมูลในแบบรายงาน  แบบ  ต. 

25 (1)  สงหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 2.  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สรุปขอมูลในแบบสรุปรายงาน แบบ ต. 25 (2) สงฝาย

วิชาการ  
 3.  งานความรวมมือ  สรุปขอมูลในแบบรายงาน แบบ ต. 25 (2)  สงฝายแผนงานฯ  
เกณฑการประเมิน จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาใน

ระบบทวิภาคี  และระบบปกติ  ระดับดี  20  สถานประกอบการข้ึนไป  ระดับพอใช  15 – 19  
สถานประกอบการ ระดับปรับปรุง  1 – 14  สถานประกอบการ 
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มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน    จํ า น วนสถ านประกอบก า ร ท่ี มี ก า ร จั ด ก า ร ศึ กษ า ร ว ม กับสถ านศึ กษ า ใน                    
จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี  และระบบปกติ  ปการศึกษา……….. 

สาขาวิชา/สาขางาน................................................................ 
 

 

หนวยงานภาค 
รวมจัดการศึกษา 

ระบบ ลําดับท่ี ชื่อ - ท่ีอยู  สถานประกอบการ 

รัฐบาล เอกชน ทวิภาคี ปกติ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมสถานประกอบการทั้งหมด………….. แหง 

สรุปผลการประเมิน   ดี    20  สถานประกอบการข้ึนไป 
 พอใช  15 – 19  สถานประกอบการ 
 ปรับปรุง  1 – 14  สถานประกอบการ 

ผูสรุปผล …………………………………………งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/งานความรวมมือ 
                   (.....................................................) 
วันท่ี ………. เดือน ……………………… พ.ศ ………….                                                                          

 สงหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
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มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.7   ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบและทวิภาคี 

                              อยางมีประสิทธิภาพ                          แบบ  ต. 25  (1) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบสรุปรายงาน จํ านวนสถานประกอบการ ท่ีมีการ จัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาใน                  
จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี  และระบบปกติ  ปการศึกษา……….. 

 

สรุปผลการประเมิน 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนสถาน
ประกอบการ ดี พอใช ปรับปรุง 

1. ผาและเครื่องแตงกาย     

2. อาหารและโภชนาการ     

3. คหกรรมศาสตร     

4. การบัญชี     

5. การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป     

6. การขาย/การตลาด     

7. คอมพิวเตอรธุรกิจ     

8. การจัดการโลจิสติกส     

9. การโรงแรม     

10.  สปาและความงาม     

11. วิจิตรศิลป     

12. ออกแบบ     

13. คอมพิวเตอรกราฟก     

รวม     
 

เกณฑการประเมิน    ดี  20  สถานประกอบการข้ึนไป               
     พอใช  15 – 19  สถานประกอบการ   

  ปรับปรุง  1 – 14  สถานประกอบการ 
 

ผูสรุปผล…………………………………….………งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/งานความรวมมือ 
                  (..............................................................) 
วันท่ี………..เดือน……………………..…..…….พ.ศ……………            

   สงฝายวิชาการ/ฝายแผนงานฯ/หัวหนาแผนกวิชา 
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มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.7   ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบและทวิภาคี 

                              อยางมีประสิทธิภาพ                          แบบ  ต. 25  (2) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  2   สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
ขอกําหนดที่  2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษา 
 ท้ังในระบบ  และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชี้ที่  26 จํานวนคน – ช่ัวโมง ของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถิ่น  ท่ีมีสวนรวมใน

การพัฒนาผูเรียน 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการจัดหาผูเช่ียวชาญ / ผูทรงคุณวุฒิ / ผูนําภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีความรู  

ความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีเกี่ยวของกับสาขางานของผูเรียนจากภายนอกสถานศึกษา  
ไดแก  สถานประกอบการ  หนวยงานตาง ๆ  ชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาผูเรียน 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน      งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
เคร่ืองมือที่ใช 1.  แบบรายงาน  เหมือน  แบบ  ต. 24 (1)  
 2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1.  ครูผูสอนบันทึกแบบรายงานในแบบ  ต. 24 (1)  สงหัวหนาแผนกวิชา 
 ทุกภาคเรียน 
  2.  งานพัฒนาหลักสูตรฯ  สรุปผลการประเมิน  ในแบบ  ต. 26  สงฝายวิชาการ  
 และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
เกณฑการประเมิน รอยละของสาขาวิชาท่ีมีการจัดหาผูเช่ียวชาญ  มารวมในการพัฒนาผูเรียน  
 ต้ังแต  2  คน  ตอช่ัวโมงตอภาคเรียนข้ึนไป  ระดับดี   รอยละ  90 – 100 ระดับพอใช   รอย

ละ  75 - 89  ระดับปรับปรุง  รอยละ  1 - 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน จํานวนคน – ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถิ่น  ท่ีมี
สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน  ปการศึกษา……… 

 

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 
  สาขาวิชา จํานวนผูเช่ียวชาญ 

/ผูทรงคณุวุฒ ิ
จํานวน
ช่ัวโมง  

ผาน 
เกณฑ 

(2 คน:ชม) 

ไม 
ผาน 
เกณฑ 

จํานวนผูเช่ียวชาญ 
/ผูทรงคณุวุฒ ิ

จํานวน
ช่ัวโมง  

ผาน 
เกณฑ 

(2 คน:ชม) 

ไม 
ผาน 
เกณฑ 

1. ผาและเครื่องแตงกาย         

2. อาหารและโภชนาการ         
3. คหกรรมศาสตร         
4. การบัญชี         
5. การเลขานุการ         
6. การขาย/การตลาด         
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ         
8. การจัดการโลจิสติกส         
9. การโรงแรม         
10.  สปาและความงาม         
11. วิจิตรศิลป         
12. ออกแบบ         
13. คอมพิวเตอรกราฟก         

รวม         

รอยละของสาขาวิชาที่ผานเกณฑ    
 

สรุปผลการประเมิน   ดี    รอยละ  90 – 100 
  พอใช    รอยละ  75 - 89 
 ปรับปรุง    รอยละ  1 – 74 

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

สงฝายวิชาการ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.7   ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบและทวิภาคี 

                              อยางมีประสิทธิภาพ                                   แบบ  ต. 26   



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  2   สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
ขอกําหนดที่  2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษา 
 ท้ังในระบบ  และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชี้ที่  27 อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
คําอธิบาย จํานวนผูสอนท่ีเปนขาราชการ ครูประจํา พนักงานราชการ ครูจางท่ีสถานศึกษาทําสัญญาจาง

ตอเนื่องไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนตอจํานวนผูเรียนท้ังหมดในแตละสาขาวิชา/สาขางาน 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน    งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
เคร่ืองมือที่ใช แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปผลในแบบ ต. 27 สงฝายวิชาการ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
เกณฑการประเมิน รอยละของสาขาวิชาท่ีผูสอนประจํามีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ 
 ผูสอน  1  คน  ตอ  ผูเรียน  ไมเกิน  35  คน  ระดับดี  รอยละ 100 ระดับพอใช   รอยละ  50 - 99  

ระดับปรับปรุง  รอยละ  1 – 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน     รอยละของสาขาวิชาท่ีผูสอนประจํามีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียน 
  ตามเกณฑ   ปการศึกษา……… 
 

จํานวนคน เกณฑการผาน 
(1 : 35) สาขาวิชา/สาขางาน ผูสอนที่มีคุณวุฒิ 

ดานวิชาชีพ 
ผูเรียน 

อัตราสวน 
ผูสอน 1 คน 
ตอผูเรียน ผาน ไมผาน 

สรุปผล 
การประเมิน 

ระดับ 

1.  ผาและเครื่องแตงกาย       
2.  อาหารและโภชนาการ       
3.  คหกรรมศาสตร       
4.  การบัญชี       
5.  การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป       
6.  การขาย/การตลาด       
7.  คอมพิวเตอรธุรกิจ       
8.  การจัดการคลังสินคา       
9.  การโรงแรม       
10.  สปาและความงาม       
11.  วิจิตรศิลป       
12.  การออกแบบ       
13.  คอมพิวเตอรกราฟก       

รวมทั้งหมด       

รอยละของสาขาวิชาที่ผานเกณฑ   

สรุปผลการประเมิน   ดี    รอยละ  100 
  พอใช    รอยละ  50 - 99 
 ปรับปรุง    รอยละ  1 – 49 

 

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

สงฝายวิชากร และหัวหนาแผนกวิชาชีพ     
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.7   ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบและทวิภาคี 

                              อยางมีประสิทธิภาพ                     แบบ  ต. 27   



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  2   สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
ขอกําหนดที่  2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษา ท้ังในระบบ  และ

ทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชี้ที่  28 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
คําอธิบาย จํานวนผูสอนท่ีเปนขาราชการ ครูประจํา พนักงานราชการ  ครูจางท่ีสถานศึกษาทําสัญญาจาง

ตอเนื่องไมนอยกวา  1  ภาคเรียน  ตอจํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
เคร่ืองมือที่ใช แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง งานพัฒนาหลักสูตรฯ  สรุปผลในแบบ  ต. 28  สงฝายวิชาการ และหัวหนา แผนกวิชา 
เกณฑการประเมิน อัตราสวนผูสอนประจําตอผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  ระดับดี ผูสอน 1 คน ตอ ผูเรียน นอย

กวา 25  คน   ระดับพอใช  ผูสอน 1 คน  ตอ ผูเรียน 25 – 30  คน ระดับปรับปรุง  ผูสอน 1  คน  
ตอ   ผูเรียนมากกวา 30  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน  ปการศึกษา ……….. 
 

จํานวนผูสอน 

สาขาวิชา/แผนกวิชา 
ประจํา 

พนักงาน 
ราชการ 

(คร)ู 
จางสอน รวม 

จํานวน 
ผูเรียน 
ทั้งหมด 

อัตราสวน 
ผูสอน 1 คนตอ 

ผูเรียน 

สรุปผล 
การประเมิน 

ระดับ 

1.  ผาและเครื่องแตงกาย        
2.  อาหารและโภชนาการ        
3.  คหกรรมศาสตร        
4.  การบัญชี        
5.  การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป        
6.  การขาย/การตลาด        
7.  คอมพิวเตอรธุรกิจ        
8.  การจัดการคลังสินคา        
9.  การโรงแรม        
10.  สปาและความงาม        
11.  วิจิตรศิลป        
12.  การออกแบบ        
13.  คอมพิวเตอรกราฟก        
14.  สามัญสัมพันธและสัมพันธธุรกิจ        
                                   รวม        

 

สรุปผลการประเมิน    ดี  ผูสอน 1 คน  ตอ ผูเรียน นอยกวา 25  คน 
   พอใช  ผูสอน 1 คน  ตอ ผูเรียน 26 – 30  คน 

                                                                     ปรับปรุง  ผูสอน 1 คน  ตอ ผูเรียนมากกวา 30  คน 

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

สงฝายวิชาการ และหัวหนาแผนกวิชา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2.7   ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบและทวิภาคี 

                              อยางมีประสิทธิภาพ                   แบบ  ต. 28  



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  3    สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้ 
ขอกําหนดที่  3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชี้ที่   29   จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 
คําอธิบาย สาขาวิชา/สาขางาน จัดใหผูเรียนทุกคน (ท้ังกลุม / หอง) พบครูท่ีปรึกษา เพื่อดูแล  ติดตามให

คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการเรียนและความประพฤติอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา
นอกเหนือจากการท่ีผูเรียนพบครูท่ีปรึกษาเปนรายบุคคล โดยกําหนดใหครูท่ีปรึกษา  พบ
นักเรียนนักศึกษาในท่ีปรึกษาสัปดาหละ 1 ครั้ง และบันทึกการพบครูท่ีปรึกษา  สงงานครูท่ี
ปรึกษาในสัปดาหถัดไป 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน     งานครูท่ีปรึกษา 
เคร่ืองมือที่ใช แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1.  ครูท่ีปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษาในท่ีปรึกษาบันทึกขอมูลในรายงานการพบ 
 ครูท่ีปรึกษา  และสงงานครูท่ีปรึกษา 
 2.  งานครูท่ีปรึกษาบันทึกการพบท่ีปรึกษาใน  แบบ  ต. 29 (1)  และสรุปผล 
 ในแบบ  ต. 29 (2)  สงฝายพัฒนากิจการฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
เกณฑการประเมิน จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษาตอปการศึกษา  ระดับดี  มากกวา 25  ครั้งตอป  

ระดับพอใช  20 – 25  ครั้งตอป  ระดับปรับปรุง  นอยกวา  20  ครั้งตอป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 



 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน         การพบที่ปรึกษา  สาขาวิชา………………….………………………………  ภาคเรียนที่………………..  ปการศึกษา……………. 
 

สัปดาหที่ ระดับชั้น/ 
กลุม 

ชื่อครูที่ปรึกษา 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ครั้ง 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                 เฉลีย่จํานวนครั้ง  
 

ผูใหขอมูล……………………………………………งานครูที่ปรึกษา 
                   (................................................................)  
วันที่…………  เดือน……………………..  พ.ศ. …………..                                                                                            สงฝายพัฒนากิจการฯ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานที่  3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขอกําหนดที่  3.1    จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ                                                                    แบบ  ต. 29 (1) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสรุปผลการประเมิน จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา  ปการศึกษา……. 
 

จํานวนคร้ังในการพบครูที่ปรึกษา 
สาขาวิชา 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รวมจํานวนคร้ัง 
ตอปการศึกษา 

1. ผาและเครื่องแตงกาย    
2. อาหารและโภชนาการ    
3. คหกรรมศาสตร    
4. การบัญชี    
5. การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป    
6. การขาย/การตลาด    
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ    
8. การจัดการโลจิสติกส    
9. การโรงแรม    
10.  สปาและความงาม    
11. วิจิตรศิลป    
12. การออกแบบ    
13. คอมพิวเตอรกราฟก    

รวม    

เฉลีย่จํานวนคร้ังตอปการศึกษา  

สรุปผลการประเมิน   ดี  มากกวา 25  ครั้งตอป 
 พอใช  20 – 25  ครั้งตอป 
 ปรับปรุง  นอยกวา  20  ครั้งตอป 

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

สงฝายพัฒนากิจการฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขอกําหนดที่  3.1    จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

               แบบ  ต. 29 (2) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  3   สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้ 
ขอกําหนดที่  3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชี้ที่  30   จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน 
คําอธิบาย สถานศึกษาจัดใหบริการตรวจสอบสารเสพติด สิ่งเสพติดชนิดรายแรง เชน ยาบา  
  เฮโรอีน เปนตน ใหแกผูเรียนท้ังหมดในสถานศึกษา โดยจัดตลอดปการศึกษา 1 ครั้ง 
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน     งานโครงการพิเศษ และงานสวัสดิการฯ 
เคร่ืองมือที่ใช แบบรายงานผล 
คําชี้แจง งานโครงการพิเศษฯ และงานสวัสดิการฯ  สรุปผลการตรวจสารเสพติดของนักเรียน

นักศึกษา ในแบบ ต. 30 สงฝายพัฒนากิจการฯ  และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
เกณฑการประเมิน จํานวนครั้งท่ีสถานศึกษาจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน  
 ระดับดี  1  ครั้งตอปหรือมากกวาและจํานวนผูเรียนท่ีไดรับการตรวจ  รอยละ  91 - 100 
 ระดับพอใช  1  ครั้งตอปหรือมากกวาและจํานวนผูเรียนท่ีไดรับการตรวจ  รอยละ     
         80 – 90 
 ระดับปรับปรุง 1 ครั้งตอปหรือมากกวาและจํานวนผูเรียนท่ีไดรับการตรวจ  รอยละ   
            1 – 79  หรือ  ไมมีการตรวจ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผล     จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหผูเรียน ปการศึกษา……...… 
 

จํานวนผูเรียน 
ประเภทวิชา / สาขาวิชา 

ท้ังหมด รับการตรวจ 
ไมเก่ียวของกับ 
สารเสพติด 

1. ผาและเครื่องแตงกาย    

2. อาหารและโภชนาการ    

3. คหกรรมศาสตร    

4. การบัญชี    

5. การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป    

6. การขาย/การตลาด    

7. คอมพิวเตอรธุรกิจ    

8. การจัดการโลจิสติกส    

9. การโรงแรม    

10.  สปาและความงาม    

11. วิจิตรศิลป    

12. การออกแบบ    

13. คอมพิวเตอรกราฟก    

รวม    

รอยละ  

   สรุปผลการประเมิน       ดี   1   ครั้งตอปหรือมากกวาและจํานวนผูเรียนท่ีไดรับการตรวจ   รอยละ  91 - 100 
                                        พอใช  1  ครั้งตอปหรือมากกวาและจํานวนผูเรียนท่ีไดรับการตรวจ รอยละ  80 – 90 
                                        ปรับปรุง 1 ครั้งตอปหรือมากกวาและจํานวนผูเรียนท่ีไดรับการตรวจ 

                                             รอยละ  1 – 79  หรือ  ไมมีการตรวจ 

  ผูสรุปผล…………………………………….……งานโครงการพิเศษฯ  และงานสวัสดิการฯ 
             (.................................................) 
วันท่ี………..เดือน……………………..…..…….พ.ศ……………          

สงฝายพัฒนากิจการฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขอกําหนดที่  3.1    จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเน่ือง  และมีประสิทธิภาพ 

               แบบ  ต. 30  



 

    
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  3   สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้ 
ขอกําหนดที่  3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชี้ที่  31   รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 
คําอธิบาย ผูเรียนท่ีออกกลางคัน  โดยการลาออก  และพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษาหรือในกรณี

อื่นเมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขาท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักเรียน นักศึกษา 
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน       งานทะเบียน 
เคร่ืองมือที่ใช 1.  แบบรายงาน 
 2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1.  ผูเรียนท่ีประสงคจะลาออกเขียนใบคํารองสงงานทะเบียน 
 2.  งานทะเบียนรายงานในแบบ  ต. 31  (1)  และสรุปผลการประเมินในแบบ 
 ต. 31 (2)  สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
เกณฑการประเมิน รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา  ระดับดี  รอยละ  1 - 30 
 ระดับพอใช   รอยละ  31 – 40     ระดับปรับปรุง    มากกวารอยละ  40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 



 

 

 

 
 

 

 

แบบรายงาน           ผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา  ระดับ ปวช.  ปการศึกษา................. 
 

จํานวนผูเรียน ปวช. 1 จํานวนผูเรียน ปวช. 2 จํานวนผูเรียน ปวช. 3 รวม ปวช. ทั้งหมด 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน แรกเขา   

2553 
ปจจุบัน 

ออก 
กลางคัน 

รอยละ 
แรกเขา   
2552 

ปจจุบัน 
ออก

กลางคัน 
รอยละ 

แรกเขา   
2551 

ปจจุบัน 
ออก 

กลางคัน 
รอยละ แรกเขา 

ปจจุบั
น 

ออก 
กลางคัน 

รอยละ 

คหกรรม                 
1.  ผาและเครื่องแตงกาย/ 
     ตดัเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสื้อผา 

                

2.  อาหารและโภชนาการ                 
3.  คหกรรมศาสตร/ธุรกิจคหกรรม                 

พาณิชยกรรม                 
1.  การบัญช ี                 
2.  การเลขานุการ                 
3.  การขาย                 
4.  ธุรกิจคาปลีก (ทวิ)                 
5.  คอมพิวเตอรธุรกิจ                 

 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
                                                                                                   

มาตรฐานที่  3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขอกําหนดที่  3.1    จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ 

                                                                                                         แบบ  ต. 31 (1)  



 
 

จํานวนผูเรียน ปวช. 1 จํานวนผูเรียน ปวช. 2 จํานวนผูเรียน ปวช. 3 รวม ปวช. ทั้งหมด 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน แรกเขา   

2553 
ปจจุบัน 

ออก 
กลางคัน 

รอยละ 
แรกเขา   
2552 

ปจจุบัน 
ออก

กลางคัน 
รอยละ 

แรกเขา   
2551 

ปจจุบัน 
ออก  

 กลางคัน 
รอยละ แรกเขา   ปจจุบัน 

ออก 
กลางคัน 

รอยละ 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว                 

1.  การโรงแรม                 
2.  การโรงแรม (ทว)ิ                 

ศิลปกรรม                 
1.  วิจิตรศลิป                 
2.  การออกแบบ                 
3.  คอมพิวเตอรกราฟก                 

รวมทั้งหมด                 

 

ผูสรุปผล                                                      งานทะเบียน 
               (.................................................) 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ................... 
                  
 

                                                                                           สงฝายบริหารทรัพยากร  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

 

แบบรายงาน           ผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา  ระดับ ปวส.  ปการศึกษา................................ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จํานวนผูเรียน ปวส. 1 จํานวนผูเรียน ปวส. 2 รวม ปวส. ทั้งหมด 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา แรกเขา 

2553 
ปจจุบัน 

  ออก 
กลางคัน 

รอยละ 
แรกเขา 

2552 
ปจจุบัน 

ออก 
กลางคัน 

รอยละ แรกเขา ปจจุบัน 
ออก 

กลางคัน 
รอยละ 

คหกรรม             
1.  ผาและเครื่องแตงกาย/ออกแบบเสื้อผา             
2.  อาหารและโภชนาการ/ 
     โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 

            

3.  การบริหารงานคหกรรมศาสตร/ 
     ธุรกิจงานประดิษฐ 

            

พาณิชยกรรม             
1.  การบัญชี             
2.  การจัดการทั่วไป             
3.  การตลาด             
4.  การจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิ)/ 
     ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 

            

5.  คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ             
6.  การจัดการโลจิสติกส/การจัดการคลังสินคา             

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
                                                                                                      

มาตรฐานที่  3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขอกําหนดที่  3.1    จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ 

                                                                                               แบบ  ต. 31 (1)  



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ผูสรุปผล                                                      งานทะเบียน 
               (....................................................) 
วันที่ ............เดือน.................................  พ.ศ.                 .                     
                  
 

                                                                                           สงฝายบริหารทรัพยากร

จํานวนผูเรียน ปวส. 1 จํานวนผูเรียน ปวส. 2 รวม ปวส. ทั้งหมด 
ประเภทวิชา / สาขาวิชา แรกเขา 

2553 
ปจจุบัน 

  ออก 
กลางคัน 

รอยละ 
แรกเขา 

2552 
ปจจุบัน 

ออก 
กลางคัน 

รอยละ แรกเขา ปจจุบัน 
ออก 

กลางคัน 
รอยละ 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว             
1.  การโรงแรมและบริการ/ 
     บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

            

2.  การโรงแรมและบริการ (ทวิ)             
3.  สปาและความงาม             

ศิลปกรรม             
1.  คอมพิวเตอรกราฟก/ 
คอมพิวเตอรกราฟกอารต 

            

รวมทั้งหมด             



 

 
 
 
 

 

 
 

แบบสรุปรายงาน       ผูเรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขาระดับ ปวช. และ ปวส. 
                                  ปการศึกษา ……….. 

จํานวนผูเรียน ปวช.  จํานวนผูเรียน ปวส. 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แรกเขา ปจจุบัน 
ออก 

กลางคัน 
รอยละ แรกเขา ปจจุบัน 

ออก
กลางคัน 

รอยละ 

1.  ผาและเคร่ืองแตงกาย/ตัดเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสื้อผา         
2.  อาหารและโภชนาการ/ 
     โภชนาการและอาหารเพ่ือสุขภาพ 

        

3.  คหกรรม/ธุรกิจคหกรรม/ธุรกิจงานประดิษฐ         
4.  การบัญชี         
5.  การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป         
6.  การขาย/การตลาด         
7.  การจัดการธุรกิจคาปลีก/ธุรกิจคาปลีกท่ัวไป(ทวิ)         
8.  คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ         
9.  การจัดการโลจิสติกส/การคลังสินคา         
10.  การโรงแรม/บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม         
11.  การโรงแรม/บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ทวิ)         
12.  สปาและความงาม         
13.  วิจิตรศิลป/จิตรกรรม         
14.  การออกแบบ         
15.  คอมพิวเตอรกราฟก/คอมพิวเตอรกราฟกอารต         

รวมท้ังหมด         
รอยละ  

สรุปผลการประเมิน       ดี  รอยละ  1 - 30      พอใช  รอยละ   31 – 40     ปรับปรุง  มากกวารอยละ  40 

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

สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวิชาชีพ  
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
                                                                                  

มาตรฐานท่ี  3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขอกําหนดที่  3.1    จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเน่ือง  และมีประสิทธิภาพ 

                       แบบ  ต. 31 (2)  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
ขอกําหนดที่  3    สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้ 
ขอกําหนดที่  3.2            จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ   
  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
ตัวบงชี้ที่  32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม   
  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
คําอธิบาย  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรม 
   พัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม รวมท้ังดาน 
  บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน 
ผูใหขอมูล ครูผูสอน   
ผูสรุปผลการประเมิน      งานกิจกรรมฯ 
เคร่ืองมือที่ใช 1.  แบบรายงาน   
 2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1.  ครูผูสอน  รายงานในแบบ  ต. 32 (1)  สงหัวหนาแผนกวิชาในแตละภาคเรียน 
 และหัวหนาแผนกวิชารวบรวม  สงงานกิจกรรมฯ 
 2.  งานกิจกรรมฯ สรุปในแบบ ต. 32 (2) สงฝายพัฒนากิจการฯ และหัวหนาแผนก 
 วิชาชีพ 
เกณฑการประเมิน รอยละของสาขาวิชาท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ  กิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ และกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพ และ
มนุษยสัมพันธ ท้ัง   3  ประเภทกิจกรรม  ระดับดี  รอยละ 81 – 100  ระดับพอใช  รอย
ละ  75 – 80  ระดับปรับปรุง  รอยละ 1 – 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน   กิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม   จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
               รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ปการศึกษา……… ภาคเรียนท่ี…….. 

สาขาวิชา…………………………………………….………………………………………………. 
   

สงเสริมดาน 
ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม  

จํานวน 
คนเขารวม วิชาการ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

 
 

บุคลิกภาพ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม      
 

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

 สงหัวหนาแผนกวิชา  
และหัวหนาแผนกวิชา สงงานกิจกรรมฯ 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขอกําหนดที่  3.2    จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดาน 

                              บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ                                        แบบ  ต. 32 (1) 



 
 
 
 

 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน    รอยละของสาขาวิชาท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ   
  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังดานบุคลิกภาพ 
  และมนุษยสัมพันธ   ปการศึกษา ………. 

 ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 

จํานวนกิจกรรม จํานวนกิจกรรม 

เกณฑการผาน (ท้ัง  
3 ประเภทกิจกรรม) 

สาขาวิชา 

วิชาการ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

บุคลิกภาพ วิชาการ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

บุคลิกภาพ ผาน ไมผาน 

1. ผาและเครื่องแตงกาย         
2. อาหารและโภชนาการ         
3. คหกรรมศาสตร         
4. การบัญชี         
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป         
6. การขาย/การตลาด         
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ         
8. การจัดการโลจิสติกส         
9. การโรงแรม         
10.  สปาและความงาม         
11. วิจิตรศิลป         
12. ออกแบบ         
13. คอมพิวเตอรกราฟก         

รวม         

   รอยละของสาขาวิชา  

สรุปผลการประเมิน    ดี    รอยละ  81 - 100                            
   พอใช   รอยละ   75 – 80 
   ปรับปรุง  รอยละ  1 – 74 

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

                                                 สงฝายพัฒนากิจการฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขอกําหนดที่  3.2    จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดาน 

                              บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ                                                  แบบ  ต. 32  (2) 



 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  3    สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้ 
ขอกําหนดที่  3.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง 
 ศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่   33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม   
 ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนาธรรม  ท้ังท่ีจัดภายในและภายนอกสถานศึกษา  ใหกับ 
  ผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน 
ผูใหขอมูล ครูผูสอน   หัวหนาแผนกวิชา   
ผูสรุปผลการประเมิน      งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใช 1.  แบบรายงาน 
 2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1.   ครูผูสอน  รายงานในแบบ ต. 33 (1) ในแตละภาคเรียน สงหัวหนาแผนกวิชาและ

หัวหนาแผนกวิชา  รวบรวมสงงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 2.   งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา รายงานแบบ ต. 33 (2) สงฝายพัฒนากิจการฯ 

3.   งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา สรุปผลการประเมินในแบบ  ต. 33 (3)   
สงฝายพัฒนากิจการฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ                                  

เกณฑการประเมิน รอยละของสาขาวิชาท่ีมีการจัดกิจกรรมท้ัง  2  ประเภทกิจกรรม   
 ระดับดี รอยละ 80 – 100 ระดับพอใช รอยละ  75 – 79 ระดับปรับปรุง รอยละ 1 – 74 
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มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา…........... ภาคเรียนท่ี …….........…. 

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

1.  กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ และส่ิงแวดลอม   

นักเรียนนักศึกษา 
คร้ังที่ ชื่อกิจกรรม 

สาขาวิชา จํานวนคนที่เขารวม
    
    
    
    
    

2.  กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

นักเรียนนักศึกษา 
คร้ังที่ ชื่อกิจกรรม 

สาขาวิชา จํานวนคนที่เขารวม
    
    
    
    
    

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

                                                                                              - สงหัวหนาแผนกวิชา   
  - หัวหนาแผนกวิชา สงงานกิจกรรมฯ 

 
                          

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขอกําหนดที่  3.3    จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

              แบบ  ต. 33  (1) 



 

 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 
 ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา...............   .     
 

1.  กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษและส่ิงแวดลอม   
ครั้งที ่ จํานวนคนในสาขาวิชา 

ชื่อกิจกรรม 
คผ. คอ. คท. บช. ลข. กต. ธร. สปา คพ. ลจ. วศ. อบ. คฟ. 

  
  
  
  
  
  

 

2.  กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

ครั้งที ่
จํานวนคนในสาขาวิชา 

ชื่อกิจกรรม 
คผ. คอ. คท. บช. ลข. กต. ธร. สปา คพ. ลจ. วศ. อบ. คฟ. 

  
  
  
  
  
  

 
 
ผูใหขอมูล……………………………………งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
              (...........................................) 
วันท่ี………..เดือน……………………...พ.ศ……………                              

                  สงฝายพัฒนากิจการฯ 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขอกําหนดที่  3.3    จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                      แบบ  ต. 33  (2) 



 
 
 

 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน     รอยละของสาขาวิชาที่ มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ  และ
สิ่งแวดลอมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ปการศึกษา…..... 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

จํานวนกิจกรรม จํานวนกิจกรรม 

เกณฑการผาน 
(ทั้ง  2  ประเภทกิจกรรม) 

สาขาวิชา 
อนุรักษ 

ส่ิงแวดลอม 
ทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

อนุรักษ 
ส่ิงแวดลอม 

ทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

ผาน ไมผาน 

1. ผาและเครื่องแตงกาย       
2. อาหารและโภชนาการ       
3. คหกรรมศาสตร       
4. การบัญชี       
5. การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป       
6. การขาย/การตลาด       
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ       
8. การจัดการโลจิสติกส       
9. การโรงแรม       
10.  สปาและความงาม       
11. วิจิตรศิลป       
12. ออกแบบ       
13. คอมพิวเตอรกราฟก       

รวม        

รอยละของสาขาวิชา  

สรุปผลการประเมิน    ดี    รอยละ  81 - 100                             
   พอใช   รอยละ   75 - 80 
   ปรับปรุง  รอยละ  1 - 74 

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

  สงฝายพัฒนากิจการฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ     

 
 
                               

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขอกําหนดที่  3.3    จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

              แบบ  ต. 33  (3) 



 
 

 
 
 
 

 

ขอกําหนดที่  4     สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม  ดังนี้ 
ขอกําหนดที่  4.1   บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกรท้ังภาครัฐและ

เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
ตัวบงชี้ที่   34 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ 
 วิชาชีพ 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพพรอมท้ังใหความรู และ

คําแนะนําในการดูแล บํารุงรักษา รวมท้ังมีการใหบริการโครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพ่ือ
การประกอบอาชีพของประชาชน ท้ังน้ี ทุกกิจกรรม/โครงการจะตองมีการประเมินผล
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน     งานโครงการพิเศษฯ 
เคร่ืองมือที่ใช แบบรายงาน 
คําชี้แจง งานโครงการพิเศษฯ สรุปรายงานในแบบ ต. 34 สงฝายพัฒนากิจการฯ และหัวหนา

แผนกวิชา 
เกณฑการประเมิน จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ

วิชาชีพ ระดับดี ต้ังแต 4  กิจกรรม/โครงการข้ึนไป ระดับพอใช 2 – 3 กิจกรรม/โครงการ  
ระดับปรับปรุง  0 - 1  กิจกรรม/โครงการ 
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มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผล จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ  และ                       
ฝกทักษะวิชาชีพ  ปการศึกษา………. 

   
จํานวนคน 

คร้ังที่ ว.ด.ป. ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ระบุอําเภอและจังหวัด) 
เปาหมาย ประสิทธิผล 

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมทั้งสิ้น                        กิจกรรม / โครงการ   
 

สรุปผลการประเมิน          ดี   ต้ังแต  4  กิจกรรรม/โครงการข้ึนไป 
                           94   พอใช  2 - 3  กิจกรรม/โครงการ 

 ปรับปรุง  0 - 1  กิจกรรม/โครงการ 

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

สงฝายพัฒนากิจการฯ และหัวหนาแผนกวิชา  
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 
ขอกําหนดที่  4.1   บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน  สังคม  องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือ 

                              การพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง             แบบ  ต. 34   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่  4    สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม  ดังนี้ 
ขอกําหนดที่  4.2   จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ

บริการวิชาชีพท่ีกําหนด 
ตัวบงชี้ที่   35 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะ

วิชาชีพ  ตองบดําเนินการ 
คําอธิบาย งบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการกิจกรรม / โครงการบริการวิชาชีพและฝกทักษะ

วิชาชีพท่ีสาขาวิชา/สาขางาน ไดรับจัดสรรจากสถานศึกษาและหนวยงานอื่นตอ
งบดําเนินการ 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน       งานโครงการพิเศษฯ 
เคร่ืองมือที่ใช แบบรายงาน 
คําชี้แจง 1.  งานวางแผนฯ แจงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรแกงานโครงการพิเศษฯ 
 2.  งานโครงการพิเศษฯ ดําเนินการตามโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน    แบบ 

ต. 35 สงฝายพัฒนากิจการฯ และหัวหนาแผนกวิชา 
เกณฑการประเมิน รอยละของงบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการ ตองบดําเนินการ ระดับดี มากกวารอย

ละ 0.20  ระดับพอใช  รอยละ  0.11 – 0.20  ระดับปรับปรุง นอยกวารอยละ  0.11   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

แบบรายงาน รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ และ 
 ฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ  ปการศึกษา ………. 
โครงการ............................................................... งบประมาณท่ีไดรับ.................................บาท 
 

คร้ังที่ ว.ด.ป. ชื่อกิจกรรม   (ระบุอําเภอ จังหวัด) งบประมาณที่จายจริง หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม  
งบดําเนินการทัง้หมด………………...…………บาท 

รอยละ  

สรุปผลการประเมิน       ดี  มากกวารอยละ  0.20 
                                               พอใช  รอยละ  0.11 – 0.20 
                                               ปรับปรุง  นอยกวารอยละ  0.11 

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

ฝายพัฒนากิจการฯ และหัวหนาแผนกวิชา 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 
ขอกําหนดที่  4.2   จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการบริการ 

                              วิชาชีพท่ีกําหนด               แบบ ต. 35   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอกําหนดที่ 5    สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย  ดังนี้ 
ขอกําหนดที่  5.1 สงเสริม  สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย   
 และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนา 
ตัวบงชี้ที่  36 จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน 
คําอธิบาย สถานศึกษาสนับสนุนใหผูสอน บุคลากร และผูเรียน ในแตละหลักสูตรทุกสาขาวิชา/

สาขางานใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน/
โครงการวิชาชีพ ท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวย
ความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน 
ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันระดับชาติ โดยผลงานตองเขียนตามรูปแบบ
งานวิจัย  (5 บท) 

ผูใหขอมูล ครูผูสอน หัวหนาแผนกวิชา 
ผูสรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาฯ 
เคร่ืองมือที่ใช 1.  แบบรายงาน 
 2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1.  ครูผูสอน รายงานขอมูลในแบบ  ต. 36 (1) ในแตละภาคเรียน สงหัวหนาแผนกวิชา 

และหัวหนาแผนกวิชารวบรวมสงงานวิจัยพัฒนาฯ 
 2.  งานวิจัยพัฒนาฯ  รายงานในแบบ  ต. 36  (2)  สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนก

วิชาชีพ 
เกณฑการประเมิน รอยละของสาขางานท้ังหลักสูตร  ปวช .  และ  ปวส .  ท่ีมีการจัดทํานวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน   
 ระดับดี  รอยละ  100  ระดับ ปวช. มากกวา 1 ช้ินงาน/ภาคการศึกษา  
      ระดับ ปวส. มากกวา 4 ช้ินงาน/ภาคการศึกษา  
 ระดับพอใช  รอยละ  75 - 99  ระดับ ปวช. อยางนอย 1 ช้ินงาน/ภาคการศึกษา   
                           ระดับ  ปวส. อยางนอย 4 ช้ินงาน/ภาคการศึกษา  
 ระดับปรับปรุง  รอยละ  1 – 74 ระดับ ปวช. นอยกวา 1 ช้ินงาน/ภาคการศึกษา   
                          (ไมไดทําช้ินงาน)ระดับ ปวส. นอยกวา 4 ช้ินงาน/ภาคการศึกษา  
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5 นวัตกรรมและการวิจัย 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน การสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใช 
 ประโยชนในการพัฒนา  ปการศึกษา ………..  ภาคเรียนท่ี………… 
1. ช่ือผูสอน………………………………………….………. แผนกวิชา…………………………………..… 
2. ช่ือนักเรียน นักศึกษา…………………………………………สาขาวิชา…………………………………… 
3. ผลงานเปน     นวัตกรรม      สิ่งประดิษฐ      งานวจิัย       โครงงาน/โครงการวชิาชีพ 

ช่ือผลงาน ……………………………………………………………………………….…......…………… 
………………………………………………………………………………………….......……………… 

4. การนําไปใชประโยชน 
4.1 พัฒนาการเรียนการสอน 

- วิชา………………………………………………..  ช้ัน………………………………………… 
- สาขาวิชา/สาขางาน ....…………………………………………………………………………… 

4.2 อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน.......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

4.3  ใชประกอบอาชีพหรอืพัฒนาชุมชน  ทองถิ่น  ประเทศ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

5. ไดรับรางวัล (โปรดระบุช่ือรางวัล , ระดับรางวลั , หนวยงานท่ีมอบ  และวนั  เดือน  ป) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

6. มีการเผยแพรสูชุมชน (โปรดระบุวาในระดับใด  เมือ่ไร , โดยส่ือหรอืวิธีใดบาง)  ....……..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

7. งบประมาณท่ีใช   งปม.                                                  บาท   บกศ.                                        บาท 
   เงินสนับสนุน                                    บาท   เงินสวนตัว                              บาท 

                      ผูรายงาน………………………………….. 
(………………………………..) 

หมายเหตุ   โปรดใชแบบรายงาน  1  แผนตอ  1  นวัตกรรม  หรือสิง่ประดิษฐ  หรืองานวิจัย  หรือ โครงงาน/ 
                   โครงการวิชาชีพ  

-  สงหัวหนาแผนกวิชา 
-  หัวหนาแผนกวิชารวบรวมสงงานวิจัยพัฒนาฯ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5   นวัตกรรมและการวิจัย 
ขอกําหนดที่  5.1   สงเสริม  สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงานที่นําไปใช 

 ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ                แบบ  ต. 36  (1) 



 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  โปรดใชแบบรายงาน  1  แผน  ตอ  1  นวัตกรรม  หรือสิง่ประดิษฐ  หรืองานวิจัย  หรือโครงงาน 
 

แบบสรุปผลการประเมิน    รอยละของชิ้นงานตอสาขางานทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน/โครงการวิชาชีพ 
 ปการศึกษา.....….. 

จํานวนผลระดับ ปวช. จํานวนผลงานระดับ ปวส. 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2    ลําดับ 

ที่ 
สาขาวิชา/สาขางาน 

 นวัต 
กรรม 

สิ่ง 
 ประดิษฐ 

 งาน 
 วิจัย 

โครง 
งาน 

รวม 
 นวัต 
กรรม 

สิ่ง 
ประดิษฐ 

งาน 
วิจัย 

 โครง 
งาน 

รวม 
 นวัต 
กรรม 

สิ่ง 
  ประดิษฐ

 งาน 
 วิจัย 

โครง 
งาน 

รวม 
 นวัต 
กรรม 

สิ่ง 
ประดิษฐ 

งาน 
วิจัย 

 โครง 
งาน 

รวม 

1. ผาและเครื่องแตงกาย/ตัดเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสื้อผา                 
2. อาหารและโภชนาการ/ 

โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
                

3. คหกรรม/ธุรกิจคหกรรม/ธุรกิจงานประดิษฐ                 
4. การบัญช ี                 
5. การเลขานุการ/การจัดการทัว่ไป                 
6. การขาย/การตลาด                 
7. การจัดการธุรกิจคาปลีก/ธุรกิจคาปลกีทั่วไป (ทว)ิ                 
8. คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ                 
9. การจัดการโลจิสติกส/การคลังสินคา                 

10. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม                 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
         

มาตรฐานที่  5   นวัตกรรมและการวิจัย 
ขอกําหนดที่  5.1   สงเสริม  สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช 

 ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ                                                                                                               แบบ  ต. 36  (2) 



 

 
จํานวนผลงานระดับ ปวช. จํานวนผลงานระดับ ปวส. 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2    ลําดับ 
ที่ 

สาขาวิชา/สาขางาน 
 นวัต 
กรรม 

สิ่ง 
 ประดิษฐ 

 งาน 
 วิจัย 

โครง 
งาน 

รวม 
 นวัต 
กรรม 

สิ่ง 
 ประดิษฐ 

งาน 
วิจัย 

 โครง 
งาน 

รวม 
 นวัต 
กรรม 

สิ่ง 
  ประดิษฐ

 งาน 
 วิจัย 

โครง 
งาน 

รวม 
 นวัต 
กรรม 

สิ่ง 
ประดิษฐ 

งาน 
วิจัย 

 โครง 
งาน 

รวม 

11. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทว)ิ                 

12. สปาและความงาม                 

13. วิจิตรศิลป/จิตรกรรม                 

14. การออกแบบ                 

15. คอมพิวเตอรกราฟก/คอมพิวเตอรกราฟกอารต                 

รวม                 

รอยละของสาขางานที่มีผลงาน..................................   
 

สรุปผลการประเมิน    ดี  รอยละ  100  ระดับ ปวช. มากกวา 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา  
            ระดับ ปวส. มากกวา 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา 
    พอใช  รอยละ  75 - 99  ระดับ ปวช. อยางนอย 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา   
                                               ระดับ ปวส. อยางนอย 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา  
    ปรับปรุง  รอยละ  1 – 74 ระดับ ปวช. นอยกวา 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา  (ไมไดทําชิ้นงาน) 
                                ระดับ ปวส. นอยกวา 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา  

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

สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 
 
 



 
 

     
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่ 5    สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย  ดังนี้ 
ขอกําหนดที่  5.2 จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย และ

โครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนา 
ตัวบงชี้ที่  37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ

ไดรับการเผยแพรระดับชาติ 
คําอธิบาย สถานศึกษาสนับสนุนผูสอน บุคลากร และผูเรียน ในแตละหลักสูตรทุกสาขาวิชา/สาขา

งาน สรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานท่ีมีประโยชนทาง
วิชาชีพ และ/หรือ สนับสนุนใหผูสอน ผูเรียน เผยแพรผลงานในระดับชาติ 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน     งานวิจัยพัฒนาฯ 
เคร่ืองมือที่ใช แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง งานวิจัยพัฒนาฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 37 สงฝายแผนงานฯ และหัวหนา 
 แผนกวิชา 
เกณฑการประเมิน จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ

ไดรับการเผยแพรระดับชาติ  ระดับดี  ต้ังแต 3 ช้ินข้ึนไป ระดับ พอใช  2  ช้ิน  ระดับ
ปรับปรุง 1 ช้ินหรือนอยกวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5   นวัตกรรมและการวิจัย 



 
 
 
 

 
 
 
แบบสรุปผลการประเมิน     จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชนทาง

วิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ  ปการศึกษา ………. 
จํานวนผลงาน 

ครูผูสอน ผูเรียน ลําดับ 
ที่ 

แผนกวิชา/สาขางาน 
นวัต 
กรรม 

ส่ิง 
ประดิษฐ 

งาน 
วิจัย 

รวม 
นวัต 
กรรม 

ส่ิง 
ประดิษฐ 

งาน 
วิจัย 

โครง 
งาน 

รวม 

รวม 
ทั้งหมด 

1. ผาและเครื่องแตงกาย           

2.  อาหารและโภชนาการ           

3.  คหกรรมศาสตร           

4.  การบัญชี           

5.  การเลขานุการ           

6.  การขาย/การตลาด           

7.  คอมพิวเตอรธุรกิจ           

8.  การจัดการคลังสินคา           

9.  การโรงแรม           

10. สปาและความงาม           

11. วิจิตรศิลป           

12. ออกแบบ           

13. คอมพิวเตอรกราฟก           

14. สามัญสัมพันธ       

15. สัมพันธธุรกิจ       

รวมทั้งหมด           

สรุปผลการประเมิน    ดี  ต้ังแต  3  ช้ินข้ึนไป 
   พอใช  2  ช้ิน 
   ปรับปรุง  1  ช้ินหรือนอยกวา 

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

 สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชา 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
         

มาตรฐานท่ี  5   นวัตกรรมและการวิจัย 
ขอกําหนดที่  5.1   สงเสริม  สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช 

 ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ                แบบ  ต. 37 
 



 
            

 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่ 5   สถานศึกษาควรมีการจัดการเก่ียวกับนวัตกรรมและการวิจัย  ดังนี้ 
ขอกําหนดที่  5.2 จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย และ

โครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
ตัวบงชี้ที่  38 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ 
คําอธิบาย งบประมาณท่ีใชจริงในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย 

และโครงงาน/โครงการวิชาชีพท่ีสาขาวิชา/สาขางานไดรับจัดสรรจากสถานศึกษา และ
หนวยงานอื่นตองบดําเนินการ 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน     งานวิจัยพัฒนาฯ 
เคร่ืองมือที่ใช แบบรายงาน 
คําชี้แจง งานวิจัยพัฒนาฯ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน   
 แบบ  ต. 38  สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชา 
เกณฑการประเมิน รอยละของงบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินงาน ตองบดําเนินการ ระดับดี  มากกวา

รอยละ 1.00 ระดับ พอใช  รอยละ  0.50 – 1.00 ระดับปรับปรุง นอยกวารอยละ  0.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5   นวัตกรรมและการวิจัย 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน รอยละของงบประมาณท่ีใชจริงในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม   
 สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ ปการศึกษา  …….. 
 

ลําดับที่ ชื่อเร่ืองในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรผลงาน งบประมาณจายจริง 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวม  
งบดําเนินการทัง้หมด                                         บาท 

รอยละ  

สรุปผลการประเมิน    ดี  มากกวารอยละ  1.00    
 พอใช  รอยละ  0.50 – 1.00 
  ปรับปรุง  นอยกวารอยละ  0.50 

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

 สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชา  
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5   นวัตกรรมและการวิจัย 
ขอกําหนดที่  5.2   จัดสรรงบประมาณในการสราง  พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 

                              ท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ               แบบ ต. 38 



 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่ 5   สถานศึกษาควรมีการจัดการเก่ียวกับนวัตกรรมและการวิจัย  ดังนี้ 
ขอกําหนดที่  5.3 จัดการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  

และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน   สังคม   และ
ประเทศชาติ 

ตัวบงชี้ที่   39 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานวิจัย และโครงงาน 

คําอธิบาย สถานศึกษาจัดการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ 
งานวิจัย และโครงงาน  ดวยวิธีการและชองทางท่ีหลากหลาย  เชน  วิทยุ โทรทัศน  
อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนําเสนอ
ผลงาน  เปนตน     

ผูใหขอมูล ครูผูสอน  
ผูสรุปผลการประเมิน      งานวิจัยพัฒนาฯ 
เคร่ืองมือที่ใช แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1.  ครูผูสอน รายงานตามแบบ ต. 39 (1) ทุกภาคเรียน สงงานวิจัยพัฒนาฯ 
 2.  งานวิจัยพัฒนาฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 39 (2) สงฝายแผนงานฯ และ 
 หัวหนาแผนกวิชา 
เกณฑการประเมิน จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานวิจัย และโครงงาน  ระดับดี 4  ครั้งและ 4 ชองทาง/ผลงาน หรือมากกวา  ระดับพอใช 2 – 
3 ครั้ง และ 2 – 3 ชองทาง/ผลงาน  ระดับปรับปรุง 1 ครั้งและ 1 ชองทาง/ผลงานหรือนอย
กวา      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5   นวัตกรรมและการวิจัย 



 

 

 

 

แบบรายงาน จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียน    การ
สอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ    ปการศึกษา…………………  ภาคเรียนที่..................... 

ชองทางที่เผยแพร 

ครั้งที่ 

แผนกวิชา/สาขางาน  
 
 
 
        ชื่อผลงาน/เรื่องที่เผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน/ 
ผูควบคุม วิท

ยุ 

โท
รท

ัศน
 

หน
ังสื
อพิ

มพ
  

วา
รส

าร
 

นิท
รร
ศก

าร
/ป
ระ
ชุม

/

สัม
มน

าวิ
ชา
กา
ร 

กา
รนํ

าเส
นอ

ผล
งา
น 

อิน
เท
อร
เน็
ต 

อืน
 ๆ 
ระ
บุ วันเดือนป 

ที่เผยแพร 

 
 

หมายเหตุ 

             
             
             
             
             
             
             

 

ผูรายงาน.........................................................ครูผูสอน 
               (................................................) 
วันที่.................... เดือน.................................. พ.ศ. .....................                                                        -  สงหัวหนาแผนกวิชา   
                                                                                                                                                                                                                                -  หัวหนาแผนกวิชา สงงานวิจัยฯ   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานที่  5   นวัตกรรมและการวิจัย 
ขอกําหนดที่  5.3  จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ    

                       แบบ ต. 39 (1) 



 

 

 

 

 

แบบรายงาน จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียน   การ
สอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ    ปการศึกษา…………………   

ชองทางที่เผยแพร 

ครั้งที่ 

แผนกวิชา/สาขางาน  
 
 
 
        ชื่อผลงาน/เรื่องที่เผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน/ 
ผูควบคุม วิท

ยุ 

โท
รท

ัศน
 

หน
ังสื
อพิ

มพ
  

วา
รส

าร
 

นิท
รร
ศก

าร
/ป
ระ
ชุม

/

สัม
มน

าวิ
ชา
กา
ร 

กา
รนํ

าเส
นอ

ผล
งา
น 

อิน
เท
อร
เน็
ต 

อืน
 ๆ 
ระ
บุ วันเดือนป 

ที่เผยแพร 

 
 

หมายเหตุ 

             
             
             
             
             
             
             

สรุปผลการประเมิน   ดี  4  ครั้งและ 4 ชองทาง/ผลงาน หรือมากกวา      พอใช  2 - 3  ครั้ง และ 2 – 3 ชองทาง/ผลงาน     ปรับปรุง  1 ครั้งและ 1 ชองทาง/ผลงานหรือนอยกวา      

ผูสรุป.........................................................งานวิจัยพัฒนาฯ 
          (................................................) 
วันที่.................... เดือน.................................. พ.ศ. .....................                                   สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานที่  5   นวัตกรรมและการวิจัย 
ขอกําหนดที่  5.3  จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ    

                       แบบ ต. 39 (2) 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

ขอกําหนดที่   6   ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษา ในสถานศึกษา ดังนี้  
ขอกําหนดที่  6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของ

บุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา 

ตัวบงชี้ที่  40 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ีสอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรและการมี
สวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 

คําอธิบาย การใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของ
บุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน หนวยงาน  และบุคลากรภายนอกใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาสาขาวิชา/สาขางาน หรือแผนยุทธศาสตร  รวมท้ังการนําสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได  สอดคลองกับแผนพัฒนา
สถานศึกษาท่ีกําหนดไว โดยพิจารณาการปฏิบัติ ดังน้ี 
1. การพัฒนาวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาชาติและทองถิ่น 

โดยการมีสวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศนจากทุกสวนท่ีเกี่ยวของ 
2. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการ

บริหาร การตัดสินใจ และการจัดการศึกษา 
3. การกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีสวนรวมใน

การกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ 
4. มีกระบวนการจัดการความรูท่ีนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 

การใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการ
วางแผนจัดการศึกษาของตนเอง 

5. การพ่ึงตนเอง ท่ีเนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของสถานศึกษา 

6. การประสานงาน ท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมท้ังการ
แสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ 

7. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณท่ีนําไปสูผลสัมฤทธิ์ได
อยางตอเนื่อง และหลากหลาย 

8. การพัฒนาตนเอง ท้ังการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนา
ทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู 
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มาตรฐานท่ี  6 ภาวะผูนําและการจัดการ 



 
 
9. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองคกร การตรวจสอบและถวงดุล 

โดยตนสังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงานตรวจสอบ
คุณภาพ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตอง
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

ผูใหขอมูล บุคลากรทุกคน 
ผูสรุปผลการประเมิน        งานบุคลากร 
เคร่ืองมือที่ใช 1.  แบบประเมิน 
 2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1.  บุคลากรทุกคนประเมินภาวะผูนํา และการจัดการของผูบริหาร ไดแก  ผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการฯ หัวหนาแผนก และหัวหนางาน ในแบบประเมิน  ต. 40 (1)  สงงาน
บุคลากร 

 2.  งานบุคลากร สรุปผลในแบบ ต. 40 (2) สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนก
วิชา 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร  ระดับดี ปฏิบัติ 8 - 9 ขอ                           
 ระดับพอใช  ปฏิบัติ 6 - 7 ขอ   ระดับปรับปรุง  ปฏิบัติ นอยกวา  6  ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่มีคุณภาพ ปการศึกษา ……… 

คําชี้แจง ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และการมีสวนรวม
ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได จึงขอความรวมมือจากทานในการ
แสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง โดยใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีเห็นวาใกลเคียงกับ
ความจริงมากท่ีสุด โดยกําหนดใหคะแนน 3 หมายถึงระดับดี 2 หมายถึงระดับพอใช        1 
หมายถึงระดับปรับปรุง  

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ    1. ชาย    2. หญิง 
 2.  สถานภาพผูประเมิน  
      1. ครูในแผนกวิชา........................................... 
      2. เจาหนาท่ีงาน............................................... 
      3. คนงาน นักการ ภารโรง................................ 
 3.  สถานภาพผูถูกประเมิน  
     1. ฝายบริหาร 
     2. หัวหนาแผนกวิชา 
      3. หัวหนางาน 

แนวปฏิบัติสําหรับผูประเมิน 
 1.  ครูทุกคนประเมินฝายบริหารทุกคน 
 2.  ครูทุกคนประเมินหัวหนาแผนกวิชาตนเอง 
 3.  ครูทุกคนประเมินหัวหนางานทุกงาน 
 4.  เจาหนาท่ีงานประเมินหัวหนางานของตนเอง 
 5.  คนงาน นักการ ภารโรง ประเมินหัวหนางานอาคารสถานท่ี 
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มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ 
ขอกําหนดที่  6.1  ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา 

                             และหนวยงาน  หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา     แบบ ต. 40 (1)  



 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร 

ระดับคุณภาพ 
ขอท่ี รายการประเมิน ดี 

(3) 
พอใช 

(2) 
ปรับปรุง 

(1) 
1. การพัฒนาวิสัยทัศนที่สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาชาติและ

ทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศนจากทุกสวนที่เก่ียวของ 
   

2. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายใน
การบริหาร การตัดสินใจ และการจัดการศึกษา 

   

3. การกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน   
มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ 

   

4. มีกระบวนการจัดการความรูที่นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคกร
อยางย่ังยืน การใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย 
เปาหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง 

   

5. การพ่ึงตนเอง ที่เนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของ
สถานศึกษา 

   

6. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก 
รวมทั้งการแสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิค
วิธีการใหม ๆ 

   

7. ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่ นําไปสู
ผลสัมฤทธิ์ไดอยางตอเน่ือง และหลากหลาย 

   

8. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และ
พัฒนาทีมงาน เพ่ือการพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู 

   

9. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาองคกร การตรวจสอบและ
ถวงดุล  โดยตนสังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมี
หนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

   

รวมคะแนน  
 

   สงงานบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบสรุปการประเมิน คุณภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  
และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส  
ตรวจสอบได  ปการศึกษา ……… 
 

1.  ผูตอบแบบประเมิน    จํานวน                         คน 
2.  ผูอํานวยการ  การปฏิบัติทุกขอ  ระดับคาเฉลี่ย                          . 
     รองฯ ผูอํานวยการ  การปฏิบัติทุกขอ  ระดับคาเฉลี่ย                          . 
     หัวหนาแผนกวิชา การปฏิบัติทุกขอ  ระดับคาเฉลี่ย                          . 
     หัวหนางาน การปฏิบัติทุกขอ  ระดับคาเฉลี่ย                          . 
3.  สรุปผลการประเมิน   ดี   ปฏิบัติ 8 – 9  ขอ 
     พอใช  ปฏิบัติ 6 – 7  ขอ 

  ปรับปรุง ปฏิบัติ 1 – 5  ขอ 
 
 
 

ผูสรุปผล                                                              งานบุคลากร 
                  (                                                  ) 
วันท่ี                     เดือน                                พ.ศ.                    .            

 
สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวชิา 
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มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ 
ขอกําหนดที่  6.1  ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา 

                             และหนวยงาน  หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา     แบบ ต. 40 (2)  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขอกําหนดที่   6   ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษา ในสถานศึกษา ดังนี้  
ขอกําหนดที่  6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากร  ของสถานศึกษา   ดานคุณธรรม  จริยธรรม  ตาม

จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ที่   41 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
คําอธิบาย ครู ปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

พ.ศ. 2548  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
ผูใหขอมูล ครูผูสอน และฝายบริหาร 
ผูสรุปผลการประเมิน        งานบุคลากร 
เคร่ืองมือที่ใช 1.  แบบสอบถาม 
 2.  แบบสรุปผล 
คําชี้แจง 1.  ครูประเมินตนเองในแบบสอบถาม  ต. 41  (1)  สงงานบุคลากร 
 2.  ฝายบริหาร ประเมินครูทุกคนตามแบบสอบถาม  ต. 41 (1)  สงงานบุคลากร 

 3.  งานบุคลากรสรุปผล ในแบบ ต. 41 (2)  สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนา
แผนกวิชา 

เกณฑการประเมิน รอยละของครูท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง  
เหมาะสม ระดับดี  รอยละ  91 – 100 ระดับพอใช รอยละ  85 – 90 ระดับปรับปรุง   
รอยละ  1 – 84 
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มาตรฐานท่ี  6 ภาวะผูนําและการจัดการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  ปการศึกษา……… 
คําชี้แจง         ใหทําเครื่องหมาย     ในชองระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ                     

ตามความเปนจริงของการปฏิบัติ  โดยกําหนดให   
 คะแนน  3   หมายถึง   ระดับดี      2   หมายถึง   ระดับพอใช      1   หมายถึง   ระดับปรับปรุง 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ    1. ชาย    2. หญิง 
 2.  ช่ือผูถูกประเมิน.......................................................แผนกวิชา........................................... 
 3.  สถานภาพผูประเมิน 
   1.  ตนเอง    2.  ผูอํานวยการ 
   3.  รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  4.  รองฯ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
   5.  รองฯ ฝายวิชาการ   6.  รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

ตอนที่  2  ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับปฏิบัติ จรรยาบรรณ 
สวนที่ 

รายการ 
3 2 1 

1 
ตอตนเอง 

มีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  บุคลิกภาพ  และ
วิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ  สังคมและ
การเมืองอยูเสมอ 

   

2 
ตอวิชาชีพ 

รัก  ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผดิชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกท่ีดี
ขององคกรวิชาชีพ         

   

3 
  ตอผูรับบริการ 

1. รัก  เมตตา  เอาใจใส  ชวยเหลือ  สงเสริม  ใหกําลังใจแกศิษย        
และผูรับบริการตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา 

2. สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะ  และนิสัยท่ีถูกตองดีงามแกศิษย  
และผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวย
ความบริสุทธิ์ใจ 

3. ประพฤติ  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีท้ังทางกาย  วาจา  และจติใจ 
4. ไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย  สติปญญา  

จิตใจ  อารมณ  และสังคม  ของศิษย  และผูรับบริการ 
5. ใหบริการดวยความจริงใจ  และเสมอภาคโดยไมเรียกรับหรือ 

ยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ 
ขอกําหนดที่  6.2  จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา  ดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ       
                            มาตรฐานวิชาชีพ                 แบบ ต. 41  (1)     



 
 

ระดับปฏิบัติ จรรยาบรรณ 
สวนที่ 

รายการ 
3 2 1 

4 
ตอผูรวม 

 ประกอบวิชาชีพ 

ชวยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค  โดยยึดมั่นในระบบ 
คุณธรรม  สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

   

5 
ตอสังคม 

ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  สิ่งแวดลอม  รักษาผลประโยชน 
ของสวนรวม  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   

รวม    
 
 

สงงานบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบสรุปผลการประเมิน รอยละของครูท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได
อยางถูกตองเหมาะสม  ปการศึกษา………. 

จํานวนคนที่ตอบอยูในระดับ 
แผนกวิชา จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

ดี พอใช ปรับปรุง 
1. ผาและเครื่องแตงกาย     
2. อาหารและโภชนาการ     
3. คหกรรมศาสตร     
4. การบัญชี     
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป     
6. การขาย/การตลาด     
7. การโรงแรม     
8. สปาและความงาม     
9. คอมพิวเตอรธุรกิจ     
10.  การจัดการคลังสินคา     
11. วิจิตรศิลป     
12. ออกแบบ     
13. คอมพิวเตอรกราฟก     
14. สามัญสัมพันธ     
15. สัมพันธธุรกิจ     

รวม     

รอยละ  

สรุปผลการประเมิน   ดี    รอยละ  91 - 100 
 พอใช   รอยละ  85 - 90  
 ปรับปรุง  รอยละ  1 - 84 

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

 สงฝายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวชิา 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ 
ขอกําหนดที่  6.2  จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา  ดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ 
                            มาตรฐานวิชาชีพ                 แบบ ต. 41 (2)     



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ขอกําหนดที่   6     ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษา ในสถานศึกษา ดังนี้  
ขอกําหนดที่  6.3 จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการความรูเพ่ือ

การพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
ตัวบงชี้ที่  42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ ของสถานศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ และ

การจัดการความรูของสถานศึกษา 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการจัดทําขอมูลพื้นฐานท้ังหมด  เชน  ขอมูลผูเรียน  บุคลากร     
 งบประมาณ  อาคารสถานท่ี หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน  ตลาดแรงงาน  ครุภัณฑ 

สังคมและเศรษฐกิจ  มีระบบบริหารจัดการขอมูลท่ีเปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพ  
และการจัดการความรูของสาขาวิชา /สาขางาน  เพื่อพัฒนาการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานศูนยขอมูลสารสนเทศ  
เคร่ืองมือที่ใช แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง งานศูนยขอมูลสารสนเทศ สรุปผลในแบบ  ต. 42 สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนก

วิชา 
เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ  และการจัดความรูของสถานศึกษา   ระดับ

ดี  ปฏิบัติท้ังขอ  1 – ขอ 4  หรือครบทุกขอ ระดับพอใช ปฏิบัติขอ 1- ขอ 3 ระดับปรับปรุง  
ปฏิบัติขอ 1 - ขอ  2  หรือไมไดดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6 ภาวะผูนําและการจัดการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการบริหาร
จัดการ และการจัดการความรูของสถานศึกษา ปการศึกษา ……….. 

 

ขอที ่ ขอมูลประกอบการตัดสิน ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
1. มีขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการตัดสินใจท่ีเปนปจจุบัน   
2. มีระบบการบริหารจัดการขอมลูท่ีเหมาะสมและมีผูรับผิดชอบ   
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหาร 

จัดการขอมูล 
  

4. มีระบบฐานขอมูลท้ังหมดท่ีทํางานประสานกันเปนเครือขายของ
สถานศึกษา 

  

5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนือ่ง   
รวม   

สรุปผลการประเมิน   ดี  ปฏิบัติขอ  1 – 4  หรือครบทุกขอ 
 พอใช  ปฏิบัติขอ 1 – ขอ  3 
 ปรับปรุง  ปฏิบัติขอ  1 – ขอ  2 หรือไมไดดําเนินการ 

 

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

                                                                      สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชา 
 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ 
ขอกําหนดที่  6.3   จัดระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 

                                                                                                                                                               แบบ ต. 42 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ขอกําหนดที่  7   สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
ตัวบงชี้ที่  43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา อยาง

ตอเนื่อง 
คําอธิบาย สถานศึกษามีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง ประกอบดวย

ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/          การจัดการประกัน
คุณภาพ โดยกําหนดระเบียบ วิธีการ ข้ันตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการ
ประเมินคุณภาพภายใน เชน นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพ มาตรฐาน
และเกณฑการประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธและการนําผลการประเมินมา
ใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีจะสงผลใหผูเรียนและผูจบการศึกษามีคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานประกันคุณภาพฯ  
เคร่ืองมือที่ใช แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง งานประกันคุณภาพฯ สรุปผลในแบบ ต. 43 สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชา 
เกณฑการประเมิน ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง ระดับดี  ปฏิบัติครบทุกขอ  ระดับพอใช ปฏิบัติขอ 1- ขอ 3 ระดับปรับปรุง  
ปฏิบัติขอ 1 - ขอ  2  หรือไมไดดําเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แบบสรุปผลการประเมิน    ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ  ปการศึกษา................ 
 

ขอที ่ ขอมูลประกอบการตัดสิน ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1. คูมือและแผนการประกันคุณภาพ   
2.  หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมิน

คุณภาพภายในประจําป 
  

3. ขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเห็น ขอรองเรยีนเพื่อการ
ปรับปรุงระบบหรือกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  

4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
รวม   

สรุปผลการประเมิน   ดี  ปฏิบัติครบทุกขอ 
 พอใช  ปฏิบัติขอ 1 – ขอ  3 
 ปรับปรุง  ปฏิบัติขอ  1 – ขอ  2 หรือไมไดดําเนินการ 

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

                                                                      สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ขอกําหนดที่  7 สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

แบบ  ต. 43 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
ขอกําหนดที่  7   สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
ตัวบงชี้ที่  44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษา 

รวมท้ังสาธารณชน มีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการบริหารใหได
มาตรฐาน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน มีการปฏิบัติท่ีดีหรือการเปนแหลงอางอิงของ
สถานศึกษาอื่น 

ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานประกันคุณภาพฯ  
เคร่ืองมือที่ใช แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง งานประกันคุณภาพฯ สรุปผลในแบบ ต. 44 สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชา 
เกณฑการประเมิน ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ระดับดี  ปฏิบัติครบท้ัง 3 ขอ ระดับพอใช 

ปฏิบัติขอ  1 และ ขอ 2  ระดับปรับปรุง  ปฏิบัติขอ 1 เพียงขอเดียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

แบบสรุปผลการประเมิน   ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  ปการศึกษา …………. 
 

ขอที ่ ขอมูลประกอบการตัดสิน ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการ
สถานศึกษาและสาธารณชน 

  

2.  มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารให
ไดมาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  

3. มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน มี
การปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) หรือการเปนแหลงอางอิงของ
สถานศึกษาอื่น รวมท้ังเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงข้ึน 

  

รวม   

สรุปผลการประเมิน   ดี  ปฏิบัติครบทุกขอ 
 พอใช  ปฏิบัติขอ 1  และ ขอ 2 
 ปรับปรุง  ปฏิบัติขอ 1 เพียงขอเดียว 

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

                                                                      สงฝายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
           

มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ขอกําหนดที่  7 สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

แบบ  ต. 44 



 

เมินมาตรฐานวิชาชีพ 

เมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตารางการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ปการศึกษา  2553 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 
 

ตัวบงชี้ท่ี ผูใหขอมูล เคร่ืองมือ หนา สงใคร กําหนดสง 

มาตรฐานที่  1 
1 

 
งานทะเบียน 

 
ต. 1 

 
7 

 
- ฝายบริหารทรัพยากร 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 

2 - งานวัดผลฯ ต. 2  
 

10 
 

- ฝายวิชาการ 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่  2 

3 - ครู 
- หัวหนาแผนกวิชา รวบรวมสง 
- งานวิจัยพัฒนาฯ 

ต. 3 (1)  
 

ต. 3 (2) 

12 
 

13  

- หัวหนาแผนกวิชา 
งานวิจัยพัฒนาฯ 
- ฝายแผนงานฯ 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่  1,2 
  สิ้นภาคเรียนที่  2 
   

4 งานวัดผลฯ ต. 4 15 - ฝายวิชาการ 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่  2 

5 งานวัดผลฯ ต. 5  18 - ฝายวิชาการ 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่  2 

6 - ครูสอนวิชาองคการวิชาชีพและวิชา   
   ลูกเสือ 
- งานปกครองและงานกิจกรรมฯ 
- งานกิจกรรมฯ 

ต. 6 (2) 
 

ต. 6 (1) 
ต. 6 (3) 

23 
 

22 
24 

- งานกิจกรรมฯ 
 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 
- ฝายพัฒนากิจการฯ 
 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
 

7 
 

งานทะเบียน ต. 7 26  - ฝายบริหารทรัพยากร 
 - หัวหนาแผนกวิชาชีพ  

สิ้นภาคเรียนที่  2 

8 งานทะเบียน ต. 8 28  - ฝายบริหารทรัพยากร 
 - หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่  2 

 9 - หัวหนาแผนกวิชาชีพรายงานการประ 
- งานวัดผลฯ 

 
ต. 9 

 
30 

 - งานวัดผลฯ 
 - ฝายวิชาการ 
 - หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
 

10 - หัวหนาแผนกวิชาชีพรายงานการประ 
- งานวัดผลฯ 

 
ต. 10 

 
32 

 - งานวัดผลฯ 
 - ฝายวิชาการ 
 - หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
 

11 - ครูที่ปรึกษา นร.นศ. ปวช.3 และ ปวส.2  
  ที่จบการศึกษาป 2552 
- งานแนะแนวฯ 

ต. 11 (1) 
 

ต. 11 (2) 

35 
 

36 

 - งานแนะแนวฯ 
  
 - ฝายพัฒนากิจการฯ 
 - หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

ตุลาคม 
 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 

 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี ผูใหขอมูล เคร่ืองมือ หนา สงใคร กําหนดสง 

12 งานวิจัยพัฒนาฯ ต. 12 (1) 
ต. 12 (2) 

40 
43 

 - สถานประกอบการ 
 - ฝายแผนงานฯ 
 - หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

มกราคม 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 

13 - ครูสอนวิชาธุรกิจและการเปน
ผูประกอบการ/ครูที่ปรึกษา/งานแนะแนว 
- งานสงเสริมผลิตผลฯ 

ต. 13 (1) 
 

ต. 13 (2) 

45 
 

46 

 - งานสงเสริมผลิตผลฯ 
  
 - ฝายแผนงานฯ 
 - หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 

มาตรฐานที่ 2 
14 

 
-  งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 
ต. 14  

 
49 

 
 - ฝายวิชาการ 
 - หัวหนาแผนกวิชา 

 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 

15 - ครูสงแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา 
- หัวหนาแผนกวิชา 
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 
ต. 15 (1) 
ต. 15 (2) 

 
52 
53 

 - หัวหนาแผนกวิชา 
 - งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 - ฝายวิชาการ 

ทุกภาคเรียน 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

16 งานวิจัยพัฒนาฯ ต. 16 (2) 
ต. 16 (3) 

57 
58 

 - หัวหนาแผนกวิชา 
 - ฝายแผนงานฯ 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

17 งานวางแผนฯ ต. 17 60  - ฝายแผนงานฯ 
 - หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

18 - งานพัฒนาหลักสูตรฯ และหัวหนาแผนก
คอมพิวเตอร 

ต. 18 63  - ฝายวิชาการ 
 - หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

19 - ครูและผูเรียน 
- งานอาคารสถานที่ 

ต. 19 (1) 
ต. 19 (2) 

67 
69 

 - งานอาคารสถานท่ี 
 - ฝายบริหารทรัพยากร 
 - หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

20 -  ครูและผูเรียน 
 
 
 
-  งานวิทยบริการฯ 
 

ต. 20 (1) 
 
 
 

ต. 20 (2) 
 

71 
 
 
 

73 
 

 - งานวิทยบริการฯ 
    (ศูนยการเรียนรู   
     หองอินเทอรเน็ต  
      และงานสื่อฯ) 
 - ฝายวิชาการ 
 - หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 
 
 
 

21 - ครูและผูเรียน 
- งานพัสดุ 

ต. 21 (1) 
ต. 21 (2) 

75 
76 

 - งานพัสดุ 
 - ฝายบริหารทรัพยากร 
 - หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

22 - หัวหนาแผนกวิชา 
- งานอาคารสถานที่ 

ต. 22 (1) 
ต. 22 (2) 

78 
79 

 - งานอาคารสถานท่ี 
 - ฝายริหารทรัพยากร 
 - หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 

 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ ผูใหขอมูล เคร่ืองมือ หนา สงใคร กําหนดสง 

23 - ครูที่ไดรับการพัฒนา 
- งานบุคลากร 

ต. 23 (1) 
ต. 23 (2) 

81 
82 

 - งานบุคลากร  
- ฝายบริหารทรัพยากร 
 - หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่ 1,2 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 

24 - ครู 
- หัวหนาแผนกวิชารวบรวมสงตามสาขา      
ของผูเรียน  
- หัวหนาแผนกวิชาชีพรวบรวมสง 
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 
- งานการเงิน 
- งานการบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานบริหารงานทั่วไป 

ต. 24 (1) 
   
 
 

ต. 24 (3) 
ขอ 1 

 
ต. 24 (2) 

 
ต. 24 (3) 

84 
 
 
 

86 
 
 

85 
 

86 

- หัวหนาแผนกวิชา 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
 
- ฝายบริหารทรัพยากร 
- หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่ 1,2 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 
 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 

25 - งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/ 
งานความรวมมือ 

ต. 25 (1) 
ต. 25 (2) 

88 
89 

- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 
- ฝายวิชาการ 
- ฝายแผนงานฯ 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

26 งานพัฒนาหลักสูตรฯ ต.  26 91 - ฝายวิชาการ 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

27 งานพัฒนาหลักสูตรฯ ต. 27 93 - ฝายวิชาการ 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

28 งานพัฒนาหลักสูตรฯ ต. 28 95 - ฝายวิชาการ 
- หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

มาตรฐานที่ 3 
29 

 
งานครูที่ปรึกษา 

 
ต. 29 (1) 
ต. 29 (2) 

 
97 
98 

 
- ฝายพัฒนากิจการฯ 
- ฝายพัฒนากิจการฯ 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

 
สิ้นภาคเรียนที่ 1 ,2 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

30 - งานโครงการพิเศษฯ และงานสวัสดิการฯ 
 

ต. 30 100 - ฝายพัฒนากิจการฯ 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 

31 งานทะเบียน ต. 31 (1) 
ต. 31 (2) 

102 
106 

- ฝายบริหารทรัพยากร 
- ฝายบริหารทรัพยากร 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบงชี้ ผูใหขอมูล เคร่ืองมือ หนา สงใคร กําหนดสง 

32 - ครู 
- หัวหนาแผนกวิชา รวบรวมสง 
- งานกิจกรรมฯ 

ต. 32 (1) 
 

ต. 32 (2) 

108 
 

109 

- หัวหนาแผนกวิชา 
งานกิจกรรมฯ 
- ฝายพัฒนากิจการฯ 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่ 1,2 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 

33 - คร ู
- หัวหนาแผนกวิชา รวมรวมสง 
- งานกิจกรรมฯ 

ต. 33 (1) 
 

ต. 33 (2) 
ต. 33 (3) 

111 
 

112 
113 

- หัวหนาแผนกวิชา 
งานกิจกรรมฯ 
- ฝายพัฒนากิจการฯ 
- ฝายพัฒนากิจการฯ 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่ 1,2 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

มาตรฐานที่ 4 
34 

 
งานโครงการพิเศษฯ 

 
ต. 34 (2) 

 
115 

 
- ฝายพัฒนากิจการฯ 
- หัวหนาแผนกวิชา 

 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 

35 งานโครงการพิเศษฯ ต.  35 117 - ฝายพัฒนากิจการฯ 
- หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 

มาตรฐานที่ 5 
36 

 
- คร ู
- หัวหนาแผนกวิชา รวบรวมสง 
- งานวิจัยพัฒนาฯ 

 
ต. 36 (1) 

 
ต. 36 (2) 

 
119 

 
120 

 
หัวหนาแผนกวิชา 
งานวิจัยพัฒนา 
- ฝายแผนงานฯ 
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

 
สิ้นภาคเรียนที่ 1,2 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

37 งานวิจัยพัฒนาฯ ต. 37 123 - ฝายแผนงานฯ 
- หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

38 งานวิจัยพัฒนาฯ ต. 38 125 - ฝายแผนงานฯ 
- หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

39 - ครู  
- หัวหนาแผนกวิชารวบรวมสง 
- งานวิจัยพัฒนาฯ 

ต. 39 (1) 
 

ต. 39 (2) 

127 
 

128 

- หัวหนาแผนกวิชา 
- งานวิจัยฯ 
- ฝายแผนงานฯ 
- หัวหนาแผนกวิชา 

ทุกภาคเรียน 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

มาตรฐานที่ 6 
40 

 
- บุคลากรทุกคน 
- งานบุคลากร 

 
ต. 40 (1) 
ต. 40 (2) 

 
131 
133 

 
- งานบุคลากร 
- ฝายบริหารทรัพยากร 
- หัวหนาแผนกวิชา 

 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

41 - ครู 
- งานบุคลากร 

ต. 41 (1) 
ต. 41 (2) 

135 
137 

- งานบุคลากร 
- ฝายบริหารทรัพยากร 
- หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

42 งานศูนยขอมูลฯ ต. 42 139 - ฝายแผนงานฯ 
- หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

 
 



 
 

ตัวบงชี้ ผูใหขอมูล เคร่ืองมือ หนา สงใคร กําหนดสง 

มาตรฐานที่ 7 
43 

 
งานประกันคุณภาพฯ 

 
ต. 43 

 
141 

 
- ฝายแผนงานฯ 
- หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

44 งานประกันคุณภาพฯ ต. 44 143 - ฝายแผนงานฯ 
- หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

ประชุมจัดสงขอมูล  ภาคเรียนที่  1                                                    วันที่   14   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2553 
ประชุมจัดสงขอมูล  ภาคเรียนที่  2                                                    วันที่   1- 2   เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2554 
แตละแผนก/ฝายสรุปผลการประเมินและจัดทํา    SWOT                 วันที่   9 – 11  เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2554 
ประเมินภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ                           วันที่  28 – 31  เดือน     มีนาคม  พ.ศ. 2554 
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง                                                                          1 – 30  เมษายน  2554 
เผยแพรแกสาธารณชน                                                                                         1 – 31  พฤษภาคม  2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประเมินวิชาชีพ 

สงแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา 

ปฏิทินสงขอมูลของบุคลากร  ปการศึกษา  2553 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

 

ลําดับท่ี ผูใหขอมูล เคร่ืองมือ หนา สงใคร กําหนดสง 

ครูทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต. 3 (1) 
 

ต. 19 (1) 
ต. 20 (1) 

 
 
 

ต. 21 (1) 
ต. 24 (1) 
ต. 32 (1) 
ต. 33 (1) 
ต. 36 (1) 
ต. 39 (1) 
ต. 41 (1) 

12 
 

67 
71 

 
 
 

75 
84 
108 
111 
119 
127 
135 

หัวหนาแผนกวิชา 
หัวหนาแผนกวิชา 
งานอาคารสถานที่ 
งานวิทยบริการฯ 
(ศูนยการเรียนรู  
หองอินเทอรเน็ต 
 และงานสื่อฯ) 
งานพัสดุ 

หัวหนาแผนกวิชา 
หัวหนาแผนกวิชา 
หัวหนาแผนกวิชา 
หัวหนาแผนกวิชา 
หัวหนาแผนกวิชา 
งานบุคลากร 

สิ้นภาคเรียนที่  1,2 
สิ้นภาคเรียนที่  1,2 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
สิ้นภาคเรียนที่  1,2 
สิ้นภาคเรียนที่  1,2 
สิ้นภาคเรียนที่  1,2 
สิ้นภาคเรียนที่  1,2 
สิ้นภาคเรียนที่  1,2 
สิ้นภาคเรียนที่  2 

ครูสอนวิชาองคการวิชาชีพ และ 
วิชาลูกเสือ 

ต. 6 (2) 23 งานกิจกรรมฯ สิ้นภาคเรียนที่  2 

ครูที่ปรึกษา ปวช.3,ปวส.2  
ปการศึกษา 2552 

ต. 11 (1) 
 

35 งานแนะแนว ตุลาคม 

ครูสอนวิชาธุรกิจและการเปน
ผูประกอบการ , ครูที่ปรึกษา และ
งานแนะแนว 

ต. 13 (1) 
 

45 งานสงเสริมผลิตผลฯ สิ้นภาคเรียนที่  2 

1 

ครูที่ไดรับการพัฒนา ต. 23 (1) 81 งานบุคลากร สิ้นภาคเรียนที่  1,2 
2 หัวหนาแผนกวิชา รวบรวม 

หัวหนาแผนกวิชาชีพรายงาน 
หัวหนาแผนกวิชา 
หัวหนาแผนกวิชา 
หัวหนาแผนกวิชารวบรวมสงตาม
สาขาของผูเรียน 
หัวหนาแผนกวิชาชีพ รวบรวมสง 

ต. 3 (1)   

ต. 15 (1) 
ต. 22 (1) 
ต. 24 (1) 

 

12 
 

52 
78 
84 

งานวิจัยพัฒนาฯ 
งานวัดผลฯ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
งานอาคารสถานท่ี 

หัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
สิ้นภาคเรียนที่  1,2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 

 
 
 
 
 
 



 
 

ลําดับท่ี ผูใหขอมูล เคร่ืองมือ หนา สงใคร กําหนดสง 

 หัวหนาแผนกวิชาชีพรวบรวม
ของครูในแผนก 
หัวหนาแผนกวิชาชีพรวบรวม
ของครูในแผนก 
หัวหนาแผนกวิชารวบรวมของ 
ครูในแผนก 
หัวหนาแผนกวิชารวบรวมของ 
ครูในแผนก  

ต. 32 (1) 
 

ต. 33 (1) 
 

ต. 36 (1) 
 

ต. 39 (1) 
 

108 
 

111 
 

119 
 

127 

งานกิจกรรมฯ 
 

งานกิจกรรมฯ 
 

งานวิจัยพัฒนาฯ 
 

งานวิจัยพัฒนาฯ 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
 

3 งานทะเบียน ต. 1 
 

ต. 7 
 

ต. 8 
 

ต. 31 (1) 
 

ต. 31 (2) 

7 
 

26 
 

28 
 

102 
 

106 

ฝายบริหารทรัพยากร  
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
ฝายบริหารทรัพยากร  

และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
ฝายบริหารทรัพยากร  

และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
ฝายบริหารทรัพยากร  

และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
ฝายบริหารทรัพยากร  

และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 

4 งานวัดผลฯ ต. 2 
 

ต. 4 
 

ต. 5 
 

ต. 9 
 

ต. 10 

10 
 

15 
 

18 
 

30 
 

32 

ฝายวิชาการ 
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

ฝายวิชาการ 
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

ฝายวิชาการ 
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

ฝายวิชาการ 
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

ฝายวิชาการ 
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 

5 งานวิจัยพัฒนา ต. 3 (2) 
 

ต. 12 (1) 
ต. 12 (2) 

 
ต. 16 (2) 

13 
 

40 
43 

 
57 

ฝายแผนงานฯ  
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
สถานประกอบการ 
ฝายแผนงานฯ  

และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
หัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
มกราคม   
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 

 
 
 
 



 
 
 

ลําดับท่ี ผูใหขอมูล เคร่ืองมือ หนา สงใคร กําหนดสง 

  ต. 16 (3) 
ต. 36 (2) 

 
ต. 37 

 
ต. 38 

 
ต. 39 (2) 

58 
120 

 
123 

 
125 

 
128 

ฝายแผนงานฯ 
ฝายแผนงานฯ  

และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
ฝายแผนงานฯ  

และหัวหนาแผนกวิชา 
ฝายแผนงานฯ  

และหัวหนาแผนกวิชา 
ฝายแผนงานฯ  

และหัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่  2
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 

6 งานปกครอง และงานกิจกรรมฯ ต. 6 (1) 22 หัวหนาแผนกวิชาชีพ สิ้นภาคเรียนที่  2 
7 งานกิจกรรมฯ ต. 6 (3) 

ต. 32 (2) 
 

ต. 33 (2) 
ต. 33 (3) 

24 
109 

 
112 
113 

ฝายพัฒนากิจการฯ 
ฝายพัฒนากิจการฯ  

และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
ฝายพัฒนากิจการฯ  
ฝายพัฒนากิจการฯ  

และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2
สิ้นภาคเรียนที่  2 

8 งานแนะแนวฯ ต. 11 (2) 36 ฝายพัฒนากิจการฯ  
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่  2 

9 งานสงเสริมผลิตผลฯ ต. 13 (2) 46 ฝายแผนงานฯ  
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่  2 

10 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ และหัวหนา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร 

ต. 14  
 

ต. 15 (2) 
ต. 24 (3) ขอ 1 

ต. 26 
 

ต. 27 
 

ต. 28 
 

ต. 18 

49 
 

53 
86 
91 

 
93 

 
95 

 
63 

ฝายวิชาการ 
และหัวหนาแผนกวิชา 

ฝายวิชาการ 
งานบริหารงานทั่วไป 

ฝายวิชาการ 
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

ฝายวิชาการ 
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

ฝายวิชาการ 
และหัวหนาแผนกวิชา 

ฝายวิชาการ 
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 

11 งานวางแผนฯ ต. 17 
 

60 ฝายแผนงานฯ  
และหัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่  2 

 
 
 



 
 
 

ลําดับท่ี ผูใหขอมูล เคร่ืองมือ หนา สงใคร กําหนดสง 

12 งานอาคารสถานท่ี ต. 19 (2) 
 

ต. 22 (2) 

69 
 

79 

ฝายบริหารทรัพยากร 
และหัวหนาแผนกวิชา 
ฝายบริหารทรัพยากร 
และหัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 

13 งานวิทยบริการฯ ต. 20 (2) 73 ฝายวิชาการ 
และหัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่  2 

14 งานพัสดุ ต. 21 (2) 
 

ต. 24 (2)  

76 
 

85 

ฝายบริหารทรัพยากร 
และหัวหนาแผนกวิชา 
งานบริหารงานทั่วไป 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 

15 งานบุคลากร ต. 23 (2) 
 

ต. 40 (2) 
 

ต. 41 (2) 

82 
 

133 
 

137 
 

ฝายบริหารทรัพยากร 
และหัวหนาแผนกวิชา 
ฝายบริหารทรัพยากร 
และหัวหนาแผนกวิชา 
ฝายบริหารทรัพยากร 
และหัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 

16 งานการเงิน  งานการบัญชี 
งานบริหารงานทั่วไป 
 

ต. 24 (2) 
ต. 24 (3) 

 

85 
86 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
ฝายบริหารทรัพยากร 
และหัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 

17 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และงานความรวมมือ 

ต. 25 (1) 
ต. 25 (2) 

88 
89 

หัวหนาแผนกวิชาชีพ 
ฝายวิชาการ/ฝายแผนงานฯ 
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่  2
สิ้นภาคเรียนที่  2 

18 งานครูที่ปรึกษา ต. 29 (1) 
ต. 29 (2) 

97 
98 

ฝายพัฒนากิจการฯ 
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
 

19 งานโครงการพิเศษฯและ 
งานสวัสดิการฯ 
งานโครงการพิเศษฯ 

ต. 30 
 

ต. 34  
 

ต. 35 

100 
 

115 
 

117 

ฝายพัฒนากิจการฯ 
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ 

ฝายพัฒนากิจการฯ 
และหัวหนาแผนกวิชา 
ฝายพัฒนากิจการฯ 

และหัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
สิ้นภาคเรียนที่  2 
 

20 งานศูนยขอมูลฯ ต. 42 139 ฝายแผนงานฯ 
และหัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่  2 
 

21 งานประกันคุณภาพฯ ต. 43 
ต. 44 

140 
142 

ฝายแผนงานฯ 
และหัวหนาแผนกวิชา 

สิ้นภาคเรียนที่  2 

22 บุคลากรทุกคน ต. 40 (1) 131 งานบุคลากร สิ้นภาคเรียนที่  2 
 
 
 



 
 

 
 

 

คําส่ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

ที่  ๓๘๙/๒๕๕๓ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

--------------------------------------- 

          ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใชเปนเปาหมายในการจัดการศึกษาและ

ประกันคุณภาพในสถานศึกษา  ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสารจาก       

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดใหปการศึกษา ๒๕๕๒ สถานศึกษาตองดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา จํานวน ๗ มาตรฐาน ๔๔ ตัว

บงชี้ นั้น 

 เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค 

วิทยาลัยฯอาศัยอํานาจตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๐๖๕/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙ 

เรื่องการมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (เกี่ยวกับงานบุคลากร)  จึงแตงตั้งบุคลากรของวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ        

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 

           ๑.  คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่ ประสานงาน นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบดวย 

  ๑.๑ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี   ประธานกรรมการ 

  ๑.๒ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนาการศึกษา  รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 

  ๑.๔ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร  รองประธานกรรมการ 

  ๑.๕ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ รองประธานกรรมการ 

  ๑.๖ นางจารุวรรณ   อมรกุล  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.๗ นายสมจิต  แขงขัน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ๑.๘ นางปยะพร  เข็มขาว  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ  มีหนาที่ ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ออกแบบ

เครื่องมือ   เก็บรวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน จัดทําจุดดีเดนและจุดที่ควรพัฒนา  และสงคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณภาพ  ประกอบดวย 

 ๒.๑  คณะกรรมการฝายวิชาการ  ประกอบดวย 

  ๑.  รองผูอํานวยการวิทยาลยัฯ ฝายวิชาการ   ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางอุบล  เบญจพงศ     กรรมการและเลขานุการ 

/มาตรฐานที่ ๑... 

 

 



 
 

 

มาตรฐานที่  ตัวบงช้ี กรรมการ 

๒ , ๔ , ๕ งานวัดผลฯ   ๑ 

๙ - ๑๐ แผนกวิชาชีพ งานวัดผลฯ  

๑๔ - ๑๕ งานพัฒนาหลักสตูรฯ แผนกวิชา  

๑๘ งานพัฒนาหลักสตูรฯ แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ  

๒๐ งานวิทยบรกิารฯ    

๒๔ งานพัฒนาหลักสตูรฯ แผนกวิชา  

๒๕ งานทวิภาค ี   

๒ 

๒๖ - ๒๘ งานพัฒนาหลักสตูรฯ   

 ๒.๒  คณะกรรมการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  ประกอบดวย 

  ๑.  รองผูอํานวยการวิทยาลยัฯ ฝายพัฒนากิจการนักเรยีนนกัศึกษา ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางนฤมล  แยมศร ี     กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่  ตัวบงช้ี กรรมการ 

๖ งานปกครอง งานกิจกรรมฯ งานสวัสดกิารฯ ครูผูสอนวิชาองคการวิชาชีพและลูกเสือ ๑ 

๑๑ งานแนะแนวฯ ครูที่ปรึกษา ชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ 

๒๙ งานครูที่ปรกึษา   

๓๐ งานโครงการพเิศษฯ งานสวัสดกิารฯ  

๓ 

๓๒ - ๓๓ งานกิจกรรมฯ   

๔ ๓๔ - ๓๕ งานโครงการพเิศษฯ   

 ๒.๓  คณะกรรมการฝายบริหารทรัพยากร  ประกอบดวย 

  ๑.  รองผูอํานวยการวิทยาลยัฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางปญจวรรณ  ออนหวาน    กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่  ตัวบงช้ี กรรมการ 

๑ ๑ , ๗ , ๘ งานทะเบยีน   

๑๙ , ๒๒ งานอาคารสถานที่   

๒๑ งานพัสด ุ   

๒๓ งานบุคลากร   

๒ 

๒๔ งานบริหารงานทัว่ไป             งานการเงิน             งานการบัญชี               งานพัสด ุ

๓ ๓๑ งานทะเบยีน   

๖ ๔๐ - ๔๑ งานบุคลากร   

 

/๒.๔  คณะกรรมการ... 

 

 

 



 
 

๒.๔  คณะกรรมการฝายแผนงานและความรวมมือ  ประกอบดวย 

  ๑.  รองผูอํานวยการวิทยาลยัฯ  ฝายแผนงานและความรวมมือ ประธานกรรมการ 

  ๒.  นายธีรพล   ทองเพชร     กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  ตัวบงช้ี กรรมการ 

๓, ๑๒ งานวิจัยพัฒนา ฯ   ๑ 

๑๓ งานสงเสริมผลติผล ฯ   

๑๖ งานวิจัยพัฒนา ฯ   

๑๗ งานวางแผน ฯ   

๒ 

๒๕ งานความรวมมือ   

๕ ๓๖ - ๓๙ งานวิจัยพัฒนา ฯ   

  ๖ ๔๒ งานศูนยขอมลู ฯ   

๗ ๔๓ - ๔๔ งานประกัน ฯ   

๓.  คณะกรรมการการตรวจสอบคุณภาพ  มีหนาที่  ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน  

ใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  และนําขอมูลจากการสรุปผลการประเมิน  แตละมาตรฐานและตัวบงช้ี     มาจัดทํา

รายงานผลการประเมินตนเอง  พิมพ/ทาน เขาเลมเอกสาร จัดทําซีดีรอมเผยแพร  ประกอบดวย 

  ๓.๑  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  ประธานกรรมการ 

  ๓.๒  รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ รองประธานกรรมการ 

  ๓.๓  รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 

  ๓.๔  รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายบริหารทรัพยากร  รองประธานกรรมการ 

  ๓.๕  รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายพัฒนากิจการนักเรยีนนกัศึกษา รองประธานกรรมการ  

  ๓.๖  หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก     กรรมการ 

  ๓.๗  หัวหนางานทุกงาน      กรรมการ 

  ๓.๘  นางสาวสยุมพร  แซแต      กรรมการ 

  ๓.๙  วาที่ รต. ภัทราวดี  นุมทอง     กรรมการ 

  ๓.๑๐  นางธนพร   ฤทธิรงค      กรรมการ   

  ๓.๑๑  นางสุภาภรณ  ราชจินดา     กรรมการ 

  ๓.๑๒  นางจารุวรรณ  อมรกุล      กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๑๓  นางปยะพร  เข็มขาว      กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

 ๔.  คณะกรรมการประเมินคุณภายในสถานศึกษา  มีหนาที่   ประเมินผลการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน 

สถานศกึษา  ทุกมาตรฐานตามตัวบงชี้แยกเปนแผนกวิชาและสถานศึกษา  ประกอบดวย 

 ๔.๑   ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ประธานกรรมการ 

 ๔.๒   รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายแผนงานและความรวมมือ รองประธานกรรมการ 

 
/๔.๓  รองผูอํานวยการ... 

 

 



 
 

 

  

 ๔.๓ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการ กรรมการ 

 ๔.๔ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร กรรมการ 

 ๔.๕ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศกึษา  กรรมการ 

 ๔.๖ นายสมจิต  แขงขัน  กรรมการ 

 ๔.๗ นางปยะพร  เข็มขาว  กรรมการ 

 ๔.๘  นายแสนด ี เบญจพงศ   กรรมการ 

 ๔.๙  นางจารุวรรณ  อมรกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๑๐ นางสาวสยุมพร  แซแต  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

  ๕.  คณะกรรมการฝายจัดทําเว็บไซตงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหนาที่ จัดทําเว็บไซต 

ขอมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พรอมรวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา        

เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน  ประกอบดวย 

 ๕.๑   นายกําชัย  ณ พัทลุง ประธานกรรมการ 

 ๕.๒   นางจารุวรรณ  อมรกุล รองประธานกรรมการ 

 ๕.๓   หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก กรรมการ 

 ๕.๔   หัวหนางานทุกงาน กรรมการ 

 ๕.๕  นายจักรกฤษณ  ภูทอง กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๖  นางธนพร  ฤทธิรงค กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

 ทั้งนี้  ใหผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ     

ใหการดําเนนิงานสําเร็จดวยความเรียบรอย  บรรลเุปาหมายตามวัตถปุระสงค และเกดิผลดีตอวิทยาลยัฯและทางราชการ ตอไป 

 

สั่ง   ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

    

 

(นางสาวสุณี   พงศยี่หลา) 

รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุาษฎรธาน ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีปรึกษา 
1.  นางวิชชาพรรณ   กิ่งวัชระพงศ ผูอํานวยการ 
2.  นางสาวสีดา   ขํากล่ิน รองผูอํานวยการ 
3.  นางสาวสุณี   พงศยีห่ลา รองผูอํานวยการ 
4.  นายสุทธิพฒัน   อมรกุล รองผูอํานวยการ 
5.  นางจิราวรรณ  นวลรอด รองผูอํานวยการ 

คณะผูจัดทํา 
1.  นางจารุวรรณ   อมรกุล หัวหนางานประกันฯ 
2.  นายสมจิต  แขงขัน คณะทํางาน 
3.  นางปยะพร  เข็มขาว คณะทํางาน 
4.  วาท่ีรอยตรีภัทราวดี   นุมทอง เจาหนาท่ี 
5.  นางสาววนดิา   กุลจิตติภกัด ี เจาหนาท่ี 
6.  นางธนพร   ฤทธิรงค เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
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