คูมือการประเมินมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ป!การศึกษา 2554

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ปรับปรุงแก.ไข พ.ศ. 2545 กําหนดให.
สถานศึกษาทุกแหงมีการประกัน คุณภาพภายในและให.ถือวาการประกันคุณภาพภายในเป5นสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารที่ต.องดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ด.านอาชีวศึกษาให.เป5นไปตามมาตรฐาน โดยมุงประโยชนสูงสุด เพื่อพัฒนาผู.เรียนอยางแท.จริง นั้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ได.ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามหลักการประกันคุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา และพัฒนาขึ้นภายใต.มาตรฐานการ
อาชีวศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช.เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 เพื่อให.สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาใช.เป5นแนวทางในการดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา โดยจัดทําคูมือ
การประเมินมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เป5นการดําเนินการซึ่งมีการ
พัฒนามาอยางตอเนื่อง แบงเป5น 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ผู.เรียนและผู.สําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผู.เรียน
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ
มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน
ในแตละมาตรฐานประกอบด.วยข.อกําหนดและตัวบงชี้ ซึ่งสามารถใช.ในการประเมินตนเอง
ป!การศึกษา 2554 เพื่อการประกันคุณภาพภายในตอไป
การดําเนินการจัดทําคูมือการประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ฉบับนี้ ได.รับความรวมมือจากฝFายบริหาร และบุคลากรทุกคนที่รวมแรงรวมใจดําเนินการจนสําเร็จ
ลุ ล วงมาด. ว ยดี เป5 น การสงเสริ ม การมี ส วนรวมของบุ ค ลากรในการบริ ห ารที่ ส อดคล. อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร ด.วยความโปรงใส และตรวจสอบได. เป5นอยางดียิ่ง หวังเป5นอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะ
เป5นประโยชนตอการดําเนินการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และผู.สนใจทั่วไป
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กุมภาพันธ 2555
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คําแนะนําในการใชคูมือ
1. คูมือการประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ฉบับนี้ เป5นการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งมี 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ ดังนี้
- มาตรฐานที่ 1 มี 9 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 2 มี 14 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 3 มี 8 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 4 มี 4 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 5 มี 2 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 6 มี 4 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 7 มี 2 ตัวบงชี้
2. วิธีการวัดและประเมิน ให.ผู.ที่ได.รับมอบหมายในแตละมาตรฐาน และตัวบงชี้นําแบบประเมินไปเก็บ
ข.อมูลจากผู.ที่เกี่ยวข.อง แล.วรวบรวมแบบประเมินมาวิเคราะหข.อมูลใช.วิธีการทางสถิติ
3. ผู.ประเมินนําผลการวิเคราะหข.อมูลและสรุปผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑนําผลการประเมินสง
ประธานแตละมาตรฐาน
4. คณะกรรมการมาตรฐาน รายงานผลการประเมินตอที่ประชุม เพื่อวิเคราะหจุดดีเดน และจุดที่ควร
พัฒนาของวิทยาลัย โดยการเปรียบเทียบเกณฑการประเมินที่ต.องการให.บรรลุวัตถุประสงคกับผลการ
ปฏิบัติจริงที่ได.จากการรวบรวมข.อมูล ผลตางที่เกิดขึ้นระหวางเกณฑการประเมินกับการปฏิบัติจริง
จะสะท.อนความต.องการจําเป5น (Needs) ที่ต.องได.รับการพัฒนาตอไป
5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สรุปผลการดําเนินงานของวิทยาลัย ตามมาตรฐาน และตัว
บงชี้ โดยใช.เกณฑประเมิน ระดับดี ได. 3 คะแนน ระดับพอใช. ได. 2 คะแนน และ ระดับปรับปรุง
ได. 1 คะแนน เป5 นการประเมิน ในภาพรวมของวิท ยาลัย วาผลการดํ าเนิน งานของวิท ยาลัย ตาม
มาตรฐานและตัวบงชี้ อยูในระดับใด
6. คณะกรรมการประเมิน ภายในสถานศึ กษา ตรวจสอบการประเมิ นคุ ณภาพภายในประจํา ป! และ
รายงานแสดงผลการตรวจสอบตอสถานศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป
7. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รายงานและแสดงผลการตรวจสอบในที่ประชุมครู และ
คณะกรรมการมาตรฐานการศึ ก ษา บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา หาสาเหตุ แ ละแนว
ทางแก.ไข เพื่อเป5นแนวทางในการทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป
8. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษารายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอ คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และสาธารณชน

นิยามศัพท
มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายถึง ข.อกําหนดในการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป5น
เกณฑในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา โดยใช.เป5น
กรอบแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษา อันเป5นกลไกสําคัญในการประกันคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาให.มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ต.องการ
ขอกํ าหนด หมายถึ ง ข. อความที่ กํ าหนดให. สถานศึ กษามี การดํ าเนิ นงานให. เป5 นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ หมายถึ ง ตัว ประกอบ ตัว แปร คาที่ สั งเกตได. ซึ่ งใช. บงบอกสถานภาพหรือสะท. อนถึ ง
ลักษณะของทรัพยากรในการดําเนินงาน หรือผลการดําเนินงาน ในการจัดอาชีวศึกษาตามข.อกําหนด
และใช.เป5นตัวตัดสินความสําเร็จหรือคุณคาการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานที่ได.รับ
ผูบริหาร หมายถึง ผู.อํานวยการ รองผู.อํานวยการ หัวหน.าแผนกวิชา หัวหน.างาน ที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ครู หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหน.าที่สอนในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
บุ ค ลากรสายสนั บสนุ น หมายถึ ง บุ คคลที่ ป ฏิ บั ติ ห น. า ที่ ส นั บ สนุ น ทางการศึ กษา ให. บ ริ การใน
สถานศึกษา เชน ข.าราชการพลเรือน เจ.าหน.าที่ คนงาน นักการภารโรง ยาม ในสถานศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชน
แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง เอกสารที่ใช.ประกอบการจัดการเรียนการสอน
วิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร ประกอบด.วยหัวข.อและเนื้อหาสาระครบถ.วนตามรายละเอียดของวิชา
โดยมีสาระครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู. สาระการเรียนรู. กิจกรรมการเรียนรู. สื่อการเรียนรู.
และการประเมินผลการเรียนรู.
แผนการเรียน หมายถึง การจัดรายวิชาตาง ๆ ตามโครงสร.างหลักสูตรและเกณฑการใช.หลักสูตร
เพื่อจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาตามลําดับ จนครบตามกําหนดในโครงสร.างหลักสูตร
แตละประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
งบดําเนินการ หมายถึง เงินในงบประมาณ ได. แก งบบุคลากร งบดํ าเนินงาน งบอุ ดหนุ น งบ
รายจายอื่น คาเสื่อมราคา ยกเว.นงบลงทุน และเงินนอกงบประมาณ ได.แก เงินบํารุงการศึกษา
เงินที่ได.จากการระดมทรัพยากร เงินรายได. อื่น ๆ
งบลงทุน หมายถึง รายจายเพื่อการลงทุน ได.แก รายจายที่จายในลักษณะคาครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสร.าง
ปริมาณงาน 1 คน – ชั่วโมง (1 man – hour) หมายถึง ปริมาณงานที่คนหนึ่งคนทําได.ในเวลา
1 ชั่วโมง คํานวณได.จาก
ปริมาณงาน = ผลงาน (คน x เวลา) มีหนวยเป5น คน – ชั่วโมง (man – hour)
ตัวอยาง 2 man – hour คือปริมาณงานที่คนหนึ่งคนทํางานสองชั่วโมง
หรือคนสองคนทํางานคนละชั่วโมง

หลักสูตรฐานสมรรถนะ หมายถึง หลักสูตรอาชีวศึกษาที่ได.พัฒนามาจากมาตรฐานอาชีพของแตละอาชีพ
ขอมูลแสดงความตระหนัก หมายถึง หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงถึงความมุงมั่นหรือให.ความสําคัญ
ของสถานศึกษาตอตัวบงชี้ที่จะนําไปสูการบรรลุตามข.อกําหนด ได.แก ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจําป! รายงานการประชุม แผนการจัดการเรียนรู. ฯลฯ
ขอมู ล แสดงการปฏิ บั ติ หมายถึ ง หลั ก ฐานหรื อเอกสารที่ แ สดงถึ งรองรอยการปฏิ บั ติ งานตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่กําหนดไว. เพื่อให.บรรลุผลตามข.อกําหนด
ขอมูลแสดงความสําเร็จ หมายถึง หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานตามข.อกําหนด
โครงการที่มีประสิทธิผล หมายถึง โครงการที่ดําเนินงานได.ผลตามเป^าหมาย และวัตถุประสงคที่
กําหนดไว.
วงจรคุณภาพ หมายถึง วงจรการทํางานที่กอให.เกิดคุณภาพของเดมมิ่งประกอบด.วย การวางแผน
การทํางาน (P) การดําเนินงานตามแผนที่กําหนด (D) การตรวจสอบการดําเนินงาน (C) และการ
นําผลการตรวจสอบไปปรับปรุงการดําเนินงาน (A)

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เป5นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ซึ่งได.พัฒนาจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ประกาศใช.ในวันที่ 30 มกราคม 2549 มีการพัฒนามาตรฐาน
และตัวบงชี้ ตามบริบทของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในโดยต.นสังกัดและการประเมินภายนอก
โดย สมศ. พ.ศ. 2554 ประกอบด.วย 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ มีดังนี้

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ขอกําหนดที่ 1.1 ความรู.และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ร.อยละของผู.เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป!
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ร.อยละของผู.เรียนที่ได.รับการเทียบโอนผลการเรียนรู.
ขอกําหนดที่ 1.2 ความรู.ความเข.าใจในหลักการด.านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรให.สามารถนํามา
ประยุกตใช.ในงานอาชีพได.
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ร.อยละของผู.เรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มาใช.แก.ปeญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเป5นระบบ
ขอกําหนดที่ 1.3 ความรู.และทักษะตามมาตรฐานของหลักสูตรสําหรับผู.เรียน และผู.สําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.4 ร.อยละของผู.เรียนแตละชั้นป!ผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 1.5 ร.อยละของผู.เรียนที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.5 ความรู. และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร สําหรับผู.สําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.6 ร. อ ยละของผู. สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามเกณฑการสํ า เร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตร
ขอกําหนดที่ 1.6 ความรู.และทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ที่ 1.7 ร.อยละของผู.สําเร็จการศึกษาที่ได.งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตอภายใน 1 ป!
ขอกําหนดที่ 1.7 คุณลักษณะของผู.สําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพอใจ
ตัวบงชี้ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผู.สําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.8 ผู.เรียนมีความรู. และทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายได.ระหวางเรียน
ตัวบงชี้ที่ 1.9 ร.อยละของผู.เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได.ระหวางเรียน

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่ 2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล.องกับ
ความต.องการของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ร.อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเป5นสําคัญโดยสงเสริมให.ผู.เรียน ได.พัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ร.อยละของแผนการจัดการเรียนรู.แบบบูรณาการ
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู.เรียนตอคุณภาพการสอนของผู.สอน
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ร.อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝfก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม
ขอกําหนดที่ 2.3 จัดคอมพิวเตอรให.เหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝfกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค.นคว.าให.เหมาะสมกับ
สาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรู.อื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห.องเรียน
ห.องปฏิบัติการ พื้นที่ฝfกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศเอื้อตอ
การเรียนรู. และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการให.เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู. และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความเหมาะสมในการจัดให.มีครุภัณฑ และอุปกรณที่ใช.ในการเรียนการสอนมี
คุณภาพและได.มาตรฐาน
ขอกําหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล.อม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียนรู.
ตัวบงชี้ที่ 2.9 ระดับคุณภาพในการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล.อม สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู.ในสาขาวิชา/สาขางาน
ขอกําหนดที่ 2.6 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.10 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.11 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัด
การศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี
ตัวบงชี้ที่ 2.12 จํานวนคน – ชั่วโมงของผู.เชี่ยวชาญ ผู.ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปeญญาท.องถิ่น ที่มีการ
พัฒนาผู.เรียน
ตัวบงชี้ที่ 2.13 อัตราสวนของผู.สอนประจําที่มีคุณวุฒิด.านวิชาชีพตอผู.เรียนในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.14 อัตราสวนของผู.สอนประจําตอผู.เรียน

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 3.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียน ด.านคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งด.านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรมจริยธรรม
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านประชาธิปไตย
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านความรักชาติ ศาสน กษัตริย
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ผลของกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนเกี่ยวกับการน.อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช.
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ผลของผู. เ รี ย นที่ เ ข. า รวมกิ จ กรรมทางวิ ช าการ/วิ ช าชี พ ทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 3.2 จัดทําระบบการดูแลให.คําปรึกษาผู.เรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 3.6 จํานวนครั้งของกิจกรรมป^องกันและตรวจสารเสพติดให.กับผู.เรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.7 จํานวนครั้งของการจัดให.ผู.เรียนพบครูที่ปรึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ร.อยละของผู.เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนแรกเข.า

มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ
ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
ขอกําหนดที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุนให.มีการสร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใช.ในการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 4.1 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ตัวบงชี้ที่ 4.2 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ
ได.รับการเผยแพร
ขอกําหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณในการสร.าง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช.ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ร.อยละของงบประมาณที่ใช.ในการสร.าง พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงาน ตองบดําเนินการ
ขอกําหนดที่ 4.3 จัดการเผยแพรข.อมูลเกี่ยวกับการสร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใช. ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 4.4 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรข.อมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงาน

มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม ดังนี้
ขอกําหนดที่ 5.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต.องการของชุมชน สังคม องคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 5.1 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่สงเสริมการพัฒนา
ทักษะของผู.เรียน
ขอกําหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเป5นระบบและสอดคล.องกับแผนการ
บริการวิชาชีพที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ร.อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่สงเสริมการ
พัฒนาทักษะของผู.เรียนวิชาชีพ ตองบดําเนินการ

มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 6 ผูบริหารควรมีการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้
ขอกําหนดที่ 6.1 จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา ด.านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ร.อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได.รับการพัฒนาตามหน.าที่ที่รับผิดชอบ
ตัวบงชี้ที่ 6.2 ร.อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 6.2 ใช. ภ าวะผู. นํ า และการมี วิ สั ย ทั ศ นของผู. บ ริ ห ารในการผสมผสานความรวมมื อของ
บุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกให.เข.ามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 6.3 การมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารที่สอดคล.องกับแผนยุทธศาสตรด.วยความ
โปรงใส และตรวจสอบได.
ขอกําหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการความรู.เพื่อ
การพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน
ขอกําหนดที่ 7 สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอให.เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานที่ 1
ผู.เรียนและผู.สําเร็จการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.1

สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ความรู.และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ร.อยละของผู.เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป!
คําอธิบาย
ผู. เ รี ย น มี ผ ล สั ม ฤ ทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ตา ม เ ก ณ ฑ ก า ร พ. น สภ า พ ข อ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ วาด.วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป! ได.แก ปวช.1 มีผลการเรียน เฉลี่ย 1.5 ขึ้นไป
ปวช.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 1.75 ขึ้นไป ปวช.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ปวส.1
มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย 1.75 ขึ้ น ไป และ ปวส.2 มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย 2 ขึ้ น ไป
โดยเทียบจากผู.เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในแตละชั้นป!
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานทะเบียน
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
งานทะเบียนจัดทําแบบสรุปรายงาน แบบ ต. 1.1 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ของป!การศึกษา
สงฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน ผู.เรียนแตละชั้นป!มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ ระดับดี ร.อยละ 75 – 100
ระดับพอใช. ร.อยละ 60 – 74 ระดับปรับปรุง ร.อยละ 1 - 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.1 ความรู.และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
แบบ ต. 1.1

แบบสรุปรายงาน ผู.เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑตามชั้นป! ป!การศึกษา 2554
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมทั้งหมด
ลง
ผาน
ลง
ผาน
ลง
ผาน
ลง
ผาน
ลง
ผาน
ลง
ผาน
รอยละ
ทะเบียน เกณฑ ทะเบียน เกณฑ ทะเบียน เกณฑ ทะเบียน เกณฑ ทะเบียน เกณฑ ทะเบียน เกณฑ

คหกรรม
1. ตัดเย็บเสื้อผ.า/ออกแบบเสือ้ ผ.า/
เทคโนโลยีผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมศาสตร/คหกรรมการผลิต/
การบริหารงานคหกรรมศาสตร
พาณิชยกรรม
1. การบัญชี
2. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
3. การขาย/การตลาด
4. ธุรกิจคาปลีก (ทวิ)
5. คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
6. การจัดการคลังสินคา

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ปวช. 1

ปวช. 2

ปวช. 3

ปวส. 1

ปวส. 2

รวมทั้งหมด

ลง
ผาน
ลง
ผาน
ลง
ทะเบียน เกณฑ ทะเบียน เกณฑ ทะเบียน

ผาน
ลง
เกณฑ ทะเบียน

ผาน
ลง
เกณฑ ทะเบียน

ผาน
เกณฑ

ลง
ทะเบียน

ผาน
เกณฑ

รอยละ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. การโรงแรม/บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
2. การโรงแรม/บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม (ทวิ)
3. สปาและความงาม

ศิลปกรรม
1. วิจิตรศิลปg
2. การออกแบบ
3. คอมพิวเตอรกราฟiค/คอมพิวเตอรกราฟiคอารต
รวมทั้งหมด
คิดเป5นร.อยละ

สรุปผลการประเมิน

ผู.สรุปผล

งานทะเบียน
(

วันที่

ดี ร.อยละ 75 - 100
พอใช. ร.อยละ 60 - 74
ปรับปรุง ร.อยละ 1 - 59

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
สงฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.1

สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ความรู.และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 1.2
ร.อยละของผู.เรียนที่ได.รับการเทียบโอนผลการเรียนรู.
คําอธิบาย
ผู.เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเทียบโอนความรู. หรือประสบการณวิชาชีพ ในการจัดการเรียน
การสอนแบบเทียบโอนความรู.หรือประสบการณวิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง เมื่อเทียบกับผู.ยื่นคําร.องขอเทียบโอนความรู.และประสบการณวิชาชีพใน
แตละประเภทวิชา สาขาวิชา
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
งานวั ดผลฯ จัดทําแบบสรุปรายงาน แบบ ต. 2 เมื่อสิ้นภาคเรี ยนที่ 2 ของป! การศึกษา
สงฝFายวิชาการ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน ผู.เรียนที่ได.รับการเทียบโอนผลการเรียนรู.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ ระดับดี
ร.อยละ 75 - 100 ระดับพอใช. ร.อยละ 60 – 74 ระดับปรับปรุง ร.อยละ 1 - 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.1 ความรู.และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงไป

แบบ ต. 1.2

แบบสรุปรายงาน ผู.เรียนที่ได.รับการเทียบโอนผลการเรียนรู.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
ป!การศึกษา 2554

สาขาวิชา

ลง
ทะเบียน

ระดับ ปวส.
ผาน
เกณฑ

รอยละ

บริหารธุรกิจ
1. การบัญชี
2. คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
สรุปผลการประเมิน

ดี ร.อยละ 75 - 100
พอใช. ร.อยละ 60 – 74
ปรับปรุง ร.อยละ 1 – 59

ผู.สรุปผล

งานวัดผลและประเมินผล
(

วันที่

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
สงฝFายวิชาการ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.2

สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ความรู.ความเข.าใจในหลักการด.านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรให.สามารถนํามา
ประยุกตใช.ในงานอาชีพได.
ตัวบงชี้ที่ 1.3
ร.อยละของผู.เรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มาใช.แก.ปeญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเป5นระบบ
คําอธิบาย
ผู.เรียนในแตละชั้นป! แตละสาขาวิชาที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
ผลผลิตของผู.เรียนและโครงงาน โครงการวิทยาศาสตร และ/หรือโครงการวิชาชีพ โดย
ประยุกตใช.หลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในการปฏิบัติงาน และแก.ปeญหา
อยางเป5นระบบ หรือพฤติกรรมของผู.เรียนที่แสดงถึงการคิดอยางมีเหตุผล ทํางาน
และแก.ปeญหาอยางเป5นระบบ มีทักษะในการประยุกตใช.ตัวเลข เชน การอาน และ
การแปลความหมายของแผนภูมิ ข.อมูล สถิติตาง ๆ ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป! เป5นต.น
ผูใหขอมูล
ครูผู.สอน
ผูสรุปผลการประเมิน หัวหน.าแผนกวิชา และงานวิจัยพัฒนาฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
1. ครูผู.สอนจัดทําแบบรายงาน แบบ ต. 1.3 (1) ในรายวิชาที่ตนเองสอนและให.
ผู. เรี ย นจั ด ทํ า ผลงาน นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานวิ จั ย ผลผลิ ต ของผู. เรี ย นและ
โครงงาน โครงการวิทยาศาสตร และ/หรือโครงการวิชาชีพโดยประยุกตใช.หลักการ
ทางวิ ทยาศาสตร และคณิ ตศาสตรในการปฏิบั ติงาน และแก. ปeญหาอยางเป5 นระบบ
สงหัวหน.าแผนกวิชาทุกภาคเรียน
2. หัวหน.าแผนกวิชาสรุปจาก แบบ ต. 1.3 (1) ของครูในแผนกแยกเป5นสาขาวิชาผู.เรียน
ตามแบบ ต. 1.3 (2) ทุกภาคเรียนให.งานวิจัยพัฒนาฯ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2
3. งานวิจัยพัฒนาฯ จัดทําสรุปรายงาน แบบ ต. 1.3 (3) สงฝFายแผนงานฯ และ
หัวหน.างานประกันคุณภาพฯ
เกณฑการประเมิน ผู.เรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มาใช.แก.ปeญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอยางเป5นระบบ ระดับดี ร.อยละ 75 – 100 ระดับพอใช. ร.อยละ
60 – 74 ระดับปรับปรุง ร.อยละ 1 – 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1. 2 ความรู.ความเข.าใจในหลักการด.านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรให.สามารถนํามาประยุกตใช.ในงานอาชีพได.

แบบ ต. 1.3 (1)

แบบรายงาน จํานวนผู.เรียนแตละชั้นป! แตละสาขาวิชาที่จัดทําผลงาน โดยประยุกตใช.หลักการ
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรในการปฏิบัติงาน และแก.ปeญหาอยางเป5นระบบ
ภาคเรียนที่………..……..ป!การศึกษา 2554
ระดับชั้น

ประเภทวิชา
จํานวนผูเรียน
สาขาวิชา/สาขางาน ทั้งหมด ที่จัดทํา

หมายเหตุ

จํานวน
ผลงาน

ประเภทผลงาน 1. นวัตกรรม 3. งานวิจัย
5. โครงการวิทยาศาสตร
2. สิ่งประดิษฐ 4. ผลผลิตของผู.เรียนและโครงงาน 6. โครงการวิชาชีพ

ผู.ให.ข.อมูล

ครูผู.สอน
(

วันที่

ระบุประเภทและชื่อผลงาน

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
สงหัวหน.าแผนกวิชาทุกภาคเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1. 2 ความรู.ความเข.าใจในหลักการด.านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรให.สามารถนํามาประยุกตใช.ในงานอาชีพได.

แบบ ต. 1.3 (2)

แบบรายงาน จํานวนผู.เรียนแตละชั้นป! แตละสาขาวิชาที่จัดทําผลงาน โดยประยุกตใช.หลักการ
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรในการปฏิบัติงาน และแก.ปeญหาอยางเป5นระบบ
ภาคเรียนที่………..……..ป!การศึกษา 2554
สาขาวิชาผูเ. รียน.......................................................
ระดับชั้น

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวนผลงาน
จํานวน
รวมจํานวน
ผลผลิตของ
ผูเรียนที่
ผลงาน
โครงการ โครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย ผูเรียนและ
จัดทําผลงาน
ทั้งหมด
วิทยาศาสตร วิชาชีพ
โครงงาน

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม ปวช.
คิดเปOนรอยละ
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.
คิดเปOนรอยละ
รวมทั้งหมด
คิดเปOนรอยละ

ผลการประเมิน

ดี ร.อยละ 75 - 100
พอใช. ร.อยละ 60 – 74
ปรับปรุง ร.อยละ 1 - 59

ผู.รายงาน................................................หัวหน.าแผนกวิชา
(..........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
สงงานวิจัยพัฒนาฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1. 2 ความรู.ความเข.าใจในหลักการด.านคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรให.สามารถนํามาประยุกตใช.ในงานอาชีพได.

แบบ ต. 1.3 (3)

แบบสรุปรายงาน จํานวนผู.เรียนแตละชั้นป! แตละสาขาวิชาที่จัดทําผลงาน โดยประยุกตใช.หลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในการปฏิบตั ิงาน และแก.ปeญหา
อยางเป5นระบบ ป!การศึกษา 2554

ระดับชั้น

จํานวนผูเรียนในสาขาวิชาที่จดั ทําผลงาน
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
คหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
ทองเที่ยว
กข./
ธคป. คต. ลจ. ธร. สปา วศ. อบ. คฟ.
คผ. คอ. คท. บช. ลข.
กต.

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวนผลงาน
รวม
จํานวน
ผูจัดทํา

ผลผลิต
งานวิจัย ของผูเรียน โครงการ โครงการ รวมจํานวน
สิ่ง
วิทยา
นวัตกรรม
ประดิษฐ
และ
วิชาชีพ
ผลงาน
ศาสตร
โครงงาน

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม
ปวส.1
ปวส.2
รวม
คิดเปOนรอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดี ร.อยละ 75 – 100

พอใช. ร.อยละ 60 - 74

ปรับปรุง ร.อยละ 1 - 59

ผู.สรุปข.อมูล …………………………………….……….……….……… งานวิจัยพัฒนาฯ
(

วันที่

)

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายแผนงานฯ และหัวหน.างานประกันคุณภาพฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.3
ตัวบงชี้ที่ 1.4
คําอธิบาย

สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ความรู.และทักษะตามมาตรฐานของหลักสูตร สําหรับผู.เรียนและผู.สําเร็จการศึกษา
ร.อยละของผู.เรียนแตละชั้นป!ผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ
จํา นวนผู. เรีย นแตละชั้น ป! ที่ สอบผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานทางวิช าชี พ โดย
จําแนกประเภทวิชาที่เปiดสอนอยางครบถ.วน ซึ่งการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจะ
เป5นเครื่องมือในการสะท.อนคุณภาพของผู.เรียนและผู.ที่จะสําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for
Vocational Education) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 ที่กําหนดให.คุณภาพของผู.สําเร็จการศึกษาทุกระดับ
คุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาตาง ๆ ต.องเป5นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาศึกษากําหนด ครอบคลุมสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
ผูใหขอมูล
หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ผูสรุปผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล
เครื่องมือที่ใชในการวัด แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. หัวหน.าแผนกวิชาชีพ และครูในแผนกดําเนินการประเมินมาตรฐานทางวิชาชีพ
กับผู.เรียนทุกคนในแตละชั้นป!ตามหลักสูตร และรายงานการประเมิน
สงงานวัดผลและประเมินผล
2. งานวัดผลและประเมินผล สรุปผลการประเมิน แบบ ต. 1.4 สงฝFายวิชาการ และ
หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน
ผู.สําเร็จตามหลักสูตรแตละชั้นป!ผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ ระดับดี ร.อยละ
75 -100 พอใช. ร.อยละ 60 – 74 ระดับปรับปรุง ร.อยละ 1 – 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.3 ความรู.และทักษะตามมาตรฐานของหลักสูตรสําหรับผู.เรียน และผู.สําเร็จการศึกษา

แบบ ต. 1.4

แบบสรุปผลการประเมิน ผู.เรียนตามหลักสูตร ทีผ่ านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ป!การศึกษา 2554
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

คหกรรม
1. ตัดเย็บเสื้อผ.า/ออกแบบเสือ้ ผ.า/
เทคโนโลยีผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมศาสตร/คหกรรมการผลิต/
การบริหารงานคหกรรมศาสตร
พาณิชยกรรม
1. การบัญชี
2. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
3. การขาย/การตลาด
4. ธุรกิจค.าปลีก (ทวิ)
5. คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
6. การจัดการคลังสินค.า

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมทั้งหมด
ลง
ผาน
ลง
ผาน ผูสําเร็จ ผาน
ลง
ผาน ผูสําเร็จ ผาน
ลง
ผาน
รอยละ
ทะเบียน เกณฑ ทะเบียน เกณฑ การศึกษา เกณฑ ทะเบียน เกณฑ การศึกษา เกณฑ ทะเบียน เกณฑ

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
ลง
ผาน
ลง
ผาน ผูสําเร็จ ผาน
ลง
ผาน ผูสําเร็จ ผาน
ทะเบียน เกณฑ ทะเบียน เกณฑ การศึกษา เกณฑ ทะเบียน เกณฑ การศึกษา เกณฑ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

รวมทั้งหมด
ลง
ผาน
ทะเบียน
เกณฑ

รอยละ

อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
1. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
3. สปาและความงาม

ศิลปกรรม
1. วิจิตรศิลปg
2. การออกแบบ
3. คอมพิวเตอรกราฟiค/คอมพิวเตอรกราฟiคอารต
รวมทั้งหมด
คิดเปOนรอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดี ร.อยละ 75 - 100
พอใช. ร.อยละ 60 - 74
ปรับปรุง ร.อยละ 1 - 59

ผู.สรุปผล

งานวัดผลและประเมินผล
(

วันที่

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายวิชาการ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.4
ตัวบงชี้ที่ 1.5
คําอธิบาย

สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
จรรยาบรรณวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี
ร.อยละของผู.เรียนที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ผู.เรียนมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย ความ
เมตตากรุณา ความขยันอดทน การประหยัดและออม การหลีกเลี่ยงอบายมุข และสิ่งเสพ
ติด การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี ตามหลักสูตรในแตละประเภท
วิชา/สาขาวิชา/สาขางาน จําแนกตามชั้นป! ที่มีพฤติกรรม 3 ด.าน คือ
1. คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม ได.แก การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบข.อบังคับ
ของวิทยาลัย เชน การแตงกายตามระเบียบ การเข.าแถวหน.าเสาธง ไมทุจริตในการ
สอบ ไมลักขโมย ไมเกี่ยวข.องกับสารเสพติดและการพนัน เป5นต.น
2. การมีมนุษยสัมพันธ ได.แก การทํางานเป5นทีม การเข.ารวมกิจกรรมชมรม รับฟeง
ความคิดเห็นของผู.อื่น ให.ความรวมมือกับผู.อื่น ชวยเหลือผู.อื่น พูดจาสุภาพ เป5นต.น
3. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ได.แก การแสดงออกที่เหมาะสมในโอกาสตาง ๆ เป5นต.น
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน ครูผู.สอนวิชาองคการวิชาชีพ และลูกเสือ งานปกครอง งานกิจกรรมฯ
งานโครงการพิเศษฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผู.สอนวิชาองคการวิชาชีพและลูกเสือ รายงานพฤติกรรมของผู.เรียนตามแบบ ต.
1.5 (1) สงงานกิจกรรมฯ
2. งานกิจกรรมฯ สรุปแบบ ต. 1.5 (1) จากครูผู.สอนวิชาองคการวิชาชีพและลูกเสือ
เป5นข.อมูลจํานวนคนที่มีพฤติกรรม 3 ด.าน ในแบบ ต. 1.5 (2)
3. งานปกครอง และงานกิจกรรมฯ รายงานผู.เรียนที่มีวินัยในการเข.าแถวหน.าเสาธง และ
การแตงกาย ตามแบบ ต. 1.5 (2)
4. งานโครงการพิเศษฯ สรุปผลการไมเกี่ยวข.องสารเสพติด แบบ ต. 3.6 ลงข.อมูลใน
แบบ ต. 1.5 (3) ข.อ 1.3 สงงานกิจกรรมฯ
5. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมิน แบบ ต. 1.5 (3) สงฝFายพัฒนากิจการฯ
เกณฑการประเมิน ผู.เรียนมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ระดับดี ร.อยละ 75 - 100 ระดับพอใช. ร.อยละ 60 – 74 ระดับปรับปรุง ร.อยละ 1 – 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี

แบบ ต. 1.5 (1)

แบบรายงาน พฤติกรรมผูเ. รียนที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ป!การศึกษา 2554
ลําดับ

ระดับชั้น

ประเภทวิชา
สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
มีพฤติกรรม 3 ดาน

รอยละ

ผู.สรุปผล…………….………………….…………….……. ครูผู.สอนวิชาองคการวิชาชีพ/ลูกเสือ
(.........................................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงงานกิจกรรมฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี

แบบ ต. 1.5 (2)

แบบรายงาน พฤติกรรมผูเ. รียนที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ป!การศึกษา 2554
สาขาวิชา

จํานวน
ผูเรียน

จํานวนคน
ที่เขาแถวหนาเสาธง
ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวนคนที่มีวนิ ัย
ในการแตงกาย
ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวนคนที่มี
พฤติกรรม 3 ดาน
ดี พอใช ปรับปรุง

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ
6. การขาย/การตลาด
7. ธุรกิจค.าปลีก (ทวิ)
8. คอมพิวเตอรธุรกิจ
9. การจัดการโลจิสติกส
10. การโรงแรม
11. สปาและความงาม
12. วิจิตรศิลปg
13. ออกแบบ
14. คอมพิวเตอรกราฟiค
รวม
คิดเปOนรอยละ
เกณฑการพิจารณา 1. การเข.าแถวและมีพฤติกรรม 3 ด.าน ร.อยละ 75 - 100 อยูในเกณฑ ดี
ร.อยละ 60 – 74 อยูในเกณฑ พอใช.
ร.อยละ 1 – 59
อยูในเกณฑ ปรับปรุง
2. การแตงกาย ไมถูกตัดคะแนน อยูในเกณฑ ดี
ถูกตัดคะแนน 1 – 15 คะแนน อยูในเกณฑ พอใช.
ถูกตัดคะแนน 16 คะแนนขึ้นไป ถูกทําทัณฑบน/ครูที่ปรึกษาแจ.งรายชือ่ อยูในเกณฑ ปรับปรุง

ผู.สรุปผล…………….…………….…………….……. งานปกครอง และงานกิจกรรมฯ
(.....................................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี

แบบ ต. 1.5 (3)

แบบสรุปผลการประเมิน ร.อยละของผู.เรียนที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพมีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสม
และมีมนุษยสัมพันธทีด่ ี ป!การศึกษา 2554
.

1. องคประกอบในการพิจารณา มีดังนี้
1.1 ผู.เรียนมีความรับผิดชอบโดยให.ความรวมมือในกิจกรรมเข.าแถวหน.าเสาธง คิดเป5นร.อยละ
1.2 ผู.เรียนมีวินัยโดยการแตงกายตามระเบียบ คิดเป5นร.อยละ
1.3 ผู.เรียนไมเกี่ยวข.องกับสารเสพติด คิดเป5นร.อยละ
1.4 ผู.เรียนมีพฤติกรรม 3 ด.าน คิดเป5นร.อยละ
2. สรุปภาพรวมของสถานศึกษา คิดเป5นร.อยละ
3. ผลการประเมิน
ดี ร.อยละ 75 - 100
พอใช. ร.อยละ 60 – 74
ปรับปรุง ร.อยละ 1 - 59

.

.

.

.

.

.

ผู.สรุปผล…………….…………………….….…………….…งานกิจกรรมฯ
(..............................................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายพัฒนากิจการฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.5
ตัวบงชี้ที่ 1.6

สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ความรู. และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร สําหรับผู.สําเร็จการศึกษา
ร. อ ยละของผู. สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามเกณฑการสํ า เร็ จ
การศึกษา ตามหลักสูตร
คําอธิบาย
ผู.สําเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 , ปวส.2 แตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน เมื่อเทียบกับจํานวนแรกเข.าตามเกณฑการจบการศึกษาตามระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานทะเบียน
เครื่องมือที่ใชในการวัด แบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
งานทะเบี ย นจั ด ทํ า แบบสรุ ป รายงานผลการเรี ย นของผู. สํ า เร็ จ การศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แบบ ต. 1.6 ทุกระดับตาม
สาขาวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ของป!การศึกษา สงฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน.า
แผนกวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน ผู.สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ระดับดี ร.อยละ 75 – 100
ระดับพอใช. ร.อยละ 60 – 74 ระดับปรับปรุง ร.อยละ 1 – 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.5 ความรู. และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร สําหรับผู.สําเร็จการศึกษา

แบบ ต. 1.6

แบบสรุปรายงาน ผู.สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามเกณฑ ป!การศึกษา 2554
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
จํานวนผูที่
จํานวนผูที่
แรกเขา สําเร็จการศึกษา รอยละ แรกเขา สําเร็จการศึกษา รอยละ
2552 ชาย หญิง รวม
2553 ชาย หญิง รวม

ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน
คหกรรม
1. ผ.าและเครื่องแตงกาย/ตัดเย็บเสื้อผ.า/ออกแบบเสื้อผ.า/
เทคโนโลยีผ.าและเครื่องแตงกาย/ธุรกิจเสื้อผ.า
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมศาสตร/คหกรรมการผลิต/
การบริหารงานคหกรรมศาสตร/ธุรกิจงานประดิษฐ
พาณิชยกรรม
1. การบัญชี
2. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
3. การขาย/การตลาด
4. ธุรกิจค.าปลีก (ทวิ)
5. คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
6. การจัดการคลังสินค.า
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
3. สปาและความงาม
ศิลปกรรม
1. วิจิตรศิลปg
2. การออกแบบ
3. คอมพิวเตอรกราฟiค/คอมพิวเตอรกราฟiคอารต
รวมทั้งหมด

สรุปผลการประเมิน
ผู.สรุปผล
วันที่

ดี ร.อยละ 75 - 100

พอใช. ร.อยละ 60 – 74

ปรับปรุง ร.อยละ 1 – 59

งานทะเบียน
(..................................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .

สงฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.6
ตัวบงชี้ที่ 1.7

สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ความรู. และทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ
ร.อยละของผู.สําเร็จการศึกษาที่ได.งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตอภายใน 1 ป!
คําอธิบาย
ผู.สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. ในป!การศึกษาที่ผานมา ที่ได.งานทําในสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป!
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ผูใหขอมูล
ครูที่ปรึกษา ปวช. 3 , ปวส. 2 ที่สําเร็จการศึกษา ป!การศึกษา 2553
ผูสรุปผลการประเมิน งานแนะแนวฯ
เครื่องมือที่ใชในการวัด 1. ไปรษณียบัตรติดตามผลผู.สาํ เร็จการศึกษา
2. แบบติดตามผลผูส. ําเร็จการศึกษา แบบ ต. 1.7 (1) (สําหรับครูที่ปรึกษา)
3. แบบรายงานผูส. ําเร็จการศึกษา แบบ ต. 1.7 (2)
คําชี้แจง
1. งานแนะแนวฯ สงไปรษณียบัตรติดตามผลผู.สําเร็จการศึกษา ให.นักเรียน นักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษา และจัดแบบติดตามผลผู.สําเร็จการศึกษา แบบ ต. 1.7 (1) ให.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เพื่อเก็บข.อมูลของนักเรียน นักศึกษา
หลังสําเร็จการศึกษา สงงานแนะแนวในเดือนตุลาคม
2. ครูที่ปรึกษากรอกข.อมูลลงในแบบติดตามผลผู.สําเร็จการศึกษา แบบ ต. 1.7 (1) สง
งานแนะแนวฯ
3. งานแนะแนวฯ รวบรวมข.อมูลและตรวจสอบข.อมูลจากไปรษณียบัตร และจาก
แบบติดตามผลผู.สําเร็จการศึกษา แบบ ต. 1.7 (1) ที่ครูที่ปรึกษากรอกข.อมูล
แล.วสรุปรายงานตาม แบบ ต. 1.7 (2) สงฝFายพัฒนากิจการฯ และหัวหน.าแผนก
วิชาชีพ
เกณฑการประเมิน
ผู.สําเร็จการศึกษาที่มงี านทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ
ภายใน 1 ป!
ระดับดี ร.อยละ 76 - 100
ระดับพอใช. ร.อยละ 60 – 75
ระดับปรับปรุง ร.อยละ 1 – 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

ไปรษณียบัตรติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.6 ความรู.และทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ

แบบ ต. 1.7 (1)

ระดับชัน้
จํานวน สําเร็จ จํานว
นักเรียน การ นผูมี
ที่รับ ศึกษา งานทํา
ผิดชอบ
อยู
กอน
(แรกเขา)

ปวช…………/………
ติด
ตาม
ได

ศึกษา
จํานวนผูมีงานทํา
ตอ จํานวนผูไมมีงานทํา

วางงาน

ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช.

หมายเหตุ

แบบติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา ปRการศึกษา 2553
ปวส…………/……… สาขาวิชา……….………………… สาขางาน………….………………… ประเภทวิชา……………..……………

ญ.

การปฏิบัติงาน

รองาน

ราชการ

เอกชน

อาชีพ
อิสระ/
ธุรกิจ
สวนตัว

ช.

ช.

ช.

ช.

ญ.

ญ.

ญ.

ญ.

ตรง
ตาม
วุฒิ
ช.

ญ.

ไมตรง
ตามวุฒิ
ช.

ไมให
ขอมูล

สําหรับครูที่ปรึกษา

ความรูที่เรียนมาไดนําไปใช
จํานวน
ประโยชน
ความ
รายได (จํานวนคน)
ตองการ
เฉลี่ย
ให
ตอ
สถานศึกษ
25 50 75
ไมให
เดือน
า จัดหา
100%
ขอมูล
% % %
งานให

ญ. ช. ญ.

ช.

1. จํานวนทีต่ ิดตามได. = จํานวนผู.ศึกษาตอ + จํานวนผูท. ี่ยังไมมีงานทํา (อยูระหวางวางงานและรองาน) + จํานวนผู.มีงานทํา (ราชการ + เอกชนและธุรกิจสวนตัว)
2. ความรู.ที่เรียนมาได.นําไปใช.ประโยชน = จํานวนผู.มงี านทํา

ผู.กรอกข.อมูล………………………………………………………..ครูทปี่ รึกษา ปวช.3,ปวส.2 ที่สาํ เร็จการศึกษา

(
วันที่

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .

สงงานแนะแนวฯ ภายในเดือนตุลาคม

ญ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.6 ความรู.และทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ

แบบ ต. 1.7 (2)
แบบรายงาน ผู.สําเร็จการศึกษาป!การศึกษา 2553 ได.งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป!
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
คหกรรม
1. ตัดเย็บเสื้อผ.า/ออกแบบเสื้อผ.า/
เทคโนโลยีผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมศาสตร/คหกรรมการผลิต/
การบริหารงานคหกรรมศาสตร
พาณิชยกรรม
1. การบัญชี
2. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
3. การขาย/การตลาด
4. ธุรกิจค.าปลีก (ทวิ)
5. คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
6. การจัดการคลังสินค.า

ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
จํานวนผูสําเร็จ
จํานวนผูมีงานทํา
จํานวนผูสําเร็จ
จํานวนผูมีงานทํา
จํานวนผูไดงานทํา จํานวนผูศึกษาตอ
จํานวนผูไดงานทํา จํานวนผูศึกษาตอ
การศึกษา
อยูกอน
การศึกษา
อยูกอน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
จํานวนผูสําเร็จ
จํานวนผูมีงานทํา
จํานวนผูสําเร็จ
จํานวนผูมีงานทํา
จํานวนผูไดงานทํา จํานวนผูศึกษาตอ
จํานวนผูไดงานทํา จํานวนผูศึกษาตอ
การศึกษา
อยูกอน
การศึกษา
อยูกอน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. การโรงแรม/
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. การโรงแรม/
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
ศิลปกรรม
1. วิจิตรศิลปg
2. การออกแบบ
3. คอมพิวเตอรกราฟiค
รวมทั้งหมด
คิดเปOนรอยละ ปวช.

หมายเหตุ

สรุปผลการประเมิน

1. ติดตามได. ชาย
2. ติดตามไมได. ชาย
3. รวมทั้งหมด ชาย
ดี ร.อยละ 76 - 100

คิดเปOนรอยละ ปวส.

คน หญิง
คน หญิง
คน หญิง

คน รวม
คน รวม
คน รวม

พอใช. ร.อยละ 60 - 75

คน ร.อยละ
คน ร.อยละ
คน ร.อยละ
ปรับปรุง ร.อยละ 1 - 59

ผู.สรุปผล……………………………………………..………………..งานแนะแนวฯ
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายพัฒนากิจการฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.7
ตัวบงชี้ที่ 1.8

สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
คุณลักษณะของผู.สําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพอใจ
ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการที่ มี ต อคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค
ของผู.สําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย
ความพึ ง พอใจของผู. บ ริ ห าร เจ. า ของสถานประกอบการหรื อ ผู. ที่ เ กี่ ย วข. อ งที่ มี ต อ
พฤติกรรมของผู.สําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร ป!การศึกษา 2553 ตามประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับ
1) ด.านความรู. ความสามารถทางด.านวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้น ๆ
2) ความรู. ค วามสามารถพื้ น ฐานที่ จํ า เป5 น ในการทํ า งาน เชน การเป5 น ผู. นํ า และ
ผู.ตามที่ดี การตัดสินใจ ความตระหนักในการปฏิบัติตนในการรักษาความปลอดภัยใน
การปฏิ บั ติ ง าน ทั ก ษะในการสื่ อสาร ทั ก ษะในการจั ด การและการทํ า งานเป5 น ที ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแก.ไขปeญหา ความคิดริเริ่มสร.างสรรค ความรู.
ความสามารถด.านภาษาตางประเทศ เป5นต.น
3) คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณในวิ ช าชี พ เชน ความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ปฏิบัติงาน ความมีวินัย ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน ความ
เสียสละ การตรงตอเวลา การอุทิศตนในการทํางานที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสิทธิผลใน
การทํางานของผู.สําเร็จการศึกษาที่ทํางานในสถานประกอบการ หรือหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสํารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ/หนวยงานที่มีตอ
การทํางานของผู.สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ การมีมนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม ไมเกี่ยวข.องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด เป5นต.น
ผูใหขอมูล
สถานประกอบการ
ผูสรุปผลการประเมิน งานวิจยั พัฒนาฯ
เครื่องมือที่ใชในการวัด 1. แบบสอบถาม
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. งานวิจัยพัฒนาฯ สงแบบสอบถาม แบบ ต. 1.8 (1) ไปยังสถานประกอบการ
ที่มีพนักงานสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาป!การศึกษา 2553 โดยขอข.อมูล
จากงานแนะแนวฯ ตามตัวบงชี้ที่ 1.7 และงานทวิภาคี
2. งานวิจัยพัฒนาฯ รวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะหข.อมูล และรายงานผล
การประเมินตามแบบ ต. 1.8 (2) สงฝFายแผนงานฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน
สถานประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับดี คาเฉลี่ย 4.00 – 5.00 ระดับพอใช.
คาเฉลี่ย 3.50 – 3.99 ระดับปรับปรุง คาเฉลี่ย 1.00 – 3.49

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.7 คุณลักษณะของผู.สําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ

แบบ ต. 1.8 (1)
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ป!การศึกษา 2553
คําชี้แจง
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความพึงพอใจ ของสถานประกอบการที่มีตอพนักงานที่
สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ป!การศึกษา 2553 (เข.าทํางานตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
2554 – 1 กุมภาพันธ 2555) เพื่อจะนําข.อมูลไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนให.สอดคล.องกับความ
ต.องการของตลาดแรงงาน
จึงขอความรวมมือมายังทาน โปรดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตามความเป5นจริง ข.อมูลที่ได.รับ
จากทานจะเป5นประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และขอขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี้
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปOน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข.อมูลทั่วไปของผู.ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอพนักงานที่สาํ เร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ตอนที่ 3 ข.อคิดเห็นและข.อเสนอแนะอื่นๆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1. ชาย
2. หญิง
1.2 อายุ..............ป!
1.3 ชื่อสถานประกอบการ …………………………………………………………………
1.4 ประเภทธุรกิจ
1. หนวยงานราชการ
2. รัฐวิสาหกิจ(ระบุ)……………
3. บริษัท/หนวยงานเอกชน (ระบุการประกอบธุรกิจ)…...................
1.5 ตําแหนงทีท่ านรับผิดชอบ
1. ผู.บริหาร/เจ.าของสถานประกอบการ
2. ผู.จัดการฝFายบุคคล
3. หัวหน.าสวนงาน/ฝFาย…………………….
4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………
1.6 ข.อมูลของพนักงานทีส่ ําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ป!การศึกษา 2553
ที่มาทํางานในสถานประกอบการนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 – 1 กุมภาพันธ 2555
(ถ.ามีกรุณากรอกข.อมูลและตอบแบบสอบถามหน.าตอไปด.วย
ถ.าไมมีไมต.องตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้)
1.6.1 ชื่อ-สกุล....................................................................จบสาขาวิชา..............................
1.6.2 ชื่อ-สกุล....................................................................จบสาขาวิชา..............................
1.6.3 ชื่อ-สกุล....................................................................จบสาขาวิชา..............................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มตี อพนักงานที่สาํ เร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุราษฎรธานี ป!การศึกษา 2553
ระดับความพึงพอใจ
คุณสมบัติของพนักงานในปVจจุบัน
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ดานที่ 1 ความรูความสามารถดานวิชาการตามลักษณะงาน
1 ความรู. ความสามารถเฉพาะในวิชาชีพหรือสาขางาน
2 มีความรู.ด.านวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3 มีทักษะในการวางแผนการปฏิบตั ิงาน
4 มีความชํานาญและทักษะในการปฏิบัติงาน
5 มีความชํานาญและทักษะด.านคอมพิวเตอร
6 พัฒนางานที่รับผิดชอบอยูเสมอ
7 มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
8 ให.ความรวมมือในการปฏิบัติงาน
9 ความสามารถในการนําเสนอผลงาน
10 มีการปรับตัวให.เข.ากับงานใหม ๆ และสภาพแวดล.อมได.ดี
ดานที่ 2 ความรูความสามารถพื้นฐานที่จําเปOนในการทํางาน
1 มีความเป5นผูน. ําและผูต. ามที่ดี
2 การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
3 ความตระหนักในการปฏิบัติตนเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4 สามารถแสดงความคิดเห็นและข.อเสนอแนะที่มีประโยชน
5 มีทักษะการสื่อสารด.านการใช.ภาษาไทย
6 มีทักษะการจัดการ
7 มีความสามารถในการทํางานเป5นทีม
8 มีทักษะการคิดวิเคราะหและการแก.ไขปeญหาได.อยางเหมาะสม
9 มีความคิดริเริ่มสร.างสรรค
10 ความสามารถในการใช.ภาษาตางประเทศ
ดานที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิ าน
2 มีวินัยในการปฏิบัติงาน
3 ซื่อสัตย สุจริตและรักษาความลับของสถานประกอบการ
4 มีความเมตตากรุณาตอผู.รวมงาน
5 มีความขยันในการปฏิบัติงาน
6 มีความอดทนในการปฏิบัติงาน
7 มีความเสียสละเพื่อสวนรวม

คุณสมบัติของพนักงานในปVจจุบัน
8
9
10
11
12
13
14
15

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

การตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน
อุทิศตนในการทํางานที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิผลดี
มีมนุษยสัมพันธดี
แตงกายสุภาพเรียบร.อย
กิริยามารยาทสุภาพออนน.อม
ใช.ทรัพยากรของหนวยงานอยางประหยัด และคุ.มคา
ไมเกี่ยวข.องกับอบายมุข และสิง่ เสพติด
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด.วยความขอบคุณ
งานวิจัยพัฒนาฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.7 คุณลักษณะของผู.สําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ

แบบ ต. 1.8 (2)

แบบสรุปผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มตี อคุณลักษณะที่
พึงประสงค ด.านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
ผู.สําเร็จการศึกษา ป!การศึกษา 2553
ดาน

Χ

S.D

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ความรู. ความสามารถทางด.านวิชาการตามลักษณะ
งานในสาขาวิชา
2. ความรู. ความสามารถพื้นฐานที่จาํ เป5นในการทํางาน
3. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ภาพรวม
สรุปผลการประเมิน

ดี (คาเฉลี่ย 4.00 – 5.00)
พอใช. (คาเฉลี่ย 3.50 – 3.99)
ปรับปรุง (คาเฉลี่ย 1.00 – 3.49)

ผู.สรุปผล………………………………………….….………งานวิจัยพัฒนาฯ
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายแผนงานฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

ขอกําหนดที่ 1
ขอกําหนดที่ 1.8
ตัวบงชี้ที่ 1.9
คําอธิบาย

สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ผู.เรียนมีความรู.และทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายได.ระหวางเรียน
ร.อยละของผู.เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได.ระหวางเรียน
จํานวนผู.เรียนที่สามารถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายได.
ระหวางเรียน
ผูใหขอมูล
ครูสอนวิชาธุรกิจและการเป5นผูป. ระกอบการ ครูที่ปรึกษา และงานแนะแนว
ผูสรุปผลการประเมิน งานสงเสริมผลิตผลฯ (ศูนยบมเพาะ)
เครื่องมือที่ใชในการวัด 1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูสอนวิชาธุรกิจและการเป5นผู.ประกอบการ ครูที่ปรึกษา และงานแนะแนว
รายงานตาม แบบ ต. 1.9 (1) สงงานสงเสริมผลิตผลฯ
2. งานสงเสริมผลิตผลฯ สรุปผลการประเมินตาม แบบ ต. 1.9 (2) สงฝFายแผนงานฯ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน
ผู.เรียนที่สามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายได.ระหวางเรียน
ระดับดี ร.อยละ 61 -100 ระดับพอใช. ร.อยละ 50 – 60 ระดับปรับปรุง ร.อยละ 1- 49

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.8 ผู.เรียนมีความรู.และทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายได.ระหวางเรียน

แบบ ต. 1.9 (1)

แบบรายงาน

ผู.เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายได.
ระหวางเรียน ป!การศึกษา 2554

สาขาวิชา..................................................
ระดับชั้น

จํานวน
ผูเรียน
ทั้งหมด

เขียน
แผนธุรกิจ

รวม

จํานวนผูเรียนที่สามารถ
ประกอบอาชีพ
มีรายได
รวม
ตามแผนธุรกิจ
ระหวางเรียน

รวม

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม
รวมทั้งหมด

ผู.ให.ข.อมูล................................................ครูสอนวิชาธุรกิจและการเป5นผู.ประกอบการ/ครูที่ปรึกษา/งานแนะแนว
(...............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงงานสงเสริมผลิตผลฯ (ศูนยบมเพาะ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนดที่ 1.8 ผู.เรียนมีความรู.และทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายได.ระหวางเรียน

แบบ ต. 1.9 (2)

แบบสรุปผลการประเมิน

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ผู.เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายได.
ระหวางเรียน ป!การศึกษา 2554
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
จํานวนผูเรียนที่สามารถ
จํานวนผูเรียนที่สามารถ
จํานวน
จํานวน
เขี
ย
น
ประกอบ
มี
ร
ายได
รอยละ ผูเรียน เขียน ประกอบ มีรายได
รอยละ
ผูเรียน
ทั้งหมด แผน อาชีพตาม ระหวาง รวม
ทั้งหมด แผน อาชีพตาม ระหวาง รวม
ธุรกิจ แผนธุรกิจ เรียน
ธุรกิจ แผนธุรกิจ เรียน

คหกรรม
1. ตัดเย็บเสื้อผ.า/ออกแบบเสื้อผ.า/
เทคโนโลยีผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมศาสตร/คหกรรมการผลิต/
การบริหารงานคหกรรมศาสตร
พาณิชยกรรม
1. การบัญชี
2. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
3. การขาย/การตลาด
4. ธุรกิจค.าปลีก (ทวิ)
5. คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
6. การจัดการคลังสินค.า
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. การโรงแรม/
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. การโรงแรม/
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
3. สปาและความงาม
ศิลปกรรม
1. วิจิตรศิลปg
2. การออกแบบ
3. คอมพิวเตอรกราฟiค
รวมทั้งหมด
คิดเปOนรอยละ

สรุปผลการประเมิน

ผู.สรุปผล
วันที่

ดี ร.อยละ 61 - 100
พอใช. ร.อยละ 50 – 60
ปรับปรุง ร.อยละ 1 – 49
งานสงเสริมผลิตผลฯ (ศูนยบมเพาะ)

(...........................................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .

สงฝFายแผนงานฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

มาตรฐานที่ 2
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.1

สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล.องกับความ
ต.องการของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ร.อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มีคุณภาพ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน
หรือรายวิชา ปรับปรุงแผนการเรียนให.สอดคล.องกับความต.องการของตลาดแรงงาน
ชุมชน และท.องถิ่น โดยดําเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาจาก
1. ข.อมูลความต.องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
2. ข.อมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา
หรือแผนการเรียน ที่สอดคล.องกับความต.องการตลาดแรงงานและชุมชน
3. รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือแผนการเรียน
4. รายงานการนําผลการประเมินไปใช.
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงานข.อมูล
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปรายงานตามแบบ ต. 2.1 สงฝFายวิชาการ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน ร.อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ ระดับดี ร.อยละ 76 – 100 หรือปฏิบัติครบ
ทั้ง 4 ข.อ ระดับพอใช. ร.อยละ 60 – 75 หรือปฏิบัติเพียง ข.อ 1 – 3 หรือปฏิบัติเพียงข.อ 1
- 2 ระดับปรับปรุง ร.อยละ 1 – 59 หรือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติข.อใดข.อหนึ่งเพียงข.อเดียว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล.องกับ
ความต.องการของตลาดแรงงาน

แบบ ต. 2.1

แบบสรุปรายงาน 1. หลักสูตรและครูผู.สอนรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ป!การศึกษา 2554
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน

หลักสูตร
ที่เปZดสอน
ปวช.

ปวส.

จํานวน
หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
ปวช.

ปวส.

จํานวนรายวิชา
ที่
ที่มีผลการพัฒนาตาม
เปZดสอน หลักสูตรฐานสมรรถนะ

1. ตัดเย็บเสื้อผ.า/ออกแบบเสื้อผ.า/
เทคโนโลยีผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมศาสตร/คหกรรมการผลิต/
การบริหารงานคหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. ธุรกิจค.าปลีก (ทวิ)
8. คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
9. การจัดการคลังสินค.า
10. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม
11. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
12. สปาและความงาม
13. วิจิตรศิลปg
14. การออกแบบ
15. คอมพิวเตอรกราฟiค/คอมพิวเตอรกราฟiคอารต
รวม
รอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดี ร.อยละ 76 - 100

พอใช. ร.อยละ 60 – 75

ปรับปรุง ร.อยละ 1 – 59

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ ป!การศึกษา 2554
ข.อดี
1.
2.
3.
4.

ข.อมูลประกอบการตัดสินใจ
ข.อมูลความต.องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและ
ชุมชน
ข.อมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน
หรือรายวิชา หรือแผนการเรียน ที่สอดคล.องกับความต.องการ
ตลาดแรงงานและชุมชน
รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา
หรือแผนการเรียน
รายงานการนําผลการประเมินไปใช.

สรุปผลการประเมิน

ผู.สรุปผล
วันที่

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

ดี ปฏิบัติครบทั้ง 4 ข.อ
พอใช. ปฏิบัติเพียงข.อ 1 – 3 หรือข.อ 1 - 2
ปรับปรุง ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติข.อใดข.อหนึ่งเพียงข.อเดียว
งานพัฒนาหลักสูตรฯ

(.................................................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายวิชาการ และหัวหน.าแผนกวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.2

สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้
จัดกระบวนการเรียนรู.ที่เน.น ผู.เรียนเป5นสํ าคัญโดยสงเสริมให.ผู.เรียนได.พัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ร.อยละของแผนการจัดการเรียนรู.แบบบูรณาการ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการสงเสริมให.ผู.สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู.แบบบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม หรือบูรณาการความรู.จากรายวิชาตาง ๆ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และนโยบายสถานศึกษา 3 D โดยเน.นผู.เรียนเป5นสําคัญ มีการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู. การใช. สื่ อ การเรี ย นรู. การวั ด ผลและประเมิ น ผลอยางหลากหลาย
เหมาะสมสอดคล.องกับผู.เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู. มีการนิเทศการสอน และการ
ประเมินผลการสอนโดยผู.เกี่ยวข.อง และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู. เพื่อให.ผู.เรียน
ได.พัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
ผูใหขอมูล
ครูผู.สอน หัวหน.าแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผู.สอน สงแผนการจัดการเรียนรู.ทุกรายวิชากับหัวหน.าแผนกวิชาทุกภาคเรียน
2. หัวหน.าแผนกวิชา สรุปรายงาน ตามแบบ ต. 2.2 (1) สงงานพัฒนาหลักสูตรฯ
3. งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปผลการประเมิน ตามแบบ ต. 2.2 (2) สงฝFายวิชาการ
เกณฑการประเมิน รายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู.แบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ ระดับดี ร.อย
ละ 76 – 100 ระดับพอใช. 60 – 75 ระดับปรับปรุง ร.อยละ 1 - 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเป5นสําคัญโดยสงเสริมให.ผู.เรียนได.พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ

แบบ ต. 2.2 (1)
แบบรายงาน รายวิชาที่เขียนแผนการจัดการเรียนรู.แบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ ป!การศึกษา 2554
แผนกวิชา........................................
ลําดับ

ภาคเรียนที่ 1
จํานวนรายวิชา
ที่สอนใน
ที่เขียนแผนการ
ภาคเรียน
จัดการเรียนรู

ชื่อ – สกุล ครูผูสอน

ภาคเรียนที่ 2
จํานวนรายวิชา
ที่สอนใน
ที่เขียนแผนการ
ภาคเรียน
จัดการเรียนรู

รวม
รอยละ
ผู.ให.ข.อมูล……………………………………………………….……หัวหน.าแผนกวิชา
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงงานพัฒนาหลักสูตรฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเป5นสําคัญโดยสงเสริมให.ผู.เรียนได.พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ

แบบ ต. 2.2 (2)
แบบสรุปผลการประเมิน รายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู.แบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ

ป!การศึกษา 2554
จํานวนรายวิชา
ที่สอนทั้ง
ที่เขียนแผน
ปRการศึกษา
การจัดการเรียนรู

ครูในแผนกวิชา

รอยละ

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม
10. วิจิตรศิลปg
11. การออกแบบ
12. คอมพิวเตอรกราฟiค
13. สามัญสัมพันธ
14. สัมพันธธุรกิจ
รวม
สรุปผลการประเมิน

ดี ร.อยละ 76 -100

ผู.สรุปผล

ปรับปรุง ร.อยละ 1 - 59

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

(
วันที่

พอใช. ร.อยละ 60 – 75

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายวิชาการ และหัวหน.าแผนกวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.2

สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้
จัดกระบวนการเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเป5นสําคัญโดยสงเสริมให.ผู.เรียนได.พัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ระดับความพึงพอใจของผู.เรียนตอคุณภาพการสอนของผู.สอน
คําอธิบาย
ความพึ ง พอใจของผู. เ รี ย นตอคุ ณ ภาพการสอนของผู. ส อนในด. า นตาง ๆ ความรู.
ความสามารถในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหา และเทคนิค วิธี
สอน การใช.สื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป5นต.น
ผูใหขอมูล
ผู.เรียน ผู.สอน หัวหน.าแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบประเมิน
2. แบบรายงาน
3. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ผู.เรียนประเมินคุณภาพการสอนของผู.สอนตามแบบประเมิน ต. 2.3 (1) ภายใน
สัปดาหที่ 16 ของทุกภาคเรียน
2. งานวิจัยพัฒนาฯ วิเคราะหข.อมูลและแปลผลข.อมูลทางสถิติเป5นระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา รายบุคคล และสาขาวิชา รายงานตามแบบ ต. 2.3 (2)
สงหัวหน.าแผนกวิชา และสรุปผลการประเมิน แบบ ต. 2.3 (3) สงฝFายแผนงานฯ
เกณฑการประเมิน
ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู. เ รี ย นตอคุ ณ ภาพการสอนของผู. ส อน ระดั บ ดี คาเฉลี่ ย
4.00 – 5.00 ระดับพอใช. คาเฉลี่ย 3.50 – 3.99 ระดับปรับปรุง คาเฉลี่ย 1.00 – 3.49

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเป5นสําคัญโดยสงเสริมให.ผู.เรียนได.พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ

แบบ ต. 2.3 (1)
แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของครู โดยผูเรียน
ครูผูสอนชื่อ……………………………………………………..………………………………….
สอนรายวิชา..............................................................................................
คําชี้แจง

การประเมินการสอนมีจุดมุงหมายเพื่อใช.เป5นข.อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน จึงขอความรวมมือจาก
นักเรียกนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็นตามความเป5นจริง โดยใสเครื่องหมาย ลงในชองที่เห็นวา
ใกล.เคียงกับความจริงมากที่สุด ดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. ระดับการศึกษา
1. ปวช.1 2. ปวช. 2
3. สาขาวิชา
1.ผ.าและเครื่องแตงกาย
4.การบัญชี
7.ธุรกิจค.าปลีก
10.การโรงแรม
13.ออกแบบ

3. ปวช. 3 4. ปวส. 1
2.อาหารและโภชนาการ
5.การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
8.คอมพิวเตอรธุรกิจ
11.สปาและความงาม
14.คอมพิวเตอรกราฟiค

5. ปวส. 2
3. คหกรรมศาสตร
6. การขาย/การตลาด
9. การจัดการโลจิสติกส
12. วิจิตรศิลปg

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของครู
รายการประเมิน
1. ความรับผิดชอบ
1.1 ตรงตอเวลา
1.2 เตรียมการสอนอยางเป5นระบบ
1.3 มีความตั้งใจและกระตือรือร.นในการสอน
1.4 สอนเนื้อหาครบถ.วนตามคําอธิบายรายวิชา
2. เทคนิคการสอน
2.1 ใช.เทคนิควิธีการสอนที่กอให.เกิดการเรียนรู. มีการใช.สื่อ
อุปกรณ และจัดกิจกรรมเหมาะสม
2.2 สามารถอธิบายและตอบคําถามได.ตรงประเด็น
2.3 สร.างบรรยากาศการเรียนให.นาสนใจ
2.4 ชี้ให.ผู.เรียนเห็นความสําคัญของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่
เกี่ยวข.อง รวมถึงการบูรณาการสาระความรู.ด.านตางๆ กับวิชาที่เรียน

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

รายการประเมิน

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

3. ความเปOนครู
3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะทางอารมณ
3.2 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เชน ความสุภาพ การแตงกาย
การใช.เสียง และทวงทีการพูด
3.3 มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามใน
การสอน รวมทั้งการวากลาวตักเตือน แนะนํา ยกตัวอยาง
4. การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง
4.1 สงเสริมให.มีการแสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห
สังเคราะห ค.นคว.าเพิ่มเติม และแลกเปลีย่ นประสบการณ
4.2 แนะนําหนังสือ เอกสารประกอบการสอน และแหลงเรียนรู.
เพิ่มเติม
4.3 จัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล.องกับ
ความสนใจและถนัดของผูเ. รียนโดยเน.นผู.เรียนเป5นสําคัญ
5. ความรูความสามารถ
5.1 มีความรู.ในเนื้อหาวิชาที่สอนอยางกว.างขวาง ลึกซึ้ง และ
ทันสมัย
5.2 ชี้แจงวัตถุประสงค เค.าโครงรายวิชา และวิธีการวัดและ
ประเมินผลกอนดําเนินการสอนได.ละเอียดชัดเจน
5.3 มีการวัดและประเมินผลการเรียนด.วยวิธีหลากหลาย
เหมาะสมกับลักษณะวิชา
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สงงานวิจัยพัฒนาฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเป5นสําคัญโดยสงเสริมให.ผู.เรียนได.พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ

แบบ ต. 2.3 (2)

แบบรายงาน ระดับความพึงพอใจของผู.เรียนตอคุณภาพการสอนของผู.สอน ป!การศึกษา 2554
แผนกวิชา............................................
ลําดับ

ชื่อ – สกุล ครูผูสอน

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาที่สอน
คาเฉลี่ย ระดับ

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาที่สอน คาเฉลี่ย ระดับ

รวมทั้งหมด
คาเฉลี่ยโดยรวมของแผนก

สรุปผลการประเมิน

ดี คาเฉลี่ย 4.00 – 5.00

ผู.สรุปผล

ปรับปรุง คาเฉลี่ย 1.00 – 3.49

งานวิจยั พัฒนาฯ

(
วันที่

พอใช. คาเฉลี่ย 3.50 – 3.99

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงหัวหน.าแผนกวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเป5นสําคัญโดยสงเสริมให.ผู.เรียนได.พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ

แบบ ต. 2.3 (3)

แบบสรุปผลการประเมิน

ระดับความพึงพอใจของผู.เรียนตอคุณภาพการสอนของผู.สอน
ป!การศึกษา 2554
จํานวนครู

แผนกวิชา

ทั้งหมด

จํานวนรายวิชา
ของครูที่มี คาเฉลี่ยโดยรวม
ที่มีการประเมิน
การประเมิน

ระดับ

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม
10. วิจิตรศิลปg
11. การออกแบบ
12. คอมพิวเตอรกราฟiค
13. สามัญสัมพันธ
14. สัมพันธธุรกิจ
รวม
สรุปผลการประเมิน
ผู.สรุปผล

พอใช. คาเฉลี่ย 3.50 – 3.99

ปรับปรุง คาเฉลี่ย 1.00 – 3.49

งานวิจัยพัฒนาฯ
(

วันที่

ดี คาเฉลี่ย 4.00 – 5.00

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายแผนงานฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.2

สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้
จัดกระบวนการเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเป5นสําคัญโดยสงเสริมให.ผู.เรียนได.พัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ร.อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝfก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสม
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝfก เครื่องมือ อุปกรณอยางเพียงพอและ
เหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุด โดยเทียบจากงบดําเนินการทั้งหมด และจายจริง
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานวางแผนและงบประมาณ
เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน
คําชี้แจง
งานวางแผนฯ ตรวจสอบผลการจายจริงจากงานการเงิน และงานการบัญชี เพื่อสรุป
รายงานตามแบบ ต. 2.4 สงฝFายแผนงานฯ และหัวหน.าแผนกวิชา
เกณฑการประเมิน
สถานศึกษาจัด ซื้อวัสดุฝfก อุ ปกรณ สําหรับ การจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
ระดับดี มากกวาร.อยละ 15 ของงบดําเนินการทั้งหมด ระดับพอใช. ร.อยละ 10 - 15
ของงบดําเนินการทั้งหมด ระดับปรับปรุง น.อยกวาร.อยละ 10 ของงบดําเนินการ
ทั้งหมด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเป5นสําคัญโดยสงเสริมให.ผู.เรียนได.พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ

แบบ ต. 2.4

แบบสรุปผลการประเมิน การจัดงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝfก อุปกรณสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม ป!การศึกษา 2554
การจัดงบประมาณที่จายจริงของการจัดซื้อวัสดุฝ^กอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

แผนกวิชา

ภาคเรียนที่ 1
งบดําเนินการ
งบอุดหนุน

ภาคเรียนที่ 2
งบดําเนินการ
งบอุดหนุน

ผ.าและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
การบัญชี
การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส
การโรงแรม
สปาและความงาม
วิจิตรศิลปg
ออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟiค
สามัญสัมพันธและสัมพันธธุรกิจ
จัดซื้อวัสดุฝfกอุปกรณตามโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เป5นเงิน
รวม

สรุป งบดําเนินการทั้งหมด
คิดเป5นร.อยละ
สรุปผลการประเมิน

บาท การจายจริง
.

ดี มากกวาร.อยละ 15 ของงบดําเนินการทั้งหมด
พอใช. ร.อยละ 10 - 15 ของงบดําเนินการทั้งหมด
ปรับปรุง น.อยกวาร.อยละ 10 ของงบดําเนินการทั้งหมด

ผู.สรุปผล……………………………………………………….งานวางแผนฯ
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .

สงฝFายแผนงานฯ และหัวหน.าแผนกวิชา

บาท

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.5
คําอธิบาย

สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้
จัดคอมพิวเตอรให.เหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา
ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ความเหมาะสมของห.องปฏิบัติการคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร การบริหารจัดการ
การใช.ห.องคอมพิวเตอร และจํานวนผู.เรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร ในแตละครั้งของการ
เรียนในรายวิชาที่ใช.เครื่องคอมพิวเตอร แตละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางาน
ผูใหขอมูล
งานพัฒนาหลักสูตรฯ หัวหน.าแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/คอมพิวเตอรกราฟiค
ผูสรุปผลการประเมิน หัวหน.าแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน
คําชี้แจง
1. งานพัฒนาหลักสูตรฯ รายงานข.อมูลจํานวนผู.เรียนวิชาคอมพิวเตอร และจํานวน
รายวิชาของแตละสาขาวิชา ทุกภาคเรียน ตามแบบ ต. 2.5
2. หัวหน.าแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/คอมพิวเตอรกราฟiค รายงานข.อมูลการใช.
เครื่องคอมพิวเตอร โดยเทียบจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอผู.เรียนในรายวิชา ตาม
แบบ ต. 2.5 สงฝFายวิชาการ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน ความเหมาะสมและเพียงพอของคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ระดับดี ผู.เรียน : คอมพิวเตอร 1 คน : 1 เครื่อง ระดับพอใช. ผู.เรียน :
คอมพิวเตอร 2 คน : 1 เครื่อง ระดับปรับปรุง ผู.เรียน : คอมพิวเตอร
3 คนขึ้นไป : 1 เครื่อง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.3 จัดคอมพิวเตอรให.เหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา

แบบ ต. 2.5

แบบรายงาน

ความเหมาะสมและพอเพียงของคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา ป!การศึกษา 2554
สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
จํานวนผูเรียน
จํานวนผูเรียน
จํานวนรายวิชา
จํานวนรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร
วิชาคอมพิวเตอร

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด/ธุรกิจค.าปลีก (ทวิ)
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม/การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
10. สปาและความงาม
11. วิจิตรศิลปg
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอรกราฟiค

รวม
ผู.ให.ข.อมูล

งานพัฒนาหลักสูตรฯ
(.................................................)

1.
2.
3.
4.
5.

จํานวนห.องเรียนคอมพิวเตอร มีทั้งหมด
ห.องเรียน
จํานวนคอมพิวเตอร ห.องละ 40 เครื่อง มีจํานวน........ห.องเรียน จัดผู.เรียนในแตละครั้งตอห.อง จํานวน
จํานวนคอมพิวเตอร ห.องละ 30 เครื่อง มีจํานวน ห.องเรียน จัดผู.เรียนในแตละครั้งตอห.อง จํานวน
จํานวนคอมพิวเตอร ห.องละ 20 เครื่อง มีจํานวน ห.องเรียน จัดผู.เรียนในแตละครั้งตอห.อง จํานวน
สรุปอัตราสวนของผู.เรียน : คอมพิวเตอร =
คน :
เครื่อง

สรุปผลการประเมิน

คน
คน
คน

ดี ผู.เรียน : คอมพิวเตอร 1 คน : 1 เครื่อง
พอใช. ผู.เรียน : คอมพิวเตอร 2 คน : 1 เครื่อง
ปรับปรุง ผู.เรียน : คอมพิวเตอร 3 คน ขึ้นไป : 1 เครื่อง

ผู.ให.ข.อมูล…………………………………………….…………..หัวหน.าแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/คอมพิวเตอรกราฟiค
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายวิชาการ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.4

สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้
จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝfกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค.นคว.าให.เหมาะสมกับสาขาวิชา
ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรู.อื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห.องเรียน ห.องปฏิบัติการ
พื้นที่ฝfกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู. และเกิด
ประโยชนสูงสุด
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัด อาคารเรียน อาคารประกอบ ได.แก หอประชุม โรงอาหาร ห.องน้ํ า
ห.องเรียน ห.องปฏิบัติการ พื้นที่ฝfกปฏิบัติ โดยจัดให.มีครุภัณฑและอุปกรณการศึกษา
ที่เพียงพอ และ/หรือเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา สภาพแวดล.อม สิ่งอํานวยความ
สะดวกทั้งภายในและภายนอกห.องเรียน สอดคล.องกับรายวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรู. โดยพิจารณาจาก
1. มีการวางแผนการใช.ห.องเรียน ห.องปฏิบัติการ และพื้นที่ฝfกปฏิบัติ
2. มีการใช.ห.องเรียน ห.องปฏิบัติการ และพื้นที่ฝfกปฏิบัติตามตารางการใช.
3. มีการติดตาม ประเมินผลการใช.ห.องเรียน ห.องปฏิบัติการ และพื้นที่ฝfกปฏิบัติ
4. มีการนําผลการประเมินมาใช.ในการปรับปรุงห.องเรียน ห.องปฏิบัติการ และพื้นที่ฝfก
ปฏิบัติ
ผูใหขอมูล
ผู.เรียน ผู.สอน หัวหน.าแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน งานอาคารสถานที่
เครื่องมือที่ใช
1. แบบประเมิน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. หัวหน.าแผนกวิชา ให.ครูและผู.เรียนในแผนก ทําแบบประเมิน ต. 2.6 (1) สงงาน
อาคารสถานที่
2. งานอาคารสถานที่ สรุปผลการประเมิน ตามแบบ ต. 2.6 (2) สงฝFายบริหาร
ทรัพยากร และหัวหน.าแผนกวิชา
เกณฑการประเมิน สถานศึกษาจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห.องเรียน ห.องปฏิบัติการ พื้นที่ฝfกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู.และเกิดประโยชนสูงสุด ระดับดี
ปฏิบัติทุกข.อ ระดับพอใช. ปฏิบัติข.อ 1 – 3 ระดับปรับปรุง ปฏิบัติข.อ 1 – 2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝfกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค.นคว.าให.เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรู.อื่น ๆ

แบบ ต. 2.6 (1)

แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดอาคารของสถานศึกษา ปRการศึกษา 2554
คําชี้แจง การประเมินการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห.องเรียน ห.องปฏิบัติการ พื้นที่ฝfก
ปฏิ บั ติ ง านเหมาะสมกั บ วิ ช าที่ เ รี ย น มี บ รรยากาศที่ เ อื้ อ ตอการเรี ย นรู. แ ละเกิ ด
ประโยชนสูงสุด มีจุดมุงหมายเพื่อใช.เป5นข.อมูลในการบริหารจัดการสถานศึกษา จึง
ขอความรวมมื อ จากทานในการแสดงความคิ ด เห็ น ตามความเป5 น จริ ง โดยใส
เครื่องหมาย
ลงในชองที่เห็นวาใกล.เคียงกับความจริงมากที่สุด ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

1. ชาย

2. หญิง

2. สถานภาพ

1. ครู

2. ผู.เรียน

3. แผนกวิชา

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
3. คหกรรมศาสตร
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
9. การโรงแรม
11. วิจิตรศิลปg
13. คอมพิวเตอรกราฟiค
15. สัมพันธธุรกิจ

2. อาหารและโภชนาการ
4. การบัญชี
6. การขาย/การตลาด
8. การจัดการโลจิสติกส
10. สปาและความงาม
12. ออกแบบ
14. สามัญสัมพันธ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการจัดอาคารของสถานศึกษาในแผนกวิชา
ขอที่

รายการประเมิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

มีห.องปฏิบัติการตรงตามแผนกวิชาที่เปiดสอน
มีการจัดห.องปฏิบัติการเป5นสัดสวน
มีการจัดครุภัณฑ อุปกรณ สะดวก สอดคล.องกับการเรียนการสอน
มีการติดตั้งตารางการใช.ห.องเรียนทุกห.องเป5นปeจจุบัน
มีกฎ ระเบียบ ข.อบังคับการใช.ห.อง
มีอากาศถายเทได.ดี ติดตั้งพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ
มีแสงสวางเพียงพอ หลอดไฟ อยูในสภาพใช.การได.
มีป^ายชื่อ/แผนก ห.องปฏิบัติการและผู.รับผิดชอบ
อุปกรณไฟฟ^าอยูในสภาพที่สมบูรณ
มีคําเตือนเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
การติดตั้งอุปกรณดับเพลิงพร.อมใช.งาน
มีคูมือการใช.อุปกรณ เครื่องมือและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
การติดตั้งตู.ยาพร.อมอุปกรณ
มีบัญชีการเบิกจายเครื่องมือ อุปกรณมาใช.งาน
มีทะเบียนการซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
สงงานอาคารสถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝfกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค.นคว.าให.เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรู.อื่น ๆ

แบบ ต. 2.6 (2)

แบบสรุปผลการประเมิน ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห.องเรียน
ห. อ งปฏิ บั ติ ก าร พื้ น ที่ ฝf ก ปฏิ บั ติ ง าน เหมาะสมกั บ วิ ช า ที่ เ รี ย น
มี บ รรยากาศที่ เ อื้ อ ตอการเรี ย นรู. และเกิ ด ประโยชนสู ง สุ ด
ป!การศึกษา 2554
ความพึงพอใจในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัตกิ าร
สาขาวิชา
คาเฉลี่ย
สาขาวิชา
1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
9. การโรงแรม
2. อาหารและโภชนาการ
10. สปาและความงาม
3. คหกรรมศาสตร
11. วิจิตรศิลปg
4. การบัญชี
12. ออกแบบ
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
13. คอมพิวเตอรกราฟiค
6. การขาย/การตลาด
14. สามัญสัมพันธ
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
15. สัมพันธธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
คาเฉลี่ยในภาพรวม...........................................................
ขอที่
ขอมูลประกอบการตัดสิน
1. มีการวางแผนการใช.ห.องเรียน ห.องปฏิบัติการ และพื้นที่ฝfกปฏิบัติ
2. มีการใช.ห.องเรียน ห.องปฏิบัติการ และพื้นที่ฝfกปฏิบัติตามตารางการใช.
3. มีการติดตาม ประเมินผลการใช.ห.องเรียน ห.องปฏิบัติการ และพื้นที่ฝfกปฏิบัติ
4. มีการทําผลการประเมินมาใช.ในการปรับปรุงห.องเรียน ห.องปฏิบัติการ และพื้นที่
ฝfกปฏิบัติ
สรุปผลการประเมิน

ดี ปฏิบัติทุกข.อ

พอใช. ปฏิบัติข.อ 1 – 3

คาเฉลี่ย

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

ปรับปรุง ปฏิบัติข.อ 1 – 2

ผู.สรุปผล………………………………….……………………งานอาคารสถานที่
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน.าแผนกวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.4

สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้
จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝfกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค.นคว.าให.เหมาะสมกับสาขาวิชา
ทั้งในสถานศึกษาสถานประกอบการ และแหลงการเรียนรู.อื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการให.เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรู. และเกิดประโยชนสูงสุด
คําอธิบาย
ความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ ได.แก ห.องสมุด ศูนยการเรียนรู.ด.วยตนเอง
ห.องอินเตอรเน็ต ที่มีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการ
สื บ ค. น และสามารถรองรั บ การให. บ ริ ก ารวิ ช าการแกชุ ม ชนและสั ง คม โดยจั ด ให. มี
ครุภัณฑ และอุปกรณการศึกษา ที่เพียงพอและ/หรือเหมาะสมกับแตละสาขาวิชาโดย
พิจารณาจาก
1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีในศูนยวิทยบริการ มีสื่อที่หลากหลาย และข.อมูลการ
ใช.งาน
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบค.น
3. สามารถรองรับการให.บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
4. มีการประเมินคุณภาพการให.บริการ
ผูใหขอมูล
ผู.เรียน ผู.สอน
ผูสรุปผลการประเมิน งานวิทยบริการและห.องสมุด
เครื่องมือที่ใช
1. แบบประเมิน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. หัวหน.าแผนกวิชานําแบบประเมินให.ครู และผู.เรียนในแผนกประเมิน ตามแบบ
ต. 2.7 (1) สงงานวิทยบริการฯ
2. งานวิทยบริการฯ สรุปผลการประเมิน แบบ ต. 2.7 (2) สงฝFายวิชาการ และ
หัวหน.าแผนกวิชา
เกณฑการประเมิน สถานศึกษาจัดศูนยวิทยบริการให.เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู. และเกิดประโยชนสูงสุด ระดับดี ปฏิบัติทุกข.อ ระดับพอใช. ปฏิบัติ 3 ข.อ
ระดับปรับปรุง ปฏิบัติ 1 – 2 ข.อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝfกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค.นคว.าให.เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรู.อื่น ๆ

แบบ ต. 2.7 (1)

แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจตอการจั ด ศู น ยวิ ท ยบริ ก ารของสถานศึ ก ษา ให. เ หมาะสมกั บ วิ ช า
ที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู. และเกิดประโยชนสูงสุด ป!การศึกษา 2554
คําชี้แจง

การประเมินการจัดศูนยวิทยบริการ ได.แก ห.องสมุด ศูนยการเรียนรู.ด.วยตนเอง ห.องอินเทอรเน็ต
ของสถานศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อใช.เป5นข.อมูลในการบริหารจัดการสถานศึกษา จึงขอความรวมมือ
จากทานในการแสดงความคิดเห็นตามความเป5 นจริง โดยใช.เครื่องหมาย ลงในชองที่เห็นวา
ใกล.เคียงกับความจริงมากที่สุด ดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

1. ชาย

2. หญิง

2. สถานภาพ

1. ครู

2. ผู.เรียน

3. แผนกวิชา

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
3. คหกรรมศาสตร
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
9. การโรงแรม
11. วิจิตรศิลปg
13. คอมพิวเตอรกราฟiค
15. สัมพันธธุรกิจ

2. อาหารและโภชนาการ
4. การบัญชี
6. การขาย/การตลาด
8. การจัดการโลจิสติกส
10. สปาและความงาม
12. ออกแบบ
14. สามัญสัมพันธ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการจัดศูนยวิทยบริการของสถานศึกษา
ขอที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายการประเมิน

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

จํานวนครุภัณฑและอุปกรณมีความเหมาะสมตอสาขาวิชา
จํานวนครุภัณฑและอุปกรณมีเพียงพอตอสาขาวิชา
จํานวนครุภัณฑและอุปกรณมีสื่อหลากหลาย
จํานวนครุภัณฑและอุปกรณมีความทันสมัย
มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบค.น
สามารถรองรับการให.บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
มีการบํารุงรักษาครุภัณฑ อุปกรณ และสื่อตาง ๆ
การจัดครุภณ
ั ฑ อุปกรณ และสื่อตาง ๆ เหมาะสมกับสถานที่
มีผู.รับผิดชอบให.บริการแกครู และผู.เรียน
มีความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการ

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สงงานวิทยบริการและห.องสมุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝfกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค.นคว.าให.เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรู.อื่น ๆ

แบบ ต. 2.7 (2)

แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพการจัดศูนยวิทยบริการให.เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศทีเ่ อื้อตอการเรียนรู. และเกิดประโยชนสูงสุด
ป!การศึกษา 2554
ความพึงพอใจในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาทีเ่ รียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สาขาวิชา
ผ.าและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
การบัญชี
การเลขานุการ
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส

คาเฉลี่ย

สาขาวิชา
9. การโรงแรม
10. สปาและความงาม
11. วิจิตรศิลปg
12. ออกแบบ
13. คอมพิวเตอรกราฟiค
14. สามัญสัมพันธ
15. สัมพันธธุรกิจ

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ยในภาพรวม...........................................................
ขอที่
ขอมูลประกอบการตัดสิน
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีในศูนยวิทยบริการ มีสื่อที่หลากหลาย และข.อมูล
การใช.งาน
2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบค.น
3. สามารถรองรับการให.บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
4. มีการประเมินคุณภาพการให.บริการ
สรุปผลการประเมิน

ดี ปฏิบัติทุกข.อ

พอใช. ปฏิบัติ 3 ข.อ

ปรับปรุง ปฏิบัติ 1 – 2 ข.อ

ผู.สรุปผล……………………………………….…..……………งานวิทยบริการฯ
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายวิชาการ และหัวหน.าแผนกวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.4

สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้
จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝfกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค.นคว.าให.เหมาะสมกับสาขาวิชา
ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรู.อื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ระดับความเหมาะสมในการจัดให.มีครุภัณฑ และอุปกรณที่ใช.ในการเรียนการสอนมี
คุณภาพและได.มาตรฐาน
คําอธิบาย
ความเหมาะสมในการจั ด ครุ ภั ณ ฑ และอุ ป กรณการเรี ย น โดยพิ จ ารณาจากความ
เพียงพอและ/หรือเหมาะสมในการใช.งานและความทันสมัยของครุภัณฑและอุปกรณ
รวมทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช. ง านที่ ส ามารถตอบสนองการใช.ง านของผู. ใ ช. ไ ด. อยาง
เหมาะสมในสาขาวิชา/สาขางาน โดยสถานศึกษาต.องดําเนินการ และมีข.อมูลที่บงชี้
คุณภาพดังนี้
1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน อยูในสภาพที่ใช.งานได.ดี
2. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ
3. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ
และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใช.
5. มีการปรับปรุงโดยใช.ผลการประเมิน
ผูใหขอมูล
ผู.เรียน ผู.สอน
ผูสรุปผลการประเมิน งานพัสดุ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบประเมิน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. หัวหน.าแผนกวิชานําแบบประเมินให.ครู และผู.เรียนในแผนกประเมิน ตามแบบ
ต. 2.8 (1) สงงานพัสดุ
2. งานพัสดุ สรุปผลการประเมิน แบบ ต. 2.8 (2) สงฝFายบริหารทรัพยากร และ
หัวหน.าแผนกวิชา
เกณฑการประเมิน สถานศึกษาจัดให.มีครุภัณฑ และอุปกรณ ระดับดี ปฏิบัติทุกข.อ ระดับพอใช. ปฏิบัติข.อ
1 - 4 ระดับปรับปรุง ปฏิบัติข.อ 1 – 3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝfกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค.นคว.าให.เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรู.อื่น ๆ

แบบ ต. 2.8 (1)

แบบประเมิน ความพึงพอใจตอการจัดให.มีครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใช.งานอยาง
เหมาะสมในสาขาวิชาของสถานศึกษา ป!การศึกษา 2554
คําชี้แจง

การประเมินความพึ งพอใจตอการจั ดให. มีครุภั ณฑ อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใช. งานอยาง
เหมาะสมในสาขาวิ ช าของสถานศึ ก ษา มี จุ ด มุ งหมาย เพื่ อ ใช. เ ป5 น ข. อ มู ล ในการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึ ก ษา จึ ง ขอความรวมมื อจากทานในการแสดงความคิ ด เห็ น ตามความเป5 น จริ ง โดยใช.
เครื่องหมาย ลงในชองที่เห็นวาใกล.เคียงกับความจริงมากที่สุด ดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. สถานภาพ 1. ครู
2. ผู.เรียน
3. แผนกวิชา 1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
4. การบัญชี
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
10. สปาและความงาม
13. คอมพิวเตอรกราฟiค

2. อาหารและโภชนาการ
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
8. การจัดการโลจิสติกส
11. วิจิตรศิลปg
14. สามัญสัมพันธ

3. คหกรรมศาสตร
6.การขาย/การตลาด
9.การโรงแรม
12. ออกแบบ
15. สัมพันธธุรกิจ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการจัดใหมีครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ ของสถานศึกษา
ขอที่

รายการประเมิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จํานวนครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมืออยูในสภาพใช.งานได.ดี
จํานวนครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือมีความเหมาะสมกับสาขาวิชา
จํานวนครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือมีความทันสมัย
มีจํานวนเพียงพอตอการเรียนการสอนในแตละครั้ง
มีการบํารุงรักษาครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ
มีผู.รับผิดชอบให.บริการแกครู และผู.เรียน
มีความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สงงานพัสดุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝfกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค.นคว.าให.เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรู.อื่น ๆ

แบบ ต. 2.8 (2)

แบบสรุปผลการประเมิน ระดับความเหมาะสมในการจัดให.มีครุภัณฑ และอุปกรณ
ป!การศึกษา 2554
ความพึงพอใจในการจัดใหมีครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ
สาขาวิชา
คาเฉลี่ย
สาขาวิชา
คาเฉลี่ย
1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
9. การโรงแรม
2. อาหารและโภชนาการ
10. สปาและความงาม
3. คหกรรมศาสตร
11. วิจิตรศิลปg
4. การบัญชี
12. ออกแบบ
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
13. คอมพิวเตอรกราฟiค
6. การขาย/การตลาด
14. สามัญสัมพันธ
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
15. สัมพันธธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
คาเฉลี่ยในภาพรวม........................................................
ขอที่
ขอมูลประกอบการตัดสิน
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน อยูในสภาพที่ใช.งานได.ดี
2. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ
3. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณ
และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใช.
5. มีการปรับปรุงโดยใช.ผลการประเมิน
สรุปผลการประเมิน

ดี ปฏิบัติทุกข.อ

พอใช. ปฏิบัติข.อ 1 - 4

ปรับปรุง ปฏิบัติข.อ 1 – 3

ผู.สรุปผล........……………………..………………………………งานพัสดุ
(................................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน.าแผนกวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.5

สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้
จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล.อม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ การ
เรียนรู.
ตัวบงชี้ที่ 2.9
ระดับคุณภาพในการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล.อม สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการเรียนรู.ในสาขาวิชา/สาขางาน
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล.อม สิ่งอํานวยความสะดวกทั้ง
ภายในและภายนอกห. อ งเรี ย น เชน การใช. วั ส ดุ อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อเครื่ อ งจั ก ร
การจัดระบบแสงสวาง การถายเทอากาศ การจัดพื้นที่ห.องเรียนห.องปฏิบัติ การจัดผัง
ห.องปฏิบัติการ ระบบป^องกันอัคคีภัย ฯลฯ ที่เอื้อตอการเรียนรู.ในสถานศึกษา
ผูใหขอมูล
หัวหน.าแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน งานอาคารสถานที่
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. หัวหน.าแผนกวิชากรอกข.อมูล แบบ ต. 2.9 (1) สงงานอาคารสถานที่
2. งานอาคารสถานที่ สรุปผลการประเมิน แบบ ต. 2.9 (2) สงฝFายบริหารทรัพยากร
เกณฑการประเมิน สถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล.อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอการเรี ย นรู. ใ นสาขาวิ ช า/สาขางาน ระดั บ ดี ร. อยละ 71 – 100 ระดั บ พอใช.
ร.อยละ 60 – 70 ระดับปรับปรุง ร.อยละ 1 - 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล.อม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ ตอการเรียนรู.

แบบ ต. 2.9 (1)

แบบรายงาน
แผนกวิชา
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การจั ด ระบบความปลอดภั ย ของสภาพแวดล. อ ม สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการเรียนรู.ในสาขาวิชา/สาขางาน ป!การศึกษา 2554
0

รายการ
ป^ายแสดงคําเตือนความปลอดภัยทุกพื้นที่
ระบบสัญญาณเตือนภัย อุปกรณป^องกันอัคคีภัย
ป^ายแสดงขั้นตอนการใช. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ
สถานที่และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ
อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องต.นประจําพื้นที่นอกเหนือจาก
ห.องพยาบาลของสถานศึกษา
บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องจักร
อุปกรณป^องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ข.อมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
รวม
รอยละ

มี

ไมมี

ผู.ให.ข.อมูล………………………………………………..………หัวหน.าแผนกวิชา
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงงานอาคารสถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล.อม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู.

แบบ ต. 2.9 (2)

แบบสรุปผลการประเมิน
ลําดับ

6.
7.
8.

สาขาวิชา
รายการ

คผ. คอ. คท. บช. ลข.

กข./
รวมสาขาวิชา
คต. ลจ. ธร. สปา วศ. อบ. คฟ. สส. สธ.
รอยละ
กต.
ที่ปฏิบัติ

ป^ายแสดงคําเตือนความปลอดภัยทุกพื้นที่
ระบบสัญญาณเตือนภัย อุปกรณป^องกันอัคคีภัย
ป^ายแสดงขั้นตอนการใช. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ
สถานที่และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ
อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องต.นประจําพื้นที่นอกเหนือจาก
ห.องพยาบาลของสถานศึกษา
บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณป^องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ข.อมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
รวมรายการที่ปฏิบัติ

สรุปผลการประเมิน
ดี ร.อยละ 71 – 100
ผู.สรุปผล
งานอาคารสถานที่
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

66

1.
2.
3.
4.
5.

การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล.อม สิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรู.ในสาขาวิชา/สาขางาน ป!การศึกษา 2554

พอใช. ร.อยละ 60 – 70

ปรับปรุง ร.อยละ 1 - 59
สงฝFายบริหารทรัพยากร หัวหน.าแผนกวิชา.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.6

สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบ และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.10
จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบาย
การระดมทรั พ ยากรบุ ค คล เงิ น เครื่ องมื อ เครื่ อ งจั ก ร และอื่ น ๆ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอก เชน การเป5 น วิ ท ยากรให. ค วามรู. สนั บ สนุน เงิ น วั สดุ อุ ป กรณ เครื่ องมื อ
เครื่องจักร เป5นต.น เพื่อให.การจัดการศึกษาเป5นไปอยางมีประสิทธิภาพ
ผูใหขอมูล
ครูผู.สอนในแผนกวิชา งานในฝFายที่เกี่ยวข.อง
ผูสรุปผลการประเมิน งานบริหารงานทั่วไป ฝFายบริหารทรัพยากร
เครื่องมือที่ใช
แบบรายงานข.อมูล
คําชี้แจง
1. ครูผู.สอนเชิญวิทยากรภายในหรือภายนอกสถานศึกษา รายงานข.อมูล
แบบ ต. 2.10 (1) สงหั ว หน. า แผนกวิ ช าทุ ก ภาคเรี ย น และหั ว หน. า แผนกวิ ช า
รวบรวมสงหัวหน.าแผนกวิชาชีพทุกภาคเรียน
2. หัวหน.าแผนกวิชาชีพสรุปจากข.อ 1 ในแบบ ต. 2.10 (2) สงงานพัฒนาหลักสูตรฯ
สิ้นภาคเรียนที่ 2
3. งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปในข.อ 1 ตามแบบ ต. 2.10 (4) สงงานบริหารงานทั่วไป
4. งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ แผนกวิชาหรืองานในฝFายที่มีการระดมทรัพยากร
จากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษากรอกข.อมูล แบบ ต. 2.10 (3) สงงาน
บริหารงานทั่วไป สรุปในข.อ 2 และ ข.อ 3 ตามแบบ ต. 2.10 (4)
5. งานบริหารงานทั่วไปสรุปผลการประเมิน ตามแบบ ต. 2.10 (4) ทุกข.อสงฝFาย
บริหารทรัพยากร
เกณฑการประเมิน การระดมทรั พ ยากรบุ ค คล เงิ น เครื่ องมื อ เครื่ อ งจั ก ร และอื่ น ๆ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอก ระดับดี ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก 25 ครั้งขึ้นไป ระดับพอใช.
ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก 20 – 24 ครั้ง ระดับปรับปรุง ระดมทรัพยากร
ทั้งภายในและภายนอก 1 – 19 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.6 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ

แบบ ต. 2.10 (1)

แบบรายงาน การระดมทรัพ ยากร บุค คลทั ้ง ภายในและนอกสถานศึ กษา (ผู. เชี่ ยวชาญ/ผู. ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ภู มิ ปe ญ ญาท. อ งถิ่ น ที่ มี ส วนรวมในการพั ฒ นาผู. เ รี ย น)
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ป!การศึกษา 2554 ภาคเรียนที่……….……….
สาขาวิชา…………………………………………………………….
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปR
………
………
………
………
………
………
………
………
………

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

ชื่อ - สกุล

ชื่อหนวยงาน

เรื่องที่บรรยาย

จํานวนชั่วโมง

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

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

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

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

ผู.รายงาน…………………………..…................................ครูผู.สอน
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .

- สงหัวหน.าแผนกวิชา
- หัวหน.าแผนกวิชา สงให.หัวหน.าแผนกวิชาชีพ ตามสาขาของผู.เรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.6 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ และทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ

แบบ ต. 2.10 (2)

แบบรายงาน

การระดมทรัพ ยากร บุค คลทั้ง ภายในและนอกสถานศึกษา (ผู.เชี่ยวชาญ/
ผู.ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปeญญาท.องถิ่นที่มีสวนรวมในการพัฒนาผู.เรียน) เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ป!การศึกษา 2554
สาขาวิชา…………………………………………………………….

สรุปจํานวนครั้ง-คน-ชั่วโมงของผู.เชี่ยวชาญ ผู.ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปeญญาท.องถิน่ ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผู.เรียน
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน.................ครั้ง จํานวน...................คน จํานวน...................ชั่วโมง
ผานเกณฑ

ไมผานเกณฑ

ภาคเรียนที่ 2 จํานวน.................ครั้ง จํานวน...................คน จํานวน...................ชั่วโมง
ผานเกณฑ

ไมผานเกณฑ

เกณฑการผาน 2 คน ตอ 1 ชั่วโมงหรือ 1 คน ตอ 2 ชั่วโมง ตอ ภาคเรียนขึ้นไป
ผู.รายงาน...................................................หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
(..............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงหัวหน.างานพัฒนาหลักสูตรฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ และทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ

แบบ ต. 2.10 (3)

แบบรายงาน

ครั้งที่

การระดมทรัพยากร เงิน ครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณทั้งภายใน-นอกสถานศึกษา
ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555 (อาจเป5นเงินบริจาค,
การหารายได. หรือบริจาคสิ่งของ) ป!การศึกษา 2554

ว.ด.ป.

รายการ

จํานวนที่ไดรับ
บาท
เครื่อง / ชิ้น

รวม

ผู.ให.ข.อมูล
(
วันที่

ครู/งาน…………………….

.

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงงานบริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.6 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ และทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ

แบบ ต. 2.10 (4)

แบบสรุปผลการประเมิน จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ ป!การศึกษา 2554
1. การระดมทรัพยากร บุคคลเป5นวิทยากรให.ความรู. จํานวน
ครั้ง
2. การสนับสนุนเงินเพื่อให.การจัดการศึกษา จํานวน
ครั้ง เป5นเงิน
บาท
3. หนวยงานภายในและภายนอกบริจาคครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวน
ครั้ง
จํานวน
รายการ เป5นเงิน
บาท
4. มีการประสานการใช.ครุภัณฑทางการศึกษาและวัสดุอุปกรณอื่นๆ รวมกัน จํานวน
ครั้ง
5. รวมทั้งหมด เป5นจํานวน
ครั้ง
6. สรุปผลการประเมิน
ดี ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก 25 ครั้งขึ้นไป
พอใช. ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก 20 – 24 ครั้ง
ปรับปรุง ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก 1 – 19 ครั้ง

ผู.สรุปผล……………………………….……..…………….……งานบริหารงานทั่วไป
(.................................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน.าแผนกวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.6

สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบ และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.11
จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัด
การศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี
คําอธิบาย
สถานศึกษาประสานความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
วางแผนและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝfกวิชาชีพในระบบทวิภาคี และการ
ฝfกงานในระบบปกติ ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาจัด โดยสถานศึกษาต.องมีการลงนาม
ความรวมมือกับ สถานประกอบการ ที่มี ความพร.อมและทันสมัยของวัส ดุ อุ ปกรณ
เครื่องมือ ครุภัณฑ มีครูฝfกที่มีทักษะความชํานาญ มีความสามารถในการถายทอด
ความรู. มีแผนการฝfกปฏิบัติงานให.กับผู.เรียน
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานความรวมมือ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
1. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานความรวมมือ สรุปข.อมูลในแบบรายงาน
แบบ ต. 2.11 (1) สงหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
2. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สรุปข.อมูลในแบบสรุปรายงาน แบบ ต. 2.11 (2)
สงฝFายวิชาการ
3. งานความรวมมือ สรุปข.อมูลในแบบรายงาน แบบ ต. 2.11 (2) สงฝFายแผนงานฯ
เกณฑการประเมิน จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ในระบบปกติ และระบบทวิภาคี ระดับดี 20 สถานประกอบการขึ้นไป ระดับพอใช.
15 – 19 สถานประกอบการ ระดับปรับปรุง 1 – 14 สถานประกอบการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.6 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ

แบบ ต. 2.11 (1)

แบบรายงาน จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาระบบปกติ และระบบทวิภาคี ป!การศึกษา 2554
สาขาวิชา/สาขางาน................................................................
ลําดับที่

ชื่อ - ที่อยู สถานประกอบการ

รวมจัดการศึกษา
ระบบ
รัฐบาล เอกชน ทวิภาคี ปกติ
หนวยงานภาค

รวมสถานประกอบการทั้งหมด………….. แหง
สรุปผลการประเมิน

ดี 20 สถานประกอบการขึ้นไป
พอใช. 15 – 19 สถานประกอบการ
ปรับปรุง 1 – 14 สถานประกอบการ

ผู.สรุปผล ……………………………..………….………………งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/งานความรวมมือ
(...................................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.6 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ และทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ

แบบ ต. 2.11 (2)

แบบสรุปรายงาน

จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาในระบบปกติ และระบบทวิภาคี ป!การศึกษา 2554
จํานวนสถาน
ประกอบการ

สาขาวิชา/สาขางาน

ดี

สรุปผลการประเมิน
พอใช
ปรับปรุง

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม
10. วิจิตรศิลปg
11. ออกแบบ
12. คอมพิวเตอรกราฟiค
รวม
เกณฑการประเมิน

ดี 20 สถานประกอบการขึ้นไป
พอใช. 15 – 19 สถานประกอบการ
ปรับปรุง 1 – 14 สถานประกอบการ

ผู.สรุปผล……………………….…………………….………งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/งานความรวมมือ
(...............................................)

วันที่

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายวิชาการ/ฝFายแผนงานฯ/หัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.6

สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบ และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.12
จํานวนคน – ชั่วโมง ของผู.เชี่ยวชาญ ผู.ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปeญญาท.องถิ่น ที่มีการ
พัฒนาผู.เรียน
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด หาผู. เชี่ ย วชาญ/ผู. ท รงคุ ณ วุฒิ / ผู. นํา ภู มิปe ญ ญาท. องถิ่ น ที่ มี
ความรู. ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด. า นที่ เกี่ ย วข. องกั บ สาขางานของผู. เรี ย นจาก
ภายนอกสถานศึกษา ได.แก สถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ชุมชนและ
ท.องถิ่น ในการพัฒนาผู.เรียน
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน เหมือน แบบ ต. 2.10 (1)
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผู.สอนบันทึกแบบรายงานในแบบ ต. 2.10 (1) สงหัวหน.าแผนกวิชา
ทุกภาคเรียน
2. งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปผลการประเมิน ในแบบ ต. 2.12 สงฝFายวิชาการ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน
ร.อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผู.เชี่ยวชาญ มารวมในการพัฒนาผู.เรียน
ตั้งแต 2 คน ตอชั่วโมงตอภาคเรียนขึ้นไป ระดับดี ร.อยละ 90 – 100 ระดับ
พอใช. ร.อยละ 75 - 89 ระดับปรับปรุง ร.อยละ 1 - 74

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.6 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ และทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ

แบบ ต. 2.12

แบบสรุปผลการประเมิน

สาขาวิชา

จํานวนคน – ชั่วโมง ของผู.เชี่ยวชาญ ผู.ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปeญญาท.องถิ่น
ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผู.เรียน ป!การศึกษา 2554

ภาคเรียนที่ 1
จํานวนผูเชี่ยวชาญ จํานวน
/ผูทรงคุณวุฒิ ชั่วโมง

ผาน
เกณฑ

ภาคเรียนที่ 2
ไม
ไม
ผาน
ผาน จํานวนผูเชี่ยวชาญ จํานวน
ผาน
เกณฑ
เกณฑ /ผูทรงคุณวุฒิ ชั่วโมง
เกณฑ

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม
10. วิจิตรศิลปg
11. ออกแบบ
12. คอมพิวเตอรกราฟiค
รวม
รอยละของสาขาวิชาที่ผานเกณฑ
เกณฑการผาน 2 คน ตอ 1 ชั่วโมงหรือ 1 คน ตอ 2 ชั่วโมง ตอ ภาคเรียนขึ้นไป
สรุปผลการประเมิน

ดี ร.อยละ 90 – 100
พอใช. ร.อยละ 75 - 89
ปรับปรุง ร.อยละ 1 – 74

ผู.สรุปผล………………………............…………….………งานพัฒนาหลักสูตรฯ
(...............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายวิชาการ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.6

สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษา
ทั้งในระบบ และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.13
อัตราสวนของผู.สอนประจําที่มีคุณวุฒิด.านวิชาชีพตอผู.เรียนในแตละสาขาวิชา
คําอธิบาย
จํานวนผู.สอนที่เป5นข.าราชการ ครูประจํา พนักงานราชการ ครูจ.างที่สถานศึกษาทํา
สัญญาจ.างตอเนื่องไมน.อยกวา 1 ภาคเรียน ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ซึ่งได.รับมอบหมายให.
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนตอจํานวนผู.เรียนทั้งหมดในแตละสาขาวิชา/สาขางาน
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปผลในแบบ ต. 2.13 สงฝFายวิชาการ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน ร.อยละของสาขาวิชาที่ผู.สอนประจํามีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผู.เรียนตามเกณฑ ผู.สอน
1 คน ตอ ผู.เรียน ไมเกิน 35 คน ระดับดี ร.อยละ 100 ระดับพอใช. ร.อยละ
50 - 99 ระดับปรับปรุง ร.อยละ 1 – 49

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.6 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ

แบบ ต. 2.13

แบบสรุปผลการประเมิน

ร.อยละของสาขาวิชาที่ผู.สอนประจํามีคุณวุฒิด.านวิชาชีพตอผู.เรียน
ตามเกณฑ ป!การศึกษา 2554
จํานวนคน
ผูสอนที่มคี ุณวุฒิ
ผูเรียน
ดานวิชาชีพ

สาขาวิชา/สาขางาน

อัตราสวน
ผูสอน 1 คน
ตอผูเรียน

เกณฑการผาน
(1 : 35)
ผาน ไมผาน

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม
10. สปาและความงาม
11. วิจิตรศิลปg
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอรกราฟiค
รวมทั้งหมด
รอยละของสาขาวิชาที่ผานเกณฑ

สรุปผลการประเมิน

ดี ร.อยละ 100
พอใช. ร.อยละ 50 - 99
ปรับปรุง ร.อยละ 1 – 49

ผู.สรุปผล…………………………….....……….……งานพัฒนาหลักสูตรฯ
(........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายวิชาการ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอกําหนดที่ 2
ขอกําหนดที่ 2.6

สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังนี้
ระดมทรัพ ยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกัน จัดการศึก ษา ทั้งใน
ระบบ และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.14
อัตราสวนของผู.สอนประจําตอผู.เรียน
คําอธิบาย
จํานวนผู.สอนที่เป5นข.าราชการ ครูประจํา พนักงานราชการ ครูจ.างที่สถานศึกษาทําสัญญา
จ.างตอเนื่องไมน.อยกวา 1 ภาคเรียน ตอจํานวนผู.เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปผลในแบบ ต. 2.14 สงฝFายวิชาการ และหัวหน.าแผนกวิชา
เกณฑการประเมิน อั ตราสวนผู. สอนประจํ าตอผู. เรี ยนทั้ งหมดของสถานศึ กษา ระดั บดี ผู. สอน 1 คน ตอ
ผู.เรียน น.อยกวา 25 คน ระดับพอใช. ผู.สอน 1 คน ตอ ผู.เรียน 25 – 30 คน ระดับ
ปรับปรุง ผู.สอน 1 คน ตอ ผู.เรียนมากกวา 30 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.6 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ และทวิภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ

แบบ ต. 2.14

แบบรายงาน

อัตราสวนของผู.สอนประจําตอผู.เรียน ป!การศึกษา 2554

สาขาวิชา/แผนกวิชา

จํานวนผูสอน
พนักงาน
ประจํา ราชการ จางสอน
(ครู)

รวม

อัตราสวน
สรุปผล
จํานวน
ผูสอน 1 คนตอ การประเมิน
ผูเรียน
ผูเรียน
ระดับ
ทั้งหมด

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม
10. สปาและความงาม
11. วิจิตรศิลปg
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอรกราฟiค
14. สามัญสัมพันธและสัมพันธธุรกิจ
รวม

สรุปผลการประเมิน

ดี ผู.สอน 1 คน ตอ ผู.เรียน น.อยกวา 25 คน
พอใช. ผู.สอน 1 คน ตอ ผู.เรียน 26 – 30 คน
ปรับปรุง ผู.สอน 1 คน ตอ ผู.เรียนมากกวา 30 คน

ผู.สรุปผล…………………………………………….…งานพัฒนาหลักสูตรฯ
(...........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายวิชาการ และหัวหน.าแผนกวิชา

มาตรฐานที่ 3
การพัฒนาผู.เรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน

ขอกําหนดที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.1

สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ด.านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ผลของกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ชวยสงเสริมการพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรมจริยธรรม
คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค มีจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อให.ผู.เรียนเป5น
คนดีมีความสุข
ผูใหขอมูล
ครูผู.สอน หัวหน.าแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน หัวหน.างานกิจกรรม
เครื่องมือที่ใช
1. แบบบันทึกการรวมกิจกรรม
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผู.สอนและงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาบันทึกการรวมกิจการพัฒนาผู.เรียนฯ
ตามแบบ ต. 3.1 (1) ในแตละภาคเรียน สงงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษารวบรวมข.อมูลและสรุปผลการประเมิน ตามแบบ
ต. 3.1 (2) สงฝFายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และสงหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นพิจารณา
1. ผู.เรียนเข.ารวมกิจกรรมการพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม ไมน.อยกวา
ร.อยละ 80
2. ผู.เรียนมีความพึงพอใจในระดับดี ตั้งแต ร.อยละ 80 ขึ้นไป
เกณฑการประเมิน
ร.อยละของสาขาวิชาที่มีผู.เรียนรวมกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม
ระดับดี ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 76 – 100
ระดับพอใช. ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 60 – 75
ระดับปรับปรุง ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 1 - 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด.านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

แบบ ต. 3.1 (1)

แบบบันทึก ผลของการรวมกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่................ ป!การศึกษา 2554 สาขาวิชา...........................................
ครั้งที่

กิจกรรม

ว.ด.ป.

ชั้น

จํานวนผูเรียน จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
ทีร่ วมกิจกรรม

รอยละ
5

ระดับ
ความพึงพอใจ
4 3 2 1

ความพึงพอใจ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น.อย 1 หมายถึง น.อยที่สุด
ผู.รายงาน.............................................ครูผู.สอน/งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .

สงงานกิจกรรมฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด.านบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ

แบบ ต. 3.1 (2)

แบบสรุปผลการประเมิน

ร.อยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม
จริยธรรม ป!การศึกษา 2554
รอยละของผูเรียนที่รวมกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

สาขาวิชา

คาเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจของผูเรียน

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม
10. สปาและความงาม
11. วิจิตรศิลปg
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอรกราฟiค
รวมทั้งสิ้น
สรุปผลการประเมิน

ดี ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 76 - 100
พอใช. ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 60 - 75
ปรับปรุง ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 1 – 59

ผู.สรุปผล.............................................หัวหน.างานกิจกรรม
(............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายพัฒนากิจการฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน

ขอกําหนดที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.1

สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียน คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ด.านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ผลของกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านประชาธิปไตย
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู.เรียนให.มีความรู. ความเข.าใจในบทบาทหน.าที่ของ
พลเมืองที่อยูภายใต.การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเป5นประมุข
สามารถเป5นผู.นําผู.ตามได.อยางถูกต.องเหมาะสม ตลอดจนเข.ารวมกิจกรรมทางการเมือง
ตามที่กฎหมายกําหนด
ผูใหขอมูล
ครูผู.สอน หัวหน.าแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน หัวหน.างานกิจกรรม
เครื่องมือที่ใช
1. แบบบันทึกการรวมกิจกรรม
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผู.สอนและงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา บันทึกการรวมกิจการพัฒนาผู.เรียนฯ
ตามแบบ ต. 3.2 (1) ในแตละภาคเรียน สงงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษารวบรวมข.อมูลและสรุปผลการประเมิน ในแบบ
ต. 3.2 (2) สงฝFายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และสงหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นพิจารณา
1. ผู.เรียนเข.ารวมกิจกรรมการพัฒนาผู.เรียนด.านประชาธิปไตย ไมน.อยกวา
ร.อยละ 80
2. ผู.เรียนมีความพึงพอใจในระดับดี ตั้งแต ร.อยละ 80 ขึ้นไป
เกณฑการประเมิน
ร.อยละของสาขาวิชาที่มีผู.เรียนรวมกิจกรรมพัฒนาด.านประชาธิปไตย
ระดับดี ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 76 – 100
ระดับพอใช. ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 60 – 75
ระดับปรับปรุง ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 1 - 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด.านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

แบบ ต. 3.2 (1)

แบบบันทึก ผลของการรวมกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านประชาธิปไตย ภาคเรียนที่................ ป!การศึกษา 2554 สาขาวิชา...........................................
ระดับ
จํานวนผูเรียน จํานวนผูเรียน
ความพึงพอใจ
ครั้งที่
กิจกรรม
ว.ด.ป. ชั้น
รอยละ
ทั้งหมด
ที่รวมกิจกรรม
5 4 3 2 1

ความพึงพอใจ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น.อย 1 หมายถึง น.อยที่สดุ
ผู.รายงาน.............................................ครูผู.สอน/งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงงานกิจกรรมฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด.านบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ

แบบ ต. 3.2 (2)

แบบสรุปผลการประเมิน

ร.อยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านประชาธิปไตย
ป!การศึกษา 2554
รอยละของผูเรียนที่รวมกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

สาขาวิชา

คาเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจของผูเรียน

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม
10. สปาและความงาม
11. วิจิตรศิลปg
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอรกราฟiค
รวมทั้งสิ้น
สรุปผลการประเมิน

ดี ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 76 - 100
พอใช. ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 60 - 75
ปรับปรุง ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 1 – 59

ผู.สรุปผล.............................................หัวหน.างานกิจกรรม
(............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายพัฒนากิจการฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน

ขอกําหนดที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.1

สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียน คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ด.านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 3.3
ผลของกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านความรักชาติ ศาสน กษัตริย
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนให.มีความตระหนักและสํานึกในพระคุณของ
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การมีสวนรวมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย ในฐานของคนไทยที่ บ รรพบุ รุ ษ ได. ป ฏิ บั ติ เ ป5 น
แบบอยางมายาวนาน และมีความภาคภูมิใจในความเป5นไทย
ผูใหขอมูล
ครูผู.สอน หัวหน.าแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน หัวหน.างานกิจกรรม
เครื่องมือที่ใช
1. แบบบันทึกการรวมกิจกรรม
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผู.สอนและงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา บันทึกการรวมกิจการพัฒนาผู.เรียนฯ
ตามแบบ ต. 3.3 (1) ในแตละภาคเรียน สงงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษารวบรวมข.อมูลและสรุปผลการประเมิน ตามแบบ
ต. 3.3 (2) สงฝFายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และสงหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นพิจารณา
1. ผู.เรียนเข.ารวมกิจกรรมการพัฒนาผู.เรียนด.านความรักชาติ ศาสน กษัตริย
ไมน.อยกวา ร.อยละ 80
2. ผู.เรียนมีความพึงพอใจในระดับดี ตั้งแต ร.อยละ 80 ขึ้นไป
เกณฑการประเมิน
ร.อยละของสาขาวิชาที่มีผู.เรียนรวมกิจกรรมพัฒนาด.านความรักชาติ ศาสน กษัตริย
ระดับดี ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 76 – 100
ระดับพอใช. ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 60 – 75
ระดับปรับปรุง ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 1 - 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด.านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

แบบ ต. 3.3 (1)

แบบบันทึก ผลของการรวมกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านความรักชาติ ศาสน กษัตริย ภาคเรียนที่............... ป!การศึกษา 2554 สาขาวิชา...............................
ครั้งที่

กิจกรรม

ว.ด.ป.

ชั้น

จํานวนผูเรียน จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
ทีร่ วมกิจกรรม

รอยละ
5

ระดับ
ความพึงพอใจ
4 3 2 1

ความพึงพอใจ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น.อย 1 หมายถึง น.อยที่สดุ
ผู.รายงาน.............................................ครูผู.สอน/งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงงานกิจกรรมฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด.านบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ

แบบ ต. 3.3 (2)

แบบสรุปผลการประเมิน

ร.อยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านความรักชาติ
ศาสน กษัตริย ป!การศึกษา 2554
รอยละของผูเรียนที่รวมกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

สาขาวิชา

คาเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจของผูเรียน

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม
10. สปาและความงาม
11. วิจิตรศิลปg
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอรกราฟiค
รวมทั้งสิ้น
สรุปผลการประเมิน

ดี ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 76 - 100
พอใช. ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 60 - 75
ปรับปรุง ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 1 – 59

ผู.สรุปผล.............................................หัวหน.างานกิจกรรมฯ
(...........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายพัฒนากิจการฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน

ขอกําหนดที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.1

สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียน คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ด.านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 3.4
ผลของกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนเกี่ยวกับการน.อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช.
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนให.มีความตระหนักและสํานึกในพระคุณของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย การมี ส วนรวมที่ แ สดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต อชาติ
ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย ในฐานของคนไทยที่ บ รรพบุ รุ ษ ได. ป ฏิ บั ติ เป5 น แบบอยางมา
ยาวนาน และมีความภาคภูมิใจในความเป5นไทย
ผูใหขอมูล
ครูผู.สอน หัวหน.าแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน หัวหน.างานกิจกรรม
เครื่องมือที่ใช
1. แบบบันทึกการรวมกิจกรรม
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผู.สอนและงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา บันทึกการรวมกิจการพัฒนาผู.เรียนฯ
ตามแบบ ต. 3.4 (1) ในแตละภาคเรียน สงงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษารวบรวมข.อมูลและสรุปผลการประเมิน ตามแบบ
ต. 3.4 (2) สงฝFายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และสงหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นพิจารณา
1. ผู.เรียนเข.ารวมกิจกรรมการพัฒนาผู.เรียนเกี่ยวกับการน.อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช. ไมน.อยกวา ร.อยละ 80
2. ผู.เรียนมีความพึงพอใจในระดับดี ตั้งแต ร.อยละ 80 ขึ้นไป
เกณฑการประเมิน
ร.อยละของสาขาวิชาที่มีผู.เรียนรวมกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนเกี่ยวกับการน.อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช.
ระดับดี ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 76 – 100
ระดับพอใช. ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 60 – 75
ระดับปรับปรุง ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 1 - 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด.านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

แบบ ต. 3.4 (1)

แบบบันทึก ผลของกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนเกี่ยวกับการน.อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช. ภาคเรียนที่................ ป!การศึกษา 2554
สาขาวิชา.........................................
ระดับ
จํานวนผูเรียน จํานวนผูเรียน
ความพึงพอใจ
กิจกรรม
ว.ด.ป. ชั้น
ครั้งที่
รอยละ
ทั้งหมด
ที่รวมกิจกรรม
5 4 3 2 1

ความพึงพอใจ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น.อย 1 หมายถึง น.อยที่สดุ
ผู.รายงาน.............................................ครูผู.สอน/งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .

สงงานกิจกรรมฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด.านบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ

แบบ ต. 3.4 (2)

แบบสรุปผลการประเมิน

ร.อยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนเกี่ยวกับการน.อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช. ป!การศึกษา 2554
รอยละของผูเรียนที่รวมกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

สาขาวิชา

คาเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจของผูเรียน

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม
10. สปาและความงาม
11. วิจิตรศิลปg
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอรกราฟiค
รวมทั้งสิ้น
สรุปผลการประเมิน

ดี ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 76 - 100
พอใช. ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 60 - 75
ปรับปรุง ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 1 – 59

ผู.สรุปผล.............................................หัวหน.างานกิจกรรมฯ
(...........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายพัฒนากิจการฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน

ขอกําหนดที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.1

สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียน คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ด.านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 3.5
ผลผู.เรียนที่เข.ารวมกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
คําอธิบาย
กิ จ กรรมทางวิ ช าการ/วิ ช าชี พ เป5 น กิ จ กรรมที่ ส ถานศึ ก ษามอบให. แ ผนกวิ ช าหรื องานที่
เกี่ยวข.องจัดขึ้นหรือการเข.ารวมกิจกรรมที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น นอกเหนือจากกิจกรรมการ
เรียนการสอนในห.องเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนให.ผู.เรียนเกิดการ
พัฒนาด.านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย
ผูใหขอมูล
ครูผู.สอน หัวหน.าแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน หัวหน.างานกิจกรรม
เครื่องมือที่ใช
1. แบบบันทึกการรวมกิจกรรม
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผู.สอนและหัวหน.างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา บันทึกการรวมกิจการพัฒนา
ผู.เรียนฯ ตามแบบ ต. 3.5 (1) ในแตละภาคเรียน สงงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษารวบรวมข.อมูลและสรุปผลการประเมิน ตามแบบ
ต. 3.5 (2) สงฝFายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และสงหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นพิจารณา
1. ผู.เรียนเข.ารวมกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ไมน.อยกวา ร.อยละ 80
2. ผู.เรียนมีความพึงพอใจในระดับดี ตั้งแต ร.อยละ 80 ขึ้นไป
เกณฑการประเมิน
ร.อยละของสาขาวิชาที่มีผู.เรียนรวมกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
ระดับดี ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 76 – 100
ระดับพอใช. ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 60 – 75
ระดับปรับปรุง ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 1 - 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด.านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

แบบ ต. 3.5 (1)

แบบบันทึก ผลของผู.เรียนที่เข.ารวมกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ภาคเรียนที่................ ป!การศึกษา 2554
สาขาวิชา.........................................
ระดับ
จํานวนผูเรียน จํานวนผูเรียน
ความพึงพอใจ
กิจกรรม
ว.ด.ป. ชั้น
ครั้งที่
รอยละ
ทั้งหมด
ที่รวมกิจกรรม
5 4 3 2 1

ความพึงพอใจ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น.อย 1 หมายถึง น.อยที่สดุ
ผู.รายงาน.............................................ครูผู.สอน/งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .

สงงานกิจกรรมฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด.านบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ

แบบ ต. 3.5 (2)

แบบสรุปผลการประเมิน

ร.อยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ป!การศึกษา 2554
รอยละของผูเรียนที่รวมกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

สาขาวิชา

คาเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจของผูเรียน

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม
10. สปาและความงาม
11. วิจิตรศิลปg
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอรกราฟiค
รวมทั้งสิ้น
สรุปผลการประเมิน

ดี ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 76 - 100
พอใช. ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 60 - 75
ปรับปรุง ดําเนินการได.ครบ 2 ประเด็น ร.อยละ 1 – 59

ผู.สรุปผล.............................................หัวหน.างานกิจกรรมฯ
(...........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายพัฒนากิจการฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน

ขอกําหนดที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 3.6
คําอธิบาย

สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
จํานวนระบบการดูแลให.คําปรึกษาผู.เรียนอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
จํานวนครั้งของกิจกรรมป^องกันและตรวจสารเสพติดให.กับผู.เรียน
สถานศึกษาจัดให.บริการตรวจสอบสารเสพติด สิ่งเสพติดชนิดร.ายแรง เชน ยาบ.า
เฮโรอีน เป5นต.น ให.แกผู.เรียนทั้งหมดในสถานศึกษา โดยจัดตลอดป!การศึกษา 1 ครั้ง
ผูใหขอมูล
ครูผู.สอน หัวหน.าแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน งานโครงการพิเศษฯ และงานสวัสดิการฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบรายงานผล
คําชี้แจง
งานโครงการพิเศษฯ และงานสวัสดิการฯ สรุปผลการตรวจสารเสพติดของนักเรียน
นักศึกษา ตามแบบ ต. 3.6 สงฝFายพัฒนากิจการฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน
จํานวนครั้งของกิจกรรมป^องกันและตรวจสารเสพติดให.กับผู.เรียน
ระดับดี 1 ครั้งตอป!หรือมากกวาและจํานวนผู.เรียนที่ได.รับการตรวจ ร.อยละ 91 – 100
ระดับพอใช. 1 ครั้งตอป!หรือมากกวาและจํานวนผู.เรียนที่ได.รับการตรวจ ร.อยละ 80 – 90
ระดับปรับปรุง 1 ครั้งตอป!หรือมากกวาและจํานวนผู.เรียนที่ได.รับการตรวจ ร.อยละ
1 – 79 หรือ ไมมีการตรวจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู.เรียนด.านคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด.านบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ

แบบ ต. 3.6

แบบสรุปผลการประเมิน จํานวนครั้งของกิจกรรมป^องกันและตรวจสารเสพติดให.กับผู.เรียน
ป!การศึกษา 2554
จํานวน
กิจกรรม

สาขาวิชา

ทั้งหมด

จํานวนผูเรียน
รับการตรวจ คิดเปOนรอยละ

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม
10. สปาและความงาม
11. วิจิตรศิลปg
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอรกราฟiค
รวม
สรุปผลการประเมิน

ดี 1 ครั้งตอป!หรือมากกวาและจํานวนผู.เรียนที่ได.รับการตรวจ ร.อยละ 91 – 100
พอใช. 1 ครั้งตอป!หรือมากกวาและจํานวนผู.เรียนที่ได.รับการตรวจ ร.อยละ 80 – 90
ปรับปรุง 1 ครั้งตอป!หรือมากกวาและจํานวนผู.เรียนที่ได.รับการตรวจ ร.อยละ
1 – 79 หรือ ไมมีการตรวจ

ผู.สรุปผล.............................................หัวหน.างานโครงการพิเศษฯ
(...........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายพัฒนากิจการฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน

ขอกําหนดที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 3.7
คําอธิบาย

สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
จัดทําระบบการดูแลให.คําปรึกษาผู.เรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
จํานวนครั้งของการจัดให.ผู.เรียนพบครูที่ปรึกษา
สาขาวิชา/สาขางาน จัดให.ผู.เรียนทุกคน (ทั้งกลุม/ห.อง) พบครูที่ปรึกษา เพื่อดูแล ติดตาม
ให.คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอยางตอเนื่องตลอดป!การศึกษา
นอกเหนือจากการที่ผู.เรี ยนพบครูที่ป รึกษาเป5นรายบุค คล โดยกํา หนดให.ครูที่ ปรึกษา
พบนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาในที่ ป รึ ก ษาสั ป ดาหละ 1 ครั้ ง และบั น ทึ ก การพบครู ที่ ป รึ ก ษา
สงงานครูที่ปรึกษาในสัปดาหถัดไป
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานครูที่ปรึกษา
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาบันทึกข.อมูลในรายงานการพบ
ครูที่ปรึกษา แบบ ต. 3.7 (1) และสงงานครูที่ปรึกษา
2. งานครูที่ปรึกษาบันทึกการพบที่ปรึกษาใน แบบ ต. 3.7 (2) และสรุปผล
ในแบบ ต. 3.7 (3) สงฝFายพัฒนากิจการฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน จํานวนครั้งของการจัดให.ผู.เรียนพบครูที่ปรึกษาตอป!การศึกษา
ระดับดี มากกวา 25 ครั้ง/ป! ร.อยละ 75 – 100 ของสาขาวิชา
ระดับพอใช. มากกวา 25 ครั้ง/ป! ร.อยละ 60 - 74 ของสาขาวิชา
ระดับปรับปรุง มากกวา 25 ครั้ง/ป! ร.อยละ 1 - 59 ของสาขาวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.2 จัดทําระบบการดูแลให.คําปรึกษาผู.เรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

แบบ ต. 3.7 (1)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จัดทําระบบการดูแลให.คําปรึกษาผู.เรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

แบบ ต. 3.7 (2)
แบบรายงาน
ระดับชั้น/
กลุม

การพบที่ปรึกษา สาขาวิชา………………….……………………………… ภาคเรียนที่……………….. ปRการศึกษา 2554
สัปดาหที่
ชื่อครูที่ปรึกษา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

15

16

17

18

ครั้ง

เฉลี่ยจํานวนครั้ง
ผู.ให.ข.อมูล……………………………………………งานครูที่ปรึกษา
(............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายพัฒนากิจการฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.2 จัดทําระบบการดูแลให.คําปรึกษาผู.เรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

แบบ ต. 3.7 (3)

แบบสรุปผลการประเมิน จํานวนครั้งของการจัดให.ผู.เรียนพบครูที่ปรึกษา ป!การศึกษา 2554
สาขาวิชา

จํานวนครั้งในการพบครูที่ปรึกษา รวมจํานวนครั้ง ผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑ
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ตอปRการศึกษา

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทัว่ ไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม
10. สปาและความงาม
11. วิจิตรศิลปg
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอรกราฟiค
คิดเปOนรอยละ
สรุปผลการประเมิน

ดี มากกวา 25 ครั้ง/ป! ร.อยละ 75 – 100 ของสาขาวิชา
พอใช. มากกวา 25 ครั้ง/ป! ร.อยละ 60 – 74 ของสาขาวิชา
ปรับปรุง มากกวา 25 ครั้ง/ป! ร.อย1 – 59 ของสาขาวิชา

ผู.สรุปผล………………………….…….………...….……งานครูที่ปรึกษา
(.............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายพัฒนากิจการฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน

ขอกําหนดที่ 3
ขอกําหนดที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 3.8
คําอธิบาย

สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
จัดทําระบบการดูแลให.คําปรึกษาผู.เรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ร.อยละของผู.เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนแรกเข.า
ผู.เรียนที่ออกกลางคัน โดยการลาออก และพ.นสภาพการเป5นนักเรียนนักศึกษา
หรือในกรณีอื่นเมื่อเทียบกับผู.เรียนแรกเข.าที่ขึ้นทะเบียนเป5นนักเรียน นักศึกษา
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานทะเบียน
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ผู.เรียนที่ประสงคจะลาออกเขียนใบคําร.องสงงานทะเบียน
2. งานทะเบียนรายงานในแบบ ต. 3.8 (1) และสรุปผลการประเมินในแบบ
ต. 3.8 (2) สงฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน ร.อยละของผู.เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข.า ระดับดี ร.อยละ 1 - 30
ระดับพอใช. ร.อยละ 31 – 40 ระดับปรับปรุง มากกวาร.อยละ 40

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จัดทําระบบการดูแลให.คําปรึกษาผู.เรียนอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

แบบ ต. 3.8 (1)

แบบรายงาน ผู.เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข.า ระดับ ปวช. ป!การศึกษา 2554
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
คหกรรม
1. ผ.าและเครื่องแตงกาย/
ตัดเย็บเสื้อผ.า/ออกแบบเสื้อผ.า
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร/คหกรรมการผลิต
พาณิชยกรรม
1. การบัญชี
2. การเลขานุการ
3. การขาย
4. ธุรกิจค.าปลีก (ทวิ)
5. คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนผูเรียน ปวช. 1
จํานวนผูเรียน ปวช. 2
จํานวนผูเรียน ปวช. 3
รวม ปวช. ทั้งหมด
แรกเขา
แรกเขา
แรกเขา
ออก
ออก
ออก
ปVจจุบัน
รอยละ
ปVจจุบัน ออกกลางคัน รอยละ
ปVจจุบัน
รอยละ แรกเขา ปVจจุบัน
รอยละ
2554
กลางคัน
2553
2552
กลางคัน
กลางคัน

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวนผูเรียน ปวช. 1
จํานวนผูเรียน ปวช. 2
จํานวนผูเรียน ปวช. 3
รวม ปวช. ทั้งหมด
แรกเขา
ออก
แรกเขา
ออก
แรกเขา
ออก
ออก
รอยละ
รอยละ
รอยละ แรกเขา ปVจจุบัน
รอยละ
ปVจจุบัน
ปVจจุบัน
ปVจจุบัน
กลางคัน
กลางคัน
กลางคัน
กลางคัน
2554
2553
2552

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. การโรงแรมและการทองเที่ยว/
การโรงแรม
2. การโรงแรมและการทองเที่ยว/
การโรงแรม (ทวิ)
ศิลปกรรม
1. วิจิตรศิลปg
2. การออกแบบ
3. คอมพิวเตอรกราฟiค
รวมทั้งหมด

ผู.รายงาน
วันที่

งานทะเบียน
(..................................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จัดทําระบบการดูแลให.คําปรึกษาผู.เรียนอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

แบบ ต. 3.8 (1)

แบบรายงาน ผู.เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข.า ระดับ ปวส. ป!การศึกษา 2554
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
คหกรรม
1. ผ.าและเครื่องแตงกาย/
เทคโนโลยีผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. การบริหารงานคหกรรมศาสตร/
ธุรกิจงานประดิษฐ
พาณิชยกรรม
1. การบัญชี
2. การจัดการทั่วไป
3. การตลาด
4. คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
5. การจัดการคลังสินค.า

แรกเขา
2554

จํานวนผูเรียน ปวส. 1
ออก
ปVจจุบัน
กลางคัน

รอยละ

แรกเขา
2553

จํานวนผูเรียน ปวส. 2
ออก
ปVจจุบัน
กลางคัน

รอยละ

แรกเขา

รวม ปวส. ทั้งหมด
ออก
ปVจจุบัน
กลางคัน

รอยละ

ประเภทวิชา / สาขาวิชา

แรกเขา
2554

จํานวนผูเรียน ปวส. 1
ออก
ปVจจุบัน
กลางคัน

รอยละ

แรกเขา
2553

จํานวนผูเรียน ปวส. 2
ออก
ปVจจุบัน
กลางคัน

รอยละ

แรกเขา

รวม ปวส. ทั้งหมด
ออก
ปVจจุบัน
กลางคัน

รอยละ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. การโรงแรมและบริการ/
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. การโรงแรมและบริการ /
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
3. สปาและความงาม
ศิลปกรรม
1. คอมพิวเตอรกราฟiค/
คอมพิวเตอรกราฟiคอารต
รวมทั้งหมด

ผู.รายงาน
วันที่

งานทะเบียน
(.................................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.2 จัดทําระบบการดูแลให.คําปรึกษาผู.เรียนอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

แบบ ต. 3.8 (2)

แบบสรุปรายงาน ผู.เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข.าระดับ ปวช. และ ปวส.ป!การศึกษา 2554
จํานวนผูเรียน ปวช.
จํานวนผูเรียน ปวส.
ออก
ออก
แรกเขา ปVจจุบัน
รอยละ แรกเขา ปVจจุบัน
รอยละ
กลางคัน
กลางคัน

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
1. ตัดเย็บเสื้อผ.า/ออกแบบเสื้อผ.า/
เทคโนโลยีผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมสาสตร/คหกรรมการผลิต/
การบริหารงานคหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. ธุรกิจค.าปลีก (ทวิ)
8. คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
9. การจัดการคลังสินค.า
10. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม
11. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
12. สปาและความงาม
13. วิจิตรศิลปg
14. การออกแบบ
15. คอมพิวเตอรกราฟiค/คอมพิวเตอรกราฟiคอารต
รวมทั้งหมด
รอยละทั้ง ปวช. และ ปวส.

สรุปผลการประเมิน
ผู.สรุปผล
วันที่

ดี ร.อยละ 1 - 30

พอใช. ร.อยละ 31 – 40

ปรับปรุง มากกวาร.อยละ 40

งานทะเบียน
(…….………….…………………)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

มาตรฐานที่ 4
นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ

ขอกําหนดที่ 4
ขอกําหนดที่ 4.1

สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
สงเสริม สนับสนุนให.มีการสร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใช.ในการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 4.1
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
คําอธิบาย
สถานศึกษาสนับสนุนให.ผู.สอน บุคลากร และผู.เรียน ในแตละหลักสูตรทุกสาขาวิชา/สาขางาน
ให.มีการสร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน/โครงการวิชาชีพ ที่
นําไปใช.ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน
หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ท.องถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขัน
ระดับชาติ โดยผลงานต.องเขียนตามรูปแบบงานวิจัย
ผูใหขอมูล
ครูผู.สอน หัวหน.าแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผู.สอน รายงานข.อมูลในแบบ ต. 4.1 (1) ในแตละภาคเรียน สงหัวหน.าแผนกวิชา
2. หัวหน.าแผนกวิชารวบรวมแบบ ต. 4.1 (1) ให.หัวหน.าแผนกวิชาชีพตามสาขาของ
ผู.เรียน
3. หัวหน.าแผนกวิชาชีพสรุปแบบรายงานลงในแบบ ต. 4.1 (2) สงงานวิจัยพัฒนาฯ
4. งานวิจัยพัฒนาฯ สรุปจาก แบบ ต. 4.1 (2) ของหัวหน.าแผนกวิชาชีพลงในแบบ
ต. 4.1 (3) สงฝFายแผนงานฯ
เกณฑการประเมิน ร.อยละของสาขางานทั้งหลักสู ตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ
งานวิจัยและโครงงาน
ระดับดี ร.อยละ 100 ระดับ ปวช. มากกวา 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับ ปวส. มากกวา 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับพอใช. ร.อยละ 75 - 99 ระดับ ปวช. อยางน.อย 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับ ปวส. อยางน.อย 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับปรับปรุง ร.อยละ 1 – 74 ระดับ ปวช. น.อยกวา 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
(ไมได.ทําชิ้นงาน)ระดับ ปวส. น.อยกวา 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ
ขอกําหนดที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุนให.มีการสร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใช.ในการพัฒนา

แบบ ต. 4.1 (1)

แบบรายงาน

การสร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช.
ประโยชนในการพัฒนา ป!การศึกษา 2554 ภาคเรียนที่……..……

1. ชื่อผู.สอน………………………………………….………. แผนกวิชา…………………………………..…
2. ชื่อนักเรียน นักศึกษา…………………………………………สาขาวิชา……………………………………
3. ผลงานเป5น
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย
โครงงาน/โครงการวิชาชีพ
ชื่อผลงาน ……………………………………………………………………………….…..........................................……………
………………………………………………………………………………………….......……………….........................................
4. การนําไปใช.ประโยชน
4.1 พัฒนาการเรียนการสอน
- วิชา………………………………………………..................... ระดับชั้น……......……………………………………
- สาขาวิชา/สาขางาน ....………………….............................…………………………………………………………
4.2 อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน..........................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4.3 ใช.ประกอบอาชีพหรือพัฒนาชุมชน ท.องถิ่น ประเทศ…………………………...................………………………
…………………………………………………………………………………………………………...........................................
5. ได.รับรางวัล (โปรดระบุชื่อรางวัล , ระดับรางวัล , หนวยงานที่มอบ และวัน เดือน ป!)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................…………………………………………………
6. มีการเผยแพรสูชุมชน (โปรดระบุวาในระดับใด เมื่อไร , โดยสื่อหรือวิธีใดบ.าง) ................……..…………………
…………………………………………………………………………………………………………..............................................……
7. งบประมาณที่ใช.
งปม.
บาท
บกศ.
บาท
เงินสนับสนุน
บาท
เงินสวนตัว
บาท
ผู.รายงาน……………...........……………………..
(………………….............……………..)
หมายเหตุ 1. โปรดใช.แบบรายงาน 1 แผนตอ 1 นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัย หรือ โครงงาน/
โครงการวิชาชีพและตอสาขาวิชาชีพ
2. ถ.ามีชื่อนักเรียนนักศึกษาหลายคนเขียนตอด.านลางหรือด.านหลัง
- สงหัวหน.าแผนกวิชา
- หัวหน.าแผนกวิชารวบรวมให.หัวหน.าแผนกวิชาชีพตามสาขาของผู.เรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ
ขอกําหนดที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุนให.มีการสร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใช.ในการพัฒนา

แบบ ต. 4.1 (2)

แบบสรุปรายงาน

การจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน/โครงการวิชาชีพ
หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ป!การศึกษา 2554

สาขาวิชา/สาขางาน.......................................................
ภาคเรียนที่ 1
จํานวนผลงาน
ระดับชั้น
โครงงาน/
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงการ
วิชาชีพ

รวม

ภาคเรียนที่ 2
จํานวนผลงาน
โครงงาน/
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงการ
วิชาชีพ

รวม

ปวช.
ปวส.
รวม

สรุปผลการประเมิน

ดี ระดับ ปวช. มากกวา 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับ ปวส. มากกวา 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
พอใช. ระดับ ปวช. อยางน.อย 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับ ปวส. อยางน.อย 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ปรับปรุง ระดับ ปวช. น.อยกวา 1 ชิน้ งาน/ภาคการศึกษา (ไมทําผลงาน)
ระดับ ปวส. น.อยกวา 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา

ผู.รายงาน……………………………....…………………หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
(.............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงงานวิจัยพัฒนาฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ
ขอกําหนดที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุนให.มีการสร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช.ในการพัฒนา

แบบ ต. 4.1 (3)

แบบสรุปผลการประเมิน ร.อยละของชิ้นงานตอสาขางานทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน/โครงการวิชาชีพ
ป!การศึกษา 2554
ลําดับ
ที่

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

สาขาวิชา/สาขางาน

ตัดเย็บเสื้อผ.า/ออกแบบเสื้อผ.า/
เทคโนโลยีผ.าและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
คหกรรมศาสตร/คหกรรมการผลิต/
การบริหารงานคหกรรมศาสตร
การบัญชี
การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
การขาย/การตลาด
ธุรกิจค.าปลีก (ทวิ)
คอมพิวเตอรธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
การจัดการคลังสินค.า
การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม

จํานวนผลงานระดับ ปวช.
จํานวนผลงานระดับ ปวส.
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
โครง
โครง
โครง
โครง
นวัต สิ่ง งาน งาน/
นวัต สิ่ง งาน งาน/
นวัต สิ่ง งาน งาน/
นวัต สิ่ง งาน งาน/
รวม
รวม
รวม
รวม
กรรม ประดิษฐ วิจัย โครงการ
กรรม ประดิษฐ วิจัย โครงการ
กรรม ประดิษฐ วิจัย โครงการ
กรรม ประดิษฐ วิจัย โครงการ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ

ลําดับ
ที่

11.
12.
13.
14.

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวนผลงานระดับ ปวช.
จํานวนผลงานระดับ ปวส.
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
โครง
โครง
โครง
โครง
นวัต สิ่ง งาน งาน/
นวัต สิ่ง งาน งาน/
นวัต สิ่ง งาน งาน/
นวัต สิ่ง งาน งาน/
รวม
รวม
รวม
รวม
กรรม ประดิษฐ วิจัย โครงการ
กรรม ประดิษฐ วิจัย โครงการ
กรรม ประดิษฐ วิจัย โครงการ
กรรม ประดิษฐ วิจัย โครงการ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ

สปาและความงาม
วิจิตรศิลปg
การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟiค/คอมพิวเตอรกราฟiคอารต
รวม

ร.อยละของสาขางานที่มีผลงาน..................................

สรุปผลการประเมิน

ดี ร.อยละ 100 ระดับ ปวช. มากกวา 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับ ปวส. มากกวา 4 ชิน้ งาน/ภาคการศึกษา
พอใช. ร.อยละ 75 - 99 ระดับ ปวช. อยางน.อย 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับ ปวส. อยางน.อย 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ปรับปรุง ร.อยละ 1 – 74 ระดับ ปวช. น.อยกวา 1 ชิน้ งาน/ภาคการศึกษา (ไมได.ทําชิ้นงาน)
ระดับ ปวส. น.อยกวา 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา

ผู.สรุปผล………………....……………………………………. งานวิจัยพัฒนาฯ
(...............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายแผนงานฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ

ขอกําหนดที่ 4
ขอกําหนดที่ 4.2

สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
สงเสริม สนับสนุนให.มีการสร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใช.ในการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 4.2
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มปี ระโยชนทางวิชาชีพและ/หรือได.รับ
การเผยแพร
คําอธิบาย
สถานศึกษาสนับสนุนผู.สอน บุคลากร และผู.เรียน ในแตละหลักสูตรทุกสาขาวิชา/สาขางาน
สร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพ และ/
หรือ สนับสนุนให.ผู.สอน ผู.เรียน เผยแพรผลงานในระดับชาติ
ผูใหขอมูล
หัวหน.าแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผู.สอนรายงานข.อมูลในแบบ ต. 4.1 (1) ในแตละภาคเรียนสงหัวหน.าแผนกวิชา
2. หัวหน.าแผนกวิชาสรุปลงในแบบรายงาน แบบ ต. 4.2 (1) แยกครูและนักเรียน
นักศึกษา ทั้งป!การศึกษาสงหัวหน.างานวิจัยฯ
3. งานวิจัยพัฒนาฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 4.2 (2) สงฝFายแผนงานฯ
เกณฑการประเมิน จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือได.รับ
การเผยแพรระดับชาติ ระดับดี ตั้งแต 3 ชิ้นขึ้นไป ระดับ พอใช. 2 ชิ้น ระดับปรับปรุง
1 ชิ้นหรือน.อยกวา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งารวิจัย และสิ่งประดิษฐ
ขอกําหนดที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุนให.มีการสร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใช.ในการพัฒนา

แบบ ต. 4.2 (1)

แบบรายงาน

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน/โครงการวิชาชีพ ที่มีประโยชนทาง
วิชาชีพและ/หรือได.รับการเผยแพรระดับชาติ ป!การศึกษา 2554
สาขาวิชา..........................................................
จํานวนผลงาน/ชิ้นงาน
ผลงานของ

นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ

งานวิจัย

โครงงาน/
โครงการวิชาชีพ

รวม

ครูผสู. อน
นักเรียนระดับ ปวช.
นักศึกษาระดับ ปวส.
รวมทั้งหมด

สรุปผล

ดี ตั้งแต 3 ชิ้นขึ้นไป
พอใช. 2 ชิ้น
ปรับปรุง 1 ชิน้ หรือไมมีผลงาน

ผู.สรุปผล…………………………………………………. หัวหน.าแผนกวิชา
(..............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงงานวิจัยพัฒนาฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งารวิจัย และสิ่งประดิษฐ
ขอกําหนดที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุนให.มีการสร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใช.ในการพัฒนา

แบบ ต. 4.2 (2)

แบบสรุปผลการประเมิน จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทาง
วิชาชีพและ/หรือได.รับการเผยแพร ป!การศึกษา 2554
จํานวนผลงาน
ลําดับ
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

แผนกวิชา/สาขางาน

ครูผูสอน
นวัต สิ่ง
งาน
กรรม ประดิษฐ วิจัย

ผูเรียน
รวม

โครงงาน/
นวัต สิ่ง
งาน
โครงการ รวม
กรรม ประดิษฐ วิจัย วิชาชีพ

รวม
ทั้งหมด

ผ.าและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
การบัญชี
การเลขานุการ
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส
การโรงแรม
สปาและความงาม
วิจิตรศิลปg
ออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟiค
สามัญสัมพันธ
สัมพันธธุรกิจ
รวมทั้งหมด

สรุปผลการประเมิน

ดี ตั้งแต 3 ชิ้นขึ้นไป
พอใช. 2 ชิ้น
ปรับปรุง 1 ชิน้ หรือไมมีผลงาน

ผู.สรุปผล……………………………....……………………. งานวิจัยพัฒนาฯ
(.............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายแผนงานฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ

ขอกําหนดที่ 4
ขอกําหนดที่ 4.2

สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
จัดสรรงบประมาณในการสร.าง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใช.ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ร.อยละของงบประมาณที่ใช.ในการสร.าง พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงาน ตองบดําเนินการ
คําอธิบาย
งบประมาณที่ใช.จริงในการสร.าง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงาน/โครงการวิชาชีพที่สาขาวิชา/สาขางานได.รับจัดสรรจากสถานศึกษา และหนวยงาน
อื่นตองบดําเนินการ
ผูใหขอมูล
หัวหน.าแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน
คําชี้แจง
1. หัวหน.าแผนกวิชารายงานชื่อผลงานและงบประมาณจายจริงตามที่ครูสง
แบบ ต. 4.1 (1) ทุกภาคเรียนในแบบ ต. 4.3 (1)
2. งานวิจัยพัฒนาฯ สรุปรายงานผลตาม แบบ ต. 4.3 (2) สงฝFายแผนงานฯ และ
หัวหน.าแผนกวิชา
เกณฑการประเมิน ร.อยละของงบประมาณที่ใช.จริงในการดําเนินงาน ตองบดําเนินการ ระดับดี มากกวาร.อย
ละ 1.00 ระดับ พอใช. ร.อยละ 0.50 – 1.00 ระดับปรับปรุง น.อยกวาร.อยละ 0.50

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ
ขอกําหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณในการสร.าง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใช.ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

แบบ ต. 4.3 (1)

แบบรายงาน

งบประมาณที่ใช.จริงในการสร.าง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย โครงงาน/โครงการวิชาชีพ ป!การศึกษา 2554

แผนกวิชา.......................................................
ลําดับที่
ชื่อเรื่องในการสราง พัฒนา และเผยแพรผลงาน

งบประมาณจายจริง

รวม
ผู.รายงาน.................................................... หัวหน.าแผนกวิชา
(.................................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงงานวิจัยพัฒนาฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ
ขอกําหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณในการสร.าง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ที่นําไปใช.ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

แบบ ต. 4.3 (2)

แบบสรุปผล

ร.อยละของงบประมาณที่ใช.จริงในการสร.าง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ ป!การศึกษา 2554

ลําดับที่

ชื่อเรื่องในการสราง พัฒนา และเผยแพรผลงาน

งบดําเนินการทั้งหมด
สรุปผลการประเมิน

บาท

งบประมาณจายจริง

รวม
รอยละ

ดี มากกวาร.อยละ 1.00
พอใช. ร.อยละ 0.50 – 1.00
ปรับปรุง น.อยกวาร.อยละ 0.50

ผู.สรุปผล………….……………………......……….……งานวิจัยพัฒนาฯ
(...........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายแผนงานฯ และหัวหน.าแผนกวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ

ขอกําหนดที่ 4
ขอกําหนดที่ 4.3

สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้
จัดการเผยแพรข.อมูลเกี่ยวกับการสร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใช.ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 4.4
จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรข.อมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการสร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ
งานวิ จั ย และโครงงาน ด. ว ยวิ ธี ก ารและชองทางที่ หลากหลาย เชน วิ ทยุ โทรทั ศ น
อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนําเสนอผลงาน
เป5นต.น
ผูใหขอมูล
ครูผู.สอน
ผูสรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผู.สอน รายงานตามแบบ ต. 4.4 (1) ทุกภาคเรียน สงหัวหน.าแผนกวิชา
2. หัวหน.าแผนกวิชา รวบรวบของครูที่มีผลงานสรุปในแบบ ต. 4.4 (2) สงให.
งานวิจัยพัฒนาฯ
3. งานวิจัยพัฒนาฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 4.4 (2) เป5นภาพรวมทุกแผนก
สงฝFายแผนงานฯ
เกณฑการประเมิน
จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรข.อมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงาน ระดับดี 4 ครั้งและ 4 ชองทาง/ผลงาน หรือมากกวา ระดับพอใช. 2 – 3 ครั้ง
และ 2 – 3 ชองทาง/ผลงาน ระดับปรับปรุง 1 ครั้งและ 1 ชองทาง/ผลงานหรือน.อยกวา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ
ขอกําหนดที่ 4.3 จัดการเผยแพรข.อมูลเกี่ยวกับการสร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช.ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

แบบ ต. 4.4 (1)

แบบรายงาน จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรข.อมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช.ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ป!การศึกษา 2554 ภาคเรียนที่..................... แผนกวิชา...................................................

ผู.รายงาน..............................................ครูผู.สอน
(.........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .

อื่น ๆ ระบุ

อินเทอรเน็ต

การนําเสนอผลงาน

นิทรรศการ/ประชุม/
สัมมนาวิชาการ

วารสาร

ชื่อเจาของผลงาน/
ผูควบคุม

หนังสือพิมพ

ชื่อผลงาน/เรื่องที่เผยแพร

โทรทัศน

ครั้งที่

วิทยุ

ชองทางที่เผยแพร
วันเดือนปR
ที่เผยแพร

หมายเหตุ

- สงหัวหน.าแผนกวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ
ขอกําหนดที่ 4.3 จัดการเผยแพรข.อมูลเกี่ยวกับการสร.างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช.ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

แบบ ต. 4.4 (2)

แบบสรุปผล จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรข.อมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช.ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ป!การศึกษา 2554

สรุปผลการประเมิน

ดี 4 ครั้งและ 4 ชองทาง/ผลงาน หรือมากกวา

ผู.สรุปผล.................................................หัวหน.าแผนกวิชา/งานวิจัยพัฒนาฯ
(...........................................)
วันที่.................... เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2555

พอใช. 2 - 3 ครั้ง และ 2 – 3 ชองทาง/ผลงาน

อื่น ๆ ระบุ

อินเทอรเน็ต

การนําเสนอผลงาน

วารสาร

นิทรรศการ/ประชุม/
สัมมนาวิชาการ

ชื่อผลงาน/เรื่องที่เผยแพร

หนังสือพิมพ

ชื่อเจาของผลงาน/
ผูควบคุม

ครั้งที่

โทรทัศน

ชองทางที่เผยแพร

วิทยุ

สาขาวิชา/สาขางาน

วันเดือนปR
ที่เผยแพร

หมายเหตุ

ปรับปรุง 1 ครั้งและ 1 ชองทาง/ผลงานหรือน.อยกวา

- หัวหน.าแผนกวิชาสงงานวิจัยพัฒนาฯ
- งานวิจัยพัฒนาฯ สงฝFายแผนงานฯ

มาตรฐานที่ 5
การบริการวิชาชีพสูสังคม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาชีพสูสังคม

ขอกําหนดที่ 5
ขอกําหนดที่ 5.1

สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม ดังนี้
บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต.องการของชุมชน สังคม องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 5.1
จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่สงเสริมการพัฒนาทักษะ
ของผู.เรียน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให.บริการวิชาชีพพร.อมทั้งให.ความรู. และคําแนะนํา
ในการดูแล บํารุงรักษา รวมทั้งมีการให.บริการโครงการฝfกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน ทั้งนี้ ทุกกิจกรรม/โครงการจะต.องมีการประเมินผลความสําเร็จตาม
เป^าหมายที่กําหนดไว.
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานโครงการพิเศษฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน
คําชี้แจง
1. ครูผู.สอน/หัวหน.าแผนกวิชาชีพ/งานโครงการพิเศษฯ กรอกข.อมูลตามแบบรายงาน
ต. 5.1 (1) สงงานโครงการพิเศษฯ
2. งานโครงการพิเศษฯ สรุปรายงานตามแบบ ต. 5.1 (2) สงฝFายพัฒนากิจการฯ และ
หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นพิจารณา
1. แตละสาขางานมีจํานวนผู.เรียนที่เข.ารวมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพไม
น.อยกวาร.อยละ 60 ของผู.เรียนทั้งหมด
2. แตละสาขางานมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู.เรียนที่เข.ารวมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพไมน.อยกวา 16 ชั่วโมง
3. แตละสาขางานให. บ ริ ก ารวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ตอชุ ม ชนและท. อ งถิ่ น ไมน. อ ยกวา 2
กิจกรรม/โครงการตอป!
4. แตละสาขางานให.บริการวิชาการหรือวิชาชีพตอหนวยงานหรือองคกรอื่นไมน.อยกวา 2
กิจกรรม/แหงตอป!
5. แตละสาขางานให.บริการวิชาการหรือวิชาชีพตอสถานศึกษาไมน.อยกวา 2 กิจกรรม/แหง
ตอป!
6. ความพึงพอใจของผู.รับบริการในแตละกิจกรรมจาก 5 ระดับไมน.อยกวาดี
เกณฑการประเมิน จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให.บริการวิชาชีพ และฝfกทักษะวิชาชีพ
ระดับดี ดําเนินการครบ 6 ประเด็น ร.อยละ 75 – 100
ระดับพอใช. ดําเนินการครบ 6 ประเด็น ร.อยละ 60 – 74
ระดับปรับปรุง ดําเนินการครบ 6 ประเด็น ร.อยละ 1 – 59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 5.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต.องการของชุมชน สังคม องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพือ่ การพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง

แบบ ต. 5.1 (1)

แบบรายงาน จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให.บริการวิชาชีพ และฝfกทักษะวิชาชีพ ป!การศึกษา 2554
บริการในชุมชน/ท.องถิน่
บริการในหนวยงานหรือองคกรอื่น
บริการในสถานศึกษา
ระดับ
ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ

จํานวน
ครั้งที่

สาขาวิชา

ว.ด.ป.

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
(ระบุอําเภอและจังหวัด)

ชั่วโมง

นร.นศ.
ทั้งหมด

นร. นศ.
รวมโครงการ

รอยละ

5

4

3

2

รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม / โครงการ
ความพึงพอใจ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น.อย 1 หมายถึง น.อยที่สุด
ผู.รายงาน…………………………………………….………ครูผู.สอน/หัวหน.าแผนกวิชาชีพ/งานโครงการพิเศษฯ
(..............................................)
วันที่………..เดือน……มีนาคม…..….พ.ศ …2555…

สงโครงการพิเศษฯ

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 5.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต.องการของชุมชน สังคม องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพือ่
การพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง

แบบ ต. 5.1 (2)

แบบสรุปรายงาน จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให.บริการวิชาชีพ และ
ฝfกทักษะวิชาชีพ ป!การศึกษา 2554
ประเด็นพิจารณา
สาขาวิชา

1

2

3

4

5

6

สาขา
ที่ดําเนินการครบ
ทุกประเด็น

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม
10. สปาและความงาม
11. วิจิตรศิลปg
12. ออกแบบ
13. คอมพิวเตอรกราฟiค

รวม
รอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดี ดําเนินการครบ 6 ประเด็น ร.อยละ 75 – 100
พอใช. ดําเนินการครบ 6 ประเด็น ร.อยละ 60 – 74
ปรับปรุง ดําเนินการครบ 6 ประเด็น ร.อยละ 1 – 59

ผู.รายงาน…………………………………………….………งานโครงการพิเศษฯ
(..............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายพัฒนากิจการฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาชีพสูสังคม

ขอกําหนดที่ 5
ขอกําหนดที่ 5.2

สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม ดังนี้
จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเป5นระบบและสอดคล.องกับแผนการบริการ
วิชาชีพที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ร.อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่สงเสริมการพัฒนาทักษะ
ของผู.เรียนวิชาชีพ ตองบดําเนินการ
คําอธิบาย
งบประมาณที่ใช.จริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพและฝfกทักษะวิชาชีพที่
สาขาวิชา/สาขางาน ได.รับจัดสรรจากสถานศึกษาและหนวยงานอื่นตองบดําเนินการ
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานโครงการพิเศษฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน
คําชี้แจง
1. งานวางแผนฯ แจ.งงบประมาณที่ได.รับจัดสรรแกงานโครงการพิเศษฯ
2. งานโครงการพิเศษฯ ดําเนินการตามโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบ ต. 5.2 สงฝFายพัฒนากิจการฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน ร.อยละของงบประมาณที่ใช.จริงในการดําเนินการ ตองบดําเนินการ
ระดับดี มากกวาร.อยละ 0.20
ระดับพอใช. ร.อยละ 0.11 – 0.20
ระดับปรับปรุง น.อยกวาร.อยละ 0.11

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเป5นระบบและสอดคล.องกับแผนการบริการ
วิชาชีพที่กําหนด

แบบ ต. 5.2

แบบรายงานและสรุปรายงาน ร.อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให.บริการวิชาชีพ และ
ฝfกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ ป!การศึกษา 2554
ครั้งที่ สาขาวิชา

งบดําเนินการทั้งหมด
สรุปผลการประเมิน

ว.ด.ป.

ชื่อกิจกรรม (ระบุสถานที่จัดกิจกรรม)

บาท

งบประมาณ
หมายเหตุ
ที่จายจริง

รวม
รอยละ

ดี มากกวาร.อยละ 0.20
พอใช. ร.อยละ 0.11 – 0.20
ปรับปรุง น.อยกวาร.อยละ 0.11

ผู.รายงาน……………………………....…………………งานโครงการพิเศษฯ
(..............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายพัฒนากิจการฯ และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

มาตรฐานที่ 6
การจัดการบริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา

ขอกําหนดที่ 6
ขอกําหนดที่ 6.1

ผูบริหารควรมีการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้
จั ด ระบบการดู แ ลบุ ค ลากร ของสถานศึ ก ษา ด. า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ร.อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได.รับการพัฒนาตามหน.าที่ที่รับผิดชอบ
คําอธิบาย
จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนของสาขาวิชา/สาขางานที่ได.รับการพัฒนาในวิชาชีพที่
สอน เชน การสงครูไปฝfกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการทัศนศึกษาดูงาน
โครงการจัดอบรมทางวิชาการ การลาศึกษาตอ การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มวิทยฐานะ เป5น
ต.น ไมน.อยกวา 20 ชั่วโมงตอคนตอป! ทั้งที่สถานศึกษาจัด และหนวยงานภายนอกจัดตลอดป!
การศึกษา
ผูใหขอมูล
ครูและบุคลากรสายสนับสนุน
ผูสรุปผลการประเมิน งานบุคลากร
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
1. ครูและบุคลากรสายสนับสนุน กรอกข.อมูล ตามแบบ ต. 6.1 (1) ทุกภาคเรียน
สงงานบุคลากร
2. งานบุคลากรสรุปรายงาน ตามแบบ ต. 6.1 (2) สงฝFายบริหารทรัพยากร และ
หัวหน.าแผนกวิชา
เกณฑการประเมิน บุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได.รับการพัฒนาตามหน.าที่ที่รับผิดชอบ ระดับดี
ร.อยละ 90 - 100 ระดับพอใช. ร.อยละ 75 – 89 ระดับปรับปรุง ร.อยละ 1 – 74

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 6.1 จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา ด.านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ

แบบ ต. 6.1 (1)

แบบรายงาน

บุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได.รับการพัฒนาตามหน.าที่ที่รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่ …............... ป!การศึกษา 2554
แผนกวิชา.............................................................
ชื่อ........................................................................ ตําแหนง....................................................
ครั้งที่

รายการ

วดป. และ
จํานวนชั่วโมง

หนวยงานที่จัด

สถานที่จัด

รวมจํานวนชั่วโมง

ผู.รายงาน.....…………………………………………..………ครู/บุคลากรสายสนับสนุน
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงงานบุคลากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 6.1 จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา ด.านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ

แบบ ต. 6.1 (2)

แบบสรุปรายงาน

บุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได.รับการพัฒนาตามหน.าที่ที่รับผิดชอบ
ป!การศึกษา 2554

บุคลากรในสาขาวิชา

ครูประจํา

จํานวนบุคลากร
พนักงาน
ครูจาง
ราชการ

รวม

จํานวนคนที่พัฒนา
ตามหนาที่ที่รับผิดชอบ

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการโลจิสติกส
9. การโรงแรม
10. วิจิตรศิลปg
11. ออกแบบ
12. คอมพิวเตอรกราฟiค
13. สามัญสัมพันธ
14. สัมพันธธุรกิจ
รวม
รอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดี ร.อยละ 90 - 100
พอใช. ร.อยละ 75 - 89
ปรับปรุง ร.อยละ 1 - 74

ผู.สรุปผล…………………………………………….………งานบุคลากร
(................................................)

วันที่

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน.าแผนกวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา

ขอกําหนดที่ 6
ขอกําหนดที่ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 6.2
คําอธิบาย
ผูใหขอมูล
ผูสรุปผลการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
คําชี้แจง
เกณฑการประเมิน

ผูบริหารควรมีการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้
จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา ด.านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
ร.อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ
ครู ปฏิบัติตามข.อบังคับคุรุสภาวาด.วยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชี พ
พ.ศ. 2548 ได.อยางถูกต.องเหมาะสม
ครูผู.สอน และฝFายบริหาร
งานบุคลากร
1. แบบสอบถาม
2. แบบสรุปผล
1. ครูประเมินตนเองในแบบสอบถาม ต. 6.2 (1) สงงานบุคลากร
2. งานบุคลากรสรุปผล ในแบบ ต. 6.2 (2) สงฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน.า
แผนกวิชา
ร. อ ยละของครู ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณมาตรฐานวิ ช าชี พ ได. อ ยางถู ก ต. อ ง
เหมาะสม ระดับดี ร.อยละ 91 – 100 ระดับพอใช. ร.อยละ 85 – 90 ระดับปรับปรุง
ร.อยละ 1 – 84

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 6.1 จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา ด.านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ

แบบ ต. 6.2 (1)

แบบสอบถาม
คําชี้แจง

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ ป!การศึกษา 2554

ให.ทําเครื่องหมาย ในชองระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ตามความเป5นจริงของการปฏิบตั ิ โดยกําหนดให.
3 หมายถึง ระดับดี 2 หมายถึง ระดับพอใช. 1 หมายถึง ระดับปรับปรุง
ชื่อผู.ประเมิน.................................................................แผนกวิชา...........................................

จรรยาบรรณ
สวนที่
1
ตอตนเอง
2
ตอวิชาชีพ
3
ตอผู.รับบริการ

4
ตอผู.รวม
ประกอบวิชาชีพ
5
ตอสังคม

รายการ

ดี
(3)

ระดับปฏิบัติ
พอใช ปรับปรุง
(2)
(1)

มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด.านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศนให.ทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองอยูเสมอ
รัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเป5นสมาชิกที่ดี
ขององคกรวิชาชีพ
1. รัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ให.กําลังใจแกศิษย
และผู.รับบริการตามบทบาทหน.าที่โดยเสมอหน.า
2. สงเสริมให.เกิดการเรียนรู.ทกั ษะ และนิสัยที่ถูกต.องดีงามแกศิษย
และผู.รับบริการ ตามบทบาทหน.าที่อยางเต็มความสามารถด.วย
ความบริสุทธิ์ใจ
3. ประพฤติ ปฏิบัติตนเป5นแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
4. ไมกระทําตนเป5นปฏิปeกษตอความเจริญทางกาย สติปeญญา
จิตใจ อารมณ และสังคม ของศิษย และผู.รับบริการ
5. ให.บริการด.วยความจริงใจ และเสมอภาคโดยไมเรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชนจากการใช.ตําแหนงหน.าที่โดยมิชอบ
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสร.างสรรค โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร.างความสามัคคีในหมูคณะ
ประพฤติปฏิบัติตนเป5นผู.นําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปeญญา สิ่งแวดล.อม รักษา
ผลประโยชนของสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป5นประมุข

สงงานบุคลากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 6.1 จัดระบบการดูแลบุคลากร ของสถานศึกษา ด.านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ

แบบ ต. 6.2 (2)

แบบสรุปผลการประเมิน ร.อยละของครูที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได.อยาง
ถูกต.องเหมาะสม ป!การศึกษา 2554
แผนกวิชา

จํานวนครู

จํานวนผูปฏิบัติอยูในระดับ
ดี
พอใช
ปรับปรุง

1. ผ.าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. การจัดการโลจิสติกส
10. วิจิตรศิลปg
11. ออกแบบ
12. คอมพิวเตอรกราฟiค
13. สามัญสัมพันธ
14. สัมพันธธุรกิจ
รวม
รอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดี ร.อยละ 91 - 100
พอใช. ร.อยละ 85 - 90
ปรับปรุง ร.อยละ 1 - 84

ผู.สรุปผล……………….………………......……….………งานบุคลากร
(..............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน.าแผนกวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา

ขอกําหนดที่ 6
ขอกําหนดที่ 6.2
ตัวบงชี้ที่ 6.3
คําอธิบาย

ผูบริหารควรมีการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้
ใช.ภาวะผู.นําและการมีวิสัยทัศนของผู.บริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกให.เข.ามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
การมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารที่สอดคล.องกับแผนยุทธศาสตรด.วยความโปรงใส
และตรวจสอบได.
การใช.ภาวะผู.นําและการมีวิสัยทัศนของผู.บริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน
สาขาวิ ชา/สาขางาน หนวยงาน และบุ คลากรภายนอกให. เข. ามามี ส วนรวมในการจั ดทํ า
แผนพั ฒนาสาขาวิ ชา/สาขางาน หรื อแผนยุ ทธศาสตร รวมทั้ งการนํ าสู การปฏิ บั ติ อยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได. สอดคล.องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาที่กําหนดไว. โดย
พิจารณาการปฏิบัติ ดังนี้
1. การพัฒนาวิสัยทัศนที่สอดคล.องกับความต.องการในการพัฒนาชาติและท.องถิ่น โดยการมี
สวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศนจากทุกสวนที่เกี่ยวข.อง
2. การมีสวนรวมและการให.ความรวมมือของผู.ที่มีสวนเกี่ยวข.องทุกฝายในการบริหาร การ
ตัดสินใจ และการจัดการศึกษา
3. การกระจายอํานาจและเปiดโอกาสให.บุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ
4. มีกระบวนการจัดการความรู.ที่นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน การใช.
สถานศึกษาเป5นศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย เป^าหมาย ทิศทางการวางแผนจัด
การศึกษาของตนเอง
5. การพึ่งตนเอง ที่เน.นให.สถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหน.าที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพร.อมและสถานการณของสถานศึกษา
6. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหา
ความรวมมือ ความชวยเหลือด.านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ
7. ความสามารถในการปรั บ ใช. ก ารบริ ห ารตามสถานการณที่ นํ า ไปสู ผลสั ม ฤทธิ์ ไ ด. อยาง
ตอเนื่อง และหลากหลาย
8. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน
เพื่อการพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู.
9. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองคกร การตรวจสอบและถวงดุล โดยต.น
สังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให.เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต.องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
PDCA

ผูใหขอมูล
ผูสรุปผลการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
คําชี้แจง

เกณฑการประเมิน

บุคลากรทุกคน
งานบุคลากร
1. แบบประเมิน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
1. บุคลากรทุกคนประเมินภาวะผู.นําและการจัดการของผู.บริหาร ได.แก หัวหน.าแผนก
หัวหน.างาน รองผู.อํานวยการฯ และผู.อํานวยการ ในแบบประเมิน ต. 6.3 (1)
สงงานบุคลากร
2. งานบุคลากร สรุปผลในแบบ ต. 6.3 (2) สงฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน.า
แผนกวิชา
ระดับคุณภาพการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารที่สอดคล.องกับ
แผนยุทธศาสตรด.วยความโปรงใสและตรวจสอบได. ระดับดี ปฏิบัติ 8 - 9 ข.อ
ระดับพอใช. ปฏิบัติ 6 - 7 ข.อ ระดับปรับปรุง ปฏิบัติ น.อยกวา 6 ข.อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 6.2 ใช.ภาวะผู.นําและการมีวิสัยทัศนของผู.บริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา
และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกให.เข.ามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

แบบ ต. 6.3 (1)

แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร ปRการศึกษา 2554
คําชี้แจง

ระดับคุณภาพการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารที่สอดคล.องกับแผนยุทธศาสตร ด.วยความ
โปรงใส ตรวจสอบได. จึงขอความรวมมือจากทานในการแสดงความคิดเห็นตามความเป5นจริง โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองที่เห็นวาใกล.เคียงกับความจริงมากที่สุด

แนวปฏิบัติสําหรับผูประเมิน
1. รองผู.อํานวยการทุกฝFายประเมินผู.อํานวยการ
2. ครูทุกคนประเมินผู.อํานวยการ และรองผู.อํานวยการทุกฝFาย
3. ครูทุกคนประเมินหัวหน.าแผนกวิชาตนเอง
4. ครูที่เป5นคณะทํางานทุกคนประเมินหัวหน.างานตนเอง
5. คนงาน นักการ ภารโรง ประเมินผู.อํานวยการ รองผู.อํานวยการทุกฝFาย และหัวหน.างานอาคารสถานที่
6. เจ.าหน.าที่งานประเมินผู.อํานวยการ รองผู.อํานวยการทุกฝFาย หัวหน.างานตนเอง
คํานิยาม

ผู. บ ริ ห าร หมายถึ ง ผู. อํ า นวยการ รองผู. อํา นวยการ หั ว หน. า แผนกวิ ช า หั ว หน. า งานที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ระดับความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
ขอ
ที่

ผูอํานวยการ

รายการประเมิน
3

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

2

รองฯ
ฝaายพัฒนาฯ

รองฯฝaายวิชาการ
1

3

2

1

3

2

1

รองฯ
ฝaายบริหารฯ
3

2

1

รองฯ
ฝaายแผนงานฯ
3

2

1

หัวหนาแผนกวิชา
…………………….
3

2

1

หัวหนางานที่ตน
ปฏิบัติงาน
......................
3
2
1

การพัฒนาวิสัยทัศนที่สอดคล.องกับความต.องการในการพัฒนา
ชาติและท.องถิ่น โดยการมีสวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศนจากทุก
สวนที่เกี่ยวข.อง
การมีสวนรวมและการให.ความรวมมือของผู.ที่เกี่ยวข.องทุกฝFายใน
การบริหาร การตัดสินใจและการจัดการศึกษา
การกระจายอํานาจและเปiดโอกาสให.บุคลากรในสาขาวิชา/สาขา
งาน มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ
มีกระบวนการจัดการความรู.ที่นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนา
องคกรอยางยั่งยืน การใช.สถานศึกษาเป5นศูนยกลางในการ
กําหนดจุดมุงหมาย เป^าหมาย ทิศทางการวางแผนการจัด
การศึกษาของตนเอง
การพึ่งตนเอง ที่เน.นให.สถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มี
อํานาจหน.าที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพร.อมและ
สถานการณของสถานศึกษา
การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก รวมทั้งการ
แสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือด.านทรัพยากรและเทคนิค
วิธีการใหม ๆ
ความสามารถในการปรับใช.การบริหารตามสถานการณที่นําไปสู
ผลสัมฤทธิ์ได.อยางตอเนื่องและหลากหลาย
การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนา
บุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู.
การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองคกร การ
ตรวจสอบและถวงดุล โดยต.นสังกัด กําหนดนโยบายและควบคุม
มาตรฐานและมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาให.เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต.องดําเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA

สงงานบุคลากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 6.2 ใช.ภาวะผู.นําและการมีวิสัยทัศนของผู.บริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกให.เข.ามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

แบบ ต. 6.3 (2)

แบบสรุปการประเมิน การมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารที่สอดคล.องกับแผนยุทธศาสตร
ด.วยความโปรงใส ตรวจสอบได. ป!การศึกษา 2554
1. ผู.ตอบแบบประเมิน จํานวน
คน
2. ผู.อาํ นวยการ
การปฏิบัติทุกข.อ คิดเป5นคาเฉลี่ย
รองฯ ผู.อํานวยการ
การปฏิบัติทุกข.อ คิดเป5นคาเฉลี่ย
หัวหน.าแผนกวิชา
การปฏิบัติทุกข.อ คิดเป5นคาเฉลี่ย
หัวหน.างาน
การปฏิบัติทุกข.อ คิดเป5นคาเฉลี่ย
3. สรุปผลการประเมิน
ดี ปฏิบัติ 8 – 9 ข.อ
พอใช. ปฏิบัติ 6 – 7 ข.อ
ปรับปรุง ปฏิบัติ 1 – 5 ข.อ

ผู.สรุปผล

.

.

.

งานบุคลากร
(

วันที่

.

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน.าแผนกวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา

ขอกําหนดที่ 6
ขอกําหนดที่ 6.3

ผูบริหารควรมีการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้
จัดระบบสารสนเทศของสถานศึก ษาเพื่ อการบริหารจัด การ และการจัด การเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 6.4
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดทําข.อมูลพื้นฐานทั้งหมด เชน ข.อมูลผู.เรียน บุคลากร งบประมาณ
เป5นต.น มีความสามารถด.านการใช.ระบบฐานข.อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานด.านตาง ๆ โดยมีการจัดทําระบบฐานข.อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข.อมูลอยาง
เป5 นระบบและมี ป ระสิท ธิภ าพ ครอบคลุ ม ภารกิ จด. า นการบริหารงานวิช าการ เชน
ระบบสารสนเทศของนักศึกษา (งานทะเบียน งานวัดและประเมินผล งานปกครอง
ฯลฯ) การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป
โดยมี ผู. รั บ ผิ ด ชอบในการกํ า กั บ ดู แ ลระบบฐานข. อ มู ล สารสนเทศ มี ก ารประเมิ น
ประสิ ท ธิภ าพและความปลอดภั ย ของระบบฐานข. อมู ล การทํ า งานประสานกั น เป5 น
เครือขายของสถานศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาระบบฐานข.อมูลสารสนเทศให.ทันสมัยอยู
เสมอ มีระบบบริหารจัดการข.อมูลที่เป5นปeจจุบันและมีประสิทธิภาพ และการจัดการ
ความรู.ของสาขาวิชา/สาขางานเพื่อพัฒนาการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานศูนยข.อมูลสารสนเทศ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
งานศูนยข.อมูลสารสนเทศ สรุปผลในแบบ ต. 6.4 สงฝFายแผนงานฯ และหัวหน.าแผนกวิชา
เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดความรู.ของสถานศึกษา ระดับดี
ปฏิบัติทั้งข.อ 1 – ข.อ 4 หรือครบทุกข.อ ระดับพอใช. ปฏิบัติข.อ 1- ข.อ 3 ระดับปรับปรุง
ปฏิบัติข.อ 1 - ข.อ 2 หรือไมได.ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาอยางเหมาะสม

แบบ ต. 6.4

สรุปผลการประเมิน

ระดั บ คุ ณ ภาพของการจั ด ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา ป!การศึกษา 2554

ขอที่
ขอมูลประกอบการตัดสิน
1. มีข.อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เป5นปeจจุบนั
2. มีระบบการบริหารจัดการข.อมูลที่เหมาะสมและมีผู.รับผิดชอบ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหาร
จัดการข.อมูล
4. มีระบบฐานข.อมูลทั้งหมดทีท่ ํางานประสานกันเป5นเครือขายของ
สถานศึกษา
5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข.อมูลอยางตอเนื่อง
รวม
สรุปผลการประเมิน

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

ดี ปฏิบัติข.อ 1 – 4 หรือครบทุกข.อ
พอใช. ปฏิบัติข.อ 1 – ข.อ 3
ปรับปรุง ปฏิบัติข.อ 1 – ข.อ 2 หรือไมได.ดําเนินการ

ผู.สรุปผล…………………………………….....………งานศูนยข.อมูลสารสนเทศ
(......................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายแผนงานฯ และหัวหน.าแผนกวิชา

มาตรฐานที่ 7
การประกันคุณภาพภายใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน

ขอกําหนดที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.1

สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอให.เกิดการพัฒนาสถานศึกษา อยาง
ตอเนื่อง
คําอธิบาย
สถานศึกษามีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง ประกอบด.วย
ระบบพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ระบบการติ ด ตามคุ ณ ภาพ กระบวนการ/การจั ด การประกั น
คุณภาพ โดยกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการ
ประเมิน คุณภาพภายใน เชน นโยบายและแผนงานประกั นคุณภาพ คณะบุ คคลหรื อ
หนวยงานที่รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพ มาตรฐาน
และเกณฑการประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใช.
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะสงผลให.ผู.เรียนและผู.จบการศึกษามีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานประกันคุณภาพฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
งานประกันคุณภาพฯ สรุปผลในแบบ ต. 7.1 สงฝFายแผนงานฯ และหัวหน.าแผนกวิชา
เกณฑการประเมิน ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอให.เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ระดับ ดี ปฏิ บัติ ครบทุกข. อ ระดับพอใช. ปฏิบั ติข.อ 1- ข.อ 3 ระดับ ปรับ ปรุ ง
ปฏิบัติข.อ 1 - ข.อ 2 หรือไมได.ดําเนินการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน
ขอกําหนดที่ 7

สถานศึกษาควรจัดให.มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แบบ ต. 7.1

แบบสรุปผลการประเมิน ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ ป!การศึกษา 2554
ขอที่
1.
2.
3.
4.

ขอมูลประกอบการตัดสิน
คูมือและแผนการประกันคุณภาพ
หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมิน
คุณภาพภายในประจําป!
ข.อมูลหลักฐานการตอบสนองข.อคิดเห็น ข.อร.องเรียนเพื่อการ
ปรับปรุงระบบหรือกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รวม

สรุปผลการประเมิน

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

ดี ปฏิบัติครบทุกข.อ
พอใช. ปฏิบัติข.อ 1 – ข.อ 3
ปรับปรุง ปฏิบัติข.อ 1 – ข.อ 2 หรือไมได.ดําเนินการ

ผู.สรุปผล…………………………………….………งานประกันคุณภาพฯ
(.........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายแผนงานฯ และหัวหน.าแผนกวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน

ขอกําหนดที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.2
คําอธิบาย

สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง
สาธารณชน มีการนําผลการประเมินมาใช.ในการพัฒนาการบริหารให.ได.มาตรฐาน จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดีหรือการเป5นแหลงอ.างอิงของสถานศึกษาอื่น
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานประกันคุณภาพฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
งานประกันคุณภาพฯ สรุปผลในแบบ ต. 7.2 สงฝFายแผนงานฯ และหัวหน.าแผนกวิชา
เกณฑการประเมิน ประสิทธิผลของการประกันคุ ณภาพภายใน ระดับดี ปฏิบั ติครบทั้ง 3 ข.อ ระดับพอใช.
ปฏิบัติข.อ 1 และ ข.อ 2 ระดับปรับปรุง ปฏิบัติข.อ 1 เพียงข.อเดียว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน
ขอกําหนดที่ 7

สถานศึกษาควรจัดให.มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แบบ ต. 7.2

แบบสรุปผลการประเมิน ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ป!การศึกษา 2554
ขอที่
1.
2.
3.

ขอมูลประกอบการตัดสิน
มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ตอกรรมการ
สถานศึกษาและสาธารณชน
มีการนําผลการประเมินมาใช.ในการปรับปรุงการบริหารให.ได.
มาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึ้น มี
การปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือการเป5นแหลงอ.างอิงของ
สถานศึกษาอืน่ รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพผู.เรียนให.สูงขึน้
รวม

สรุปผลการประเมิน

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

ดี ปฏิบัติครบทุกข.อ
พอใช. ปฏิบัติข.อ 1 และ ข.อ 2
ปรับปรุง ปฏิบัติข.อ 1 เพียงข.อเดียว

ผู.สรุปผล………………………………….…………….………งานประกันคุณภาพฯ
(……………………….…………………)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 .
สงฝFายแผนงานฯ และหัวหน.าแผนกวิชา

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ปRการศึกษา 2554
ตัวบงชี้ที่

ผูใหขอมูล

เครื่องมือ

หนา

ต. 1.1

6

ต. 1.2

9

ต. 1.3 (1)
ต. 1.3 (2)
ต. 1.3 (3)

11
12
13

ต. 1.4

15

ต. 1.5 (1)

18

ต. 1.5 (2)
ต. 1.5 (3)
ต. 1.6

19
20
22

- ครูที่ปรึกษา นร.นศ. ปวช.3 และ ปวส.2 ต. 1.7 (1)
ที่จบการศึกษาป! 2553
- งานแนะแนวฯ
ต. 1.7 (2)

25

1.8

งานวิจัยพัฒนาฯ

ต. 1.8 (1)
ต. 1.8 (2)

29
32

1.9

- ครูสอนวิชาธุรกิจและการเป5น
ต. 1.9 (1)
ผู.ประกอบการ/ครูที่ปรึกษา/งานแนะแนว
- งานสงเสริมผลิตผลฯ (ศูนยบมเพาะ) ต. 1.9 (2)

34

มาตรฐานที่ 1
1.1
งานทะเบียน
1.2

งานวัดผลฯ

1.3

- ครู
- หัวหน.าแผนกวิชา
- งานวิจัยพัฒนาฯ

1.4

งานวัดผลฯ

1.5

- ครูสอนวิชาองคการวิชาชีพและวิชา
ลูกเสือ
- งานปกครองและงานกิจกรรมฯ
- งานกิจกรรมฯ
งานทะเบียน

1.6

1.7

มาตรฐานที่ 2
2.1
งานพัฒนาหลักสูตรฯ

ต. 2.1

26

35
38

สงใคร
- ฝFายบริหารทรัพยากร
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- ฝFายวิชาการ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- หัวหน.าแผนกวิชา
- งานวิจัยพัฒนาฯ
- ฝFายแผนงานฯ
- หัวหน.างานประกันฯ
- ฝFายวิชาการ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- งานกิจกรรมฯ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- ฝFายพัฒนากิจการฯ
- ฝFายบริหารทรัพยากร
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- งานแนะแนวฯ
- ฝFายพัฒนากิจการฯ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- สถานประกอบการ
- ฝFายแผนงานฯ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- งานสงเสริมผลิตผลฯ
(ศูนยบมเพาะ)
- ฝFายแผนงานฯ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- ฝายวิชาการ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ

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

สิ้นภาคเรียนที่ 2
กุมภาพันธ
สิ้นภาคเรียนที่ 2
กุมภาพันธ
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2

ตัวบงชี้ที่
2.2

ผูใหขอมูล
- ครูสงแผนการจัดการเรียนรู.ทุกรายวิชา
- หัวหน.าแผนกวิชา
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ

เครื่องมือ

หนา

สงใคร

กําหนดสง
ทุกภาคเรียน
สิ้นภาคเรียนที่ 2

69
71

- หัวหน.าแผนกวิชา
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ
- ฝFายวิชาการ
- หัวหน.าแผนกวิชา
- หัวหน.าแผนกวิชา
- ฝFายแผนงานฯ
- ฝFายแผนงานฯ
- หัวหน.าแผนกวิชา
- ฝFายวิชาการ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- งานอาคารสถานที่
- ฝFายบริหารทรัพยากร
- หัวหน.าแผนกวิชา
- งานวิทยบริการฯ
- ฝFายวิชาการ
- หัวหน.าแผนกวิชา
- งานพัสดุ
- ฝFายบริหารทรัพยากร
- หัวหน.าแผนกวิชา
- งานอาคารสถานที่
- ฝFายริหารทรัพยากร
- หัวหน.าแผนกวิชา
- หัวหน.าแผนกวิชา
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ
- งานบริหารงานทั่วไป

70

- งานบริหารงานทั่วไป

สิ้นภาคเรียนที่ 2

71

- ฝFายบริหารทรัพยากร
- หัวหน.าแผนกวิชา
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- ฝFายวิชาการ และฝFาย
แผนงานฯ
- ฝFายวิชาการ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ

สิ้นภาคเรียนที่ 2

ต. 2.2 (1)
ต. 2.2 (2)

41
42

ต. 2.3 (2)
ต. 2.3 (3)
ต. 2.4

46
47
49

2.3

งานวิจัยพัฒนาฯ

2.4

งานวางแผนฯ

2.5

งานพัฒนาหลักสูตรฯ และหัวหน.าแผนก
ต. 2.5
คอมพิวเตอรธุรกิจ และคอมพิวเตอรกราฟiค
- ครูและผู.เรียน
ต. 2.6 (1)
ต. 2.6 (2)
- งานอาคารสถานที่

51

2.7

- ครูและผูเ. รียน
- งานวิทยบริการฯ

ต. 2.7 (1)
ต. 2.7 (2)

58
60

2.8

- ครูและผู.เรียน
- งานพัสดุ

ต. 2.8 (1)
ต. 2.8 (2)

62
63

2.9

- หัวหน.าแผนกวิชา
- งานอาคารสถานที่

ต. 2.9 (1)
ต. 2.9 (2)

65
66

2.10

- ครู
ต. 2.10 (1)
- หัวหน.าแผนกวิชารวบรวมสงตามสาขาของผู.เรียน
ต. 2.10 (2)
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ต. 2.10 (4)
ข.อ 1
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
ต. 2.10 (3)
- งานพัสดุ
- งานบริหารงานทั่วไป
ต. 2.10 (4)

68

2.11

- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและงานความ ต. 2.11 (1)
รวมมือ
ต. 2.11 (2)

73
74

2.12

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

76

2.6

ต. 2.12

54
56

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

สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2

ตัวบงชี้

ผูใหขอมูล

เครื่องมือ

หนา

2.13

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

ต. 2.13

78

2.14

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

ต. 2.14

80

ต. 3.1 (1)
ต. 3.1 (2)

82
83

มาตรฐานที่ 3
3.1
- ครู
- งานกิจกรรมฯ
3.2

- ครู
- งานกิจกรรมฯ

ต. 3.2 (1)
ต. 3.2 (2)

85
86

3.3

- ครู
- งานกิจกรรมฯ

ต. 3.3 (1)
ต. 3.3 (2)

88
89

3.4

- ครู
- งานกิจกรรมฯ

ต. 3.4 (1)
ต. 3.4 (2)

91
92

3.5

- ครู
- งานกิจกรรมฯ

ต. 3.5 (1)
ต. 3.5 (2)

94
95

3.6

งานโครงการพิเศษฯ

ต. 3.6

97

3.7

- ครูที่ปรึกษา
- งานครูที่ปรึกษา

ต. 3.7 (1)
ต. 3.7 (2)
ต. 3.7 (3)

99
100
101

3.8

งานทะเบียน

ต. 3.8 (1)
ต. 3.8 (2)

103
107

ต. 4.1 (1)

109

ต. 4.1 (2)
ต. 4.1 (3)
ต. 4.2 (1)
ต. 4.2 (2)

มาตรฐานที่ 4
4.1
- ครู
- หัวหน.าแผนกวิชารวบรวมตามสาขาของ
ผู.เรียน
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- งานวิจัยพัฒนาฯ
4.2
- หัวหน.าแผนกวิชา
- งานวิจัยพัฒนาฯ

สงใคร

กําหนดสง

- ฝFายวิชาการ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- ฝFายวิชาการ
- หัวหน.าแผนกวิชา

สิ้นภาคเรียนที่ 2

- งานกิจกรรมฯ
- ฝFายพัฒนากิจการฯ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- งานกิจกรรมฯ
- ฝFายพัฒนากิจการฯ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- งานกิจกรรมฯ
- ฝFายพัฒนากิจการฯ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- งานกิจกรรมฯ
- ฝFายพัฒนากิจการฯ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- งานกิจกรรมฯ
- ฝFายพัฒนากิจการฯ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- ฝFายพัฒนากิจการฯ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- หัวหน.างานครูที่ปรึกษา
- ฝFายพัฒนากิจการฯ
- ฝFายพัฒนากิจการฯ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- ฝFายบริหารทรัพยากร
- ฝFายบริหารทรัพยากร
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ

สิ้นภาคเรียนที่ 1,2
สิ้นภาคเรียนที่ 2

สิ้นภาคเรียนที่ 2

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

110
111

หัวหน.าแผนกวิชา
หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
งานวิจัยพัฒนา
- ฝFายแผนงานฯ

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

114
115

- งานวิจัยพัฒนาฯ
- ฝFายแผนงานฯ

สิ้นภาคเรียนที่ 2

ตัวบงชี้
4.3
4.4

ผูใหขอมูล
- หัวหน.าแผนกวิชา
- งานวิจัยพัฒนาฯ
- ครู
- หัวหน.าแผนกวิชา
- งานวิจัยพัฒนาฯ

มาตรฐานที่ 5
5.1
- ครู/หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- งานโครงการพิเศษฯ
5.2

งานโครงการพิเศษฯ

มาตรฐานที่ 6
6.1
- ครู
- งานบุคลากร

เครื่องมือ
ต. 4.3 (1)
ต. 4.3 (2)
ต. 4.4 (1)
ต. 4.4 (2)
ต. 4.4 (2)

หนา
117
118
120
121
121

สงใคร
- งานวิจัยพัฒนาฯ
- ฝFายแผนงานฯ
- หัวหน.าแผนกวิชา
- งานวิจัยพัฒนาฯ
- ฝFายแผนงานฯ

กําหนดสง
สิ้นภาคเรียนที่ 2

ต. 5.1(1)
ต. 5.1(2)

123
124

สิ้นภาคเรียนที่ 2

ต. 5.2

126

- งานโครงการพิเศษฯ
- ฝFายพัฒนากิจการฯ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
- ฝFายพัฒนากิจการฯ
- หัวหน.าแผนกวิชาชีพ

ต. 6.1 (1)
ต. 6.1 (2)

128
129

- งานบุคลากร
- ฝFายบริหารทรัพยากร
- หัวหน.าแผนกวิชา
- งานบุคลากร
- ฝFายบริหารทรัพยากร
- หัวหน.าแผนกวิชา
- งานบุคลากร
- ฝFายบริหารทรัพยากร
- หัวหน.าแผนกวิชา
- ฝFายแผนงานฯ
- หัวหน.าแผนกวิชา

สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2

6.2

- ครู
- งานบุคลากร

ต. 6.2 (1)
ต. 6.2 (2)

131
132

6.3

- บุคลากรทุกคน
- งานบุคลากร

ต. 6.3 (1)
ต. 6.3 (2)

135
137

6.4

งานศูนยข.อมูลฯ

ต. 6.4

139

ต. 7.1

141

มาตรฐานที่ 7
7.1
งานประกันคุณภาพฯ
7.2

งานประกันคุณภาพฯ

ต. 7.2

1. ประชุมติดตามข.อมูล
2. จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล/แผนก
3. สรุปผลการประเมินและจัดทํา SWOT
4. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
5. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
6. เผยแพรรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแกสาธารณชน

สิ้นภาคเรียนที่ 1,2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2

สิ้นภาคเรียนที่ 2

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

- ฝFายแผนงานฯ
สิ้นภาคเรียนที่ 2
- หัวหน.าแผนกวิชา
143 - ฝFายแผนงานฯ
สิ้นภาคเรียนที่ 2
- หัวหน.าแผนกวิชา
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
วันที่ 22 – 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
วันที่ 29 – 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
1 – 30 เมษายน 2555
1 – 31 พฤษภาคม 2555

ตารางสงข.อมูลของบุคลากร
ป!การศึกษา 2554

ตารางสงขอมูลของบุคลากร ปRการศึกษา 2554
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ลําดับที่
1

2

ผูใหขอมูล
ครูทุกคน

เครื่องมือ

หนา

สงใคร

หัวหน.าแผนกวิชา
สงแผนการจัดการเรียนรู.ทุกรายวิชา หัวหน.าแผนกวิชา
ต. 2.6 (1)
54
งานอาคารสถานที่
58
งานวิทยบริการฯ
ต. 2.7 (1)
งานพัสดุ
ต. 2.8 (1)
62
ต. 2.10 (1)
68
หัวหน.าแผนกวิชา
ต. 3.1 (1)
82
งานกิจกรรม
85
งานกิจกรรม
ต. 3.2 (1)
ต. 3.3 (1)
88
งานกิจกรรม
ต. 3.4 (1)
91
งานกิจกรรม
ต. 3.5 (1)
94
งานกิจกรรม
งานครูที่ปรึกษา
99
ต. 3.7 (1)
หัวหน.าแผนกวิชา
ต. 4.1 (1
109
ต. 4.4 (1)
120
หัวหน.าแผนกวิชา
123
งานโครงการพิเศษ
ต. 5.1 (1)
งานบุคลากร
128
ต. 6.1 (1)
งานบุคลากร
ต. 6.2 (1)
131
ต. 6.3 (1)
135
งานบุคลากร
ต. 1.5 (2)
18
งานกิจกรรมฯ
ต. 1.3 (1)

บุคลากรทุกคน
ครูสอนวิชาองคการวิชาชีพ และ
วิชาลูกเสือ
ครูที่ปรึกษา ปวช.3,ปวส.2
ต. 1.7 (1)
ป!การศึกษา 2553
ครูสอนวิชาธุรกิจและการเป5น
ต. 1.9 (1)
ผู.ประกอบการ , ครูที่ปรึกษา และงาน
แนะแนว
หัวหน.าแผนกวิชา
ต. 1.3 (2)
หัวหน.าแผนกวิชาชีพรายงาน การประเมินวิชาชีพ
หัวหน.าแผนกวิชา
ต. 2.2 (1)
หัวหน.าแผนกวิชา
ต. 2.9 (1)
หัวหน.าแผนกวิชารวบรวมสงตามสาขา
ต. 2.10 (1)
ของผู.เรียน
หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ต. 2.10 (2)
หัวหน.าแผนกวิชารวบรวมตามสาขา
ต. 4.1 (1)
ของผู.เรียน
หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ต. 4.1 (2)
หัวหน.าแผนกวิชารวบรวมของ
ต. 4.2 (1)
ครูในแผนก
หัวหน.าแผนกวิชา
ต.4.3 (1)
หัวหน.าแผนกวิชา
ต. 4.4 (1)

11

กําหนดสง
12 มีนาคม 2555
ทุกภาคเรียน
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
ทุกสัปดาห
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555

25

งานแนะแนว

6 มีนาคม 2555

34

งานสงเสริมผลิตผลฯ
(ศูนยบมเพาะ)

12 มีนาคม 2555

12
41
65
68

งานวิจัยพัฒนาฯ
งานวัดผลฯ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานอาคารสถานที่
หัวหน.าแผนกวิชาชีพ

15 มีนาคม 2555
15 มีนาคม 2555
15 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555

69
109

งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หัวหน.าแผนกวิชาชีพ

15 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555

110
114

งานวิจัยพัฒนาฯ
งานวิจัยพัฒนาฯ

15 มีนาคม 2555
15 มีนาคม 2555

117
121

งานวิจัยพัฒนาฯ
งานวิจัยพัฒนาฯ

15 มีนาคม 2555
15 มีนาคม 2555

ลําดับที่
3

4

5

ผูใหขอมูล
งานทะเบียน

งานวัดผลฯ

งานวิจัยพัฒนา

6
7

งานปกครอง และงานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ

8

งานแนะแนวฯ

9

งานสงเสริมผลิตผลฯ
(ศูนยบมเพาะ)

เครื่องมือ
ต. 1.1

หนา
6

ต. 1.6

22

ต. 3.8 (1)

103

ต. 3.8 (2)

107

ต. 1.2

9

ต. 1.4

15

ต. 1.3 (3)

13

ต. 1.8 (1)
ต. 1.8 (2)

29
32

ต. 2.3 (2)
ต. 2.3 (3)
ต. 4.1 (3)
ต. 4.2 (2)
ต. 4.3 (2)
ต. 4.4 (2)
ต. 1.5 (2)
ต. 1.5 (3)
ต. 3.1 (2)
ต. 3.2 (2)
ต. 3.3 (2)
ต. 3.4 (2)
ต. 3.5 (2)
ต. 1.7 (2)

46
47
111
115
118
121
19
20
83
86
89
92
95
26

ต. 1.9 (2)

35

สงใคร
ฝFายบริหารทรัพยากร
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายบริหารทรัพยากร
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายบริหารทรัพยากร
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายบริหารทรัพยากร
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายวิชาการ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายวิชาการ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายแผนงานฯ
และหัวหน.างานประกันฯ
สถานประกอบการ
ฝFายแผนงานฯ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
หัวหน.าแผนกวิชา
ฝFายแผนงานฯ
ฝFายแผนงานฯ
ฝFายแผนงานฯ
ฝFายแผนงานฯ
ฝFายแผนงานฯ
หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายพัฒนากิจการฯ
ฝFายพัฒนากิจการฯ
ฝFายพัฒนากิจการฯ
ฝFายพัฒนากิจการฯ
ฝFายพัฒนากิจการฯ
ฝFายพัฒนากิจการฯ
ฝFายพัฒนากิจการฯ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายแผนงานฯ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

กําหนดสง
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
6 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555

ลําดับที่
10

ผูใหขอมูล
งานพัฒนาหลักสูตรฯ

11

งานพัฒนาหลักสูตรฯ และ
หัวหน.าแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
และคอมพิวเตอรกราฟiค
งานวางแผนฯ

12

งานอาคารสถานที่

เครื่องมือ
ต. 2.1

หนา
38

ต. 2.2 (2)

42

ต.2.10(3)ข.อ 1
ต. 2.12

71
76

ต. 2.13

78

ต. 2.14

80

ต. 2.5

51

ต. 2.4

49

ต. 2.6 (2)

56

ต. 2.9 (2)

66

13

งานวิทยบริการฯ

ต. 2.7 (2)

60

14

งานพัสดุ

ต. 2.8 (2)

63

15

งานบุคลากร

ต. 2.10 (3)
ต. 6.1 (2)

70
129

ต. 6.2 (2)

132

ต. 6.3 (2)

137

16

งานการเงิน งานการบัญชี
งานบริหารงานทั่วไป

ต. 2.10 (3)
ต. 2.10 (4)

70
71

17

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และงานความรวมมือ

ต. 2.11 (1)
ต. 2.11 (2)

73
74

18

งานครูที่ปรึกษา

ต. 3.7 (2)
ต. 3.7 (3)

100
101

สงใคร
ฝFายวิชาการ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายวิชาการ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
งานบริหารงานทั่วไป
ฝFายวิชาการ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายวิชาการ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายวิชาการ
และหัวหน.าแผนกวิชา
ฝFายวิชาการ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายแผนงานฯ
และหัวหน.าแผนกวิชา
ฝFายบริหารทรัพยากร
และหัวหน.าแผนกวิชา
ฝFายบริหารทรัพยากร
และหัวหน.าแผนกวิชา
ฝFายวิชาการ
และหัวหน.าแผนกวิชา
ฝFายบริหารทรัพยากร
และหัวหน.าแผนกวิชา
งานบริหารงานทั่วไป
ฝFายบริหารทรัพยากร
และหัวหน.าแผนกวิชา
ฝFายบริหารทรัพยากร
และหัวหน.าแผนกวิชา
ฝFายบริหารทรัพยากร
และหัวหน.าแผนกวิชา
งานบริหารงานทั่วไป
ฝFายบริหารทรัพยากร
และหัวหน.าแผนกวิชา
หัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายวิชาการ/ฝFายแผนงานฯ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายพัฒนากิจการฯ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ

กําหนดสง
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
12 มีนาคม 2555
15 มีนาคม 2555
15 มีนาคม 2555
15 มีนาคม 2555
15 มีนาคม 2555

ลําดับที่
19

ผูใหขอมูล
งานโครงการพิเศษฯ

เครื่องมือ
ต. 3.6

หนา
97

ต. 5.1 (2)

124

ต. 5.2

126

20

งานศูนยข.อมูลฯ

ต. 6.4

139

21

งานประกันคุณภาพฯ

ต. 7.1
ต. 7.2

141
143

สงใคร
ฝFายพัฒนากิจการฯ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายพัฒนากิจการฯ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายพัฒนากิจการฯ
และหัวหน.าแผนกวิชาชีพ
ฝFายแผนงานฯ
และหัวหน.าแผนกวิชา
ฝFายแผนงานฯ
และหัวหน.าแผนกวิชา

กําหนดสง
15 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555
20 มีนาคม 2555

ภาคผนวก
คําสั่งวิทยาลัยฯ

คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ที่ ๑๕๓ / ๒๕๕๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป!การศึกษา ๒๕๕๔
---------------------------------------

ตามกฎกระทรวงวาด.วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ในสวนที่
๒ การอาชี ว ศึ ก ษา ข. อ ๒๒ ให. ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาจั ด ให. มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในตาม
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยดําเนินการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเป5นข.อแรก นั้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเพื่อให.การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป5นไปด.วยความเรียบร.อย และบรรลุ
วัตถุประสงค วิทยาลัย ฯ อาศัยอํานาจตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลง
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่องการมอบอํานาจให.ผู.อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงแตงตั้ง
บุคลากรของวิทยาลัย ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน.าที่ ประสานงาน นิเทศ กํากับ ติดตาม ให.คําแนะนําในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด.วย
๑.๑ นางเนาวรัตน รัตนพันธ
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสาวสุณี พงศยี่หล.า
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายสุทธิพัฒน อมรกุล
รองประธานกรรมการ
๑.๔ นางสาวสีดา ขํากลิ่น
รองประธานกรรมการ
๑.๕ นางจิราวรรณ นวลรอด
รองประธานกรรมการ
๑.๖ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ นางปiยะพร เข็มขาว
กรรมการและผู.ชวยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มีหน.าที่ ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ออกแบบ
เครื่ องมื อ เก็บ รวบรวมข. อมูล สรุ ปผลการประเมิน จั ดทํ า จุ ด เดนและจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา สงให.ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด.วย

๒.๑ คณะกรรมการฝaายบริหารทรัพยากร ประกอบด.วย
๑. นางสาวสุณี พงศยี่หล.า
๒. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
๑
๑.๑ , ๑.๖
๒
๒.๖, ๒.๙
๒.๘
๒.๑๐
๓
๓.๘
๖
๖.๑-๖.๓

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
นางจริยา มณีโรจน
นางอรอนงค แซลิ่ม
นางสาวอารยา ทองศร
นายพฤติพงษ วงศวรรณา นางสุนทรียา ขนายน.อย
นางชฎาภรณ เฟ‰Šองฟุ^ง
นางสาวโสภา อัยสุวรรณ
นางจีรพรรณ โยธาปาน นางสาวนารีรัตน อู.สกุลวัฒนา นางชฎาภรณ เฟ‰Šองฟุ^ง
นางจริยา มณีโรจน
นางอรอนงค แซลิ่ม
นางสาวอารยา ทองศร
นางเยาวพร สุขพรมา
นางสาวชนันณัตถ พรหมหิตาทร นางศิริพร พรศรี
/๒.๒ คณะกรรมการฝFายวิชาการ.....

๒.๒ คณะกรรมการฝaายวิชาการ ประกอบดวย
๑. นางจิราวรรณ นวลรอด
ประธานกรรมการ
๒. นางอุบล เบญจพงศ
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
กรรมการ
๑
๑.๒ ,๑.๔ นางอุบล เบญจพงศ
นางอรทัย เมืองแมน
นางสาวพรเพ็ญ พงษแพทย
๒
๒.๑ ,๒.๒ นางมาลี วองเกษฎา
นางสาวพรเพ็ญ พงษแพทย
๒.๕
นางมาลี วองเกษฎา
นายกําชัย ณ พัทลุง
นางชนัญญา สุวรรณวงศ
๒.๗
นางสาวพัชรนันท อาจหาญ นางสาวพวงรัตน เพชรรอด นางเบญจวรรณ จิรัฐิติโชติ
๒.๑๑ นางสาวมณฑา หมื่นชนะ นางสาวอาทิตยา อินทรจันทร
๒.๑๒-๒.๑๔ นางมาลี วองเกษฎา
นางสาวพรเพ็ญ พงษแพทย
๒.๓ คณะกรรมการฝaายแผนงานและความรวมมือ ประกอบดวย
๑. นางสาวสีดา ขํากลิน่
ประธานกรรมการ
๒. นางปiยะพร เข็มขาว
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่
๑

ตัวบงชี้
๑.๓
๑.๘
๑.๙
๒.๓
๒.๔
๒.๑๑
๔.๑ – ๔.๔

กรรมการ
นายธีรพล ทองเพชร
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ นางวิจติ รา มีเพียร
นายธีรพล ทองเพชร
นางกัญญพิดา สุขสง
นางวิจติ รา มีเพียร
นางสาวมณฑา หมื่นชนะ นางจริยาท ประดิษฐทรัพย นางสาวเครือวัลย วัฒนาทิพยธํารงค
๒
นายธีรพล ทองเพชร
นางกัญญพิดา สุขสง
นางวิจติ รา มีเพียร
นางเสาวณีย ไกรนุกูล นางวราภรณ เยาวแสง
นางสุพัตรา เมืองฤกษ
นางปiยะพร เข็มขาว
นางสาวสุนิสา รักษา
๔
นายธีรพล ทองเพชร
นางกัญญพิดา สุขสง
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
นางวิจติ รา มีเพียร
นางธนพร ฤทธิรงค
๖.๔
นายจักรกฤษณ ภูทอง นางมนัสนันท จันทรสงแสง นายธีรพร กําเนิดว้าํ
๖
๗.๑ -๗.๒ นางจารุวรรณ อมรกุล นางปiยะพร เข็มขาว
นางธนพร ฤทธิรงค
๗
๒.๔ คณะกรรมการฝaายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประกอบดวย
๑. นายสุทธิพัฒน อมรกุล
ประธานกรรมการ
๒. นางนฤมล แย.มศรี
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ตัวบงชี้
กรรมการ
๑
๑.๕
นางนฤมล แย.มศรี
นางวาสนา วิเชียร
นางณัฐกาญจน ผลผลา
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม นางสาวกัญญารัตน แก.วศิริ นางสาวภัศนันท นวลมุสิง
ครูผู.สอนวิชาองคการวิชาชีพและลูกเสือ
๑.๗
นางนงลักษณ เรียบร.อย
นางสาวมณฑา หมื่นชนะ นายนพรัตน เป^าอินท
ครูที่ปรึกษา ชัน้ ปวช.๓ และปวส.๒ ป!การศึกษา ๒๕๕๓
๓
๓.๑ – ๓.๕ นางนฤมล แย.มศรี
นางสาวภัศนันท นวลมุสิง
๓.๖
นางณัฐกาญจน ผลผลา
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม นางสาวกัญญารัตน แก.วศิริ
๓.๗
นางฤดี เพชรมณี
นางสาวภัศนันท นวลมุสิง
๕
๕.๑ – ๕.๒ นางณัฐกาญจน ผลผลา
นางสาวอรอุมา รักเดช
/๓. คณะกรรมการ.....

๓. คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มีหน.าที่ ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ให.เป5นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และนําข.อมูลจากการสรุปผลการประเมิน แตละ
มาตรฐานและตัวบงชี้ มาจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ระดับรายบุคคล และแผนกวิชา ประกอบด.วย
๓.๑ นางเนาวรัตน รัตนพันธ
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวสีดา ขํากลิน่
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางจิราวรรณ นวลรอด
รองประธานกรรมการ
๓.๔ นางสาวสุณี พงศยี่หล.า
รองประธานกรรมการ
๓.๕ นายสุทธิพฒ
ั น อมรกุล
รองประธานกรรมการ
๓.๖ หัวหน.าแผนกวิชาทุกแผนก
กรรมการ
๓.๗ หัวหน.างานทุกงาน
กรรมการ
๓.๘ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
๓.๙ นางปiยะพร เข็มขาว
กรรมการและผู.ชวยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน.าที่ ประเมินผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ทุกมาตรฐานตามตัวบงชี้แยกเป5นระดับแผนกวิชาและสถานศึกษา ประกอบด.วย
๔.๑ นางเนาวรัตน รัตนพันธ
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวสุณี พงศยี่หล.า
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นายสุทธิพัฒน อมรกุล
กรรมการ
๔.๔ นางสาวสีดา ขํากลิ่น
กรรมการ
๔.๕ นางจิราวรรณ นวลรอด
กรรมการ
๔.๖ นายแสนดี เบญพงศ
กรรมการ
๔.๗ นางสาวสยุมพร แซแต.
กรรมการ
๔.๘ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
๔.๙ นางปiยะพร เข็มขาว
กรรมการและผู.ชวยเลขานุการ
๕. คณะกรรมการฝaายเผยแพรขอมูลงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน.าที่ จัดทําเว็บไซต
ข.อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พิมพ/ทาน จัดเลมเอกสารและซีดีรอม รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน ประกอบด.วย
๕.๑ นายจักรกฤษณ ภูทอง
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการ
๕.๔ นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
กรรมการ
๕.๕ นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย
กรรมการ
๕.๖ นางสาวทพยสุนีร เทพทวี
กรรมการ
๕.๗ นางสาวสยุมพร แซแต.
กรรมการ
๕.๘ นายธีรพร กําเนิดว้าํ
กรรมการ
๕.๙ นางสาววณิชชา เหลาพัทรเกษม
กรรมการ
๕.๑๐ นางสาววนิดา กุลจิตติภักดี
กรรมการ
๕.๑๑ นางสาววรางคณา วรวรรณวงศ
กรรมการ
/๕.๑๒ นางสาวสุนิสา...

๕.๑๒
๕.๑๓
๕.๑๔
๕.๑๕

นางสาวสุนสิ า รักษา
นางวิจิตรา มีเพียร
นางมนัสนันท จันทรสงแสง
นางธนพร ฤทธิรงค

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู.ชวยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให.ผู.ที่ได.รับมอบหมายปฏิบัติหน.าที่ให.เป5นไปด.วยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝFายที่
เกี่ยวข.อง ให.การดําเนินงานสําเร็จด.วยความเรียบร.อย บรรลุเป^าหมายตามวัตถุประสงค และเกิดผลดีตอวิทยาลัยฯ
และทางราชการตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นางเนาวรัตน รัตนพันธ)
ผู.อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นางเนาวรัตน รัตนพันธ
นางสาวสีดา ขํากลิ่น
นางสาวสุณี พงศยี่หล.า
นายสุทธิพัฒน อมรกุล
นางจิราวรรณ นวลรอด

ผู.อํานวยการ
รองผู.อํานวยการ
รองผู.อํานวยการ
รองผู.อํานวยการ
รองผู.อํานวยการ
คณะผูจัดทํา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางจารุวรรณ อมรกุล
นางปiยะพร เข็มขาว
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
นางสาววณิชชา เหลาพัทรเกษม
นางสาววรางคณา วรวรรณวงศ
นางสาวสุนิสา รักษา
นางสาววนิดา กุลจิตติภกั ดี
นางธนพร ฤทธิรงค

หัวหน.างานประกันฯ
คณะทํางาน
เจ.าหน.าที่
เจ.าหน.าที่
เจ.าหน.าที่
เจ.าหน.าที่
เจ.าหน.าที่
เจ.าหน.าที่ปฏิบัติงาน

