คูมือการประเมินมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ป!การศึกษา 2555

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต( 1
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีว ศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยใชเป-นเป.าหมายนากรจัดการอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นั้น
วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร4 ธ านี ไดดํ า เนิ น การจั ด ทํ า มาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อใหสถานศึกษาใชเป-นแนวทางในการดําเนินการจัดการอาชีวศึกษา
ในสถานศึ ก ษา โดยจั ด ทํ า คู7 มื อ การประเมิ น มาตรฐานการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร4 ธ านี
เป-นการดําเนินการซึ่งมีการพัฒนามาอย7างต7อเนื่อง แบ7งเป-น 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ7งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ4 งานสรางสรรค4 หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝBงจิตสํานึกและเสริมสรางความเป-นพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ในแต7ละมาตรฐานประกอบดวยตัวบ7งชี้ ซึ่งสามารถใชในการประเมินตนเอง ปCการศึกษา 2555
เพื่อการประกันคุณภาพภายในต7อไป
การดําเนินการจัดทําคู7มือการประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร4ธานี ฉบับนี้ไดรับ
ความร7วมมือจากฝEายบริหาร บุคลากรภายในทุกคนและการมีส7วนร7วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ
ที่ร7วมแรงร7วมใจดําเนินการจนสําเร็จลุล7วงมาดวยดี เป-นการสอดคลองกับหลักการในการจัดการอาชีวศึกษา
เป-นอย7า งดียิ่ง หวังเป-นอย7างยิ่งว7า คู7 มือฉบับนี้ จะเป-นประโยชน4 ต7อการดําเนินการการประกันคุณภาพภาย
การศึกษา และผูสนใจทั่วไป
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มกราคม 2555

คําแนะนําในการใชคูมือ
1. คูมือการประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร!ธานี ฉบับนี้ เป&นการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งมี 7 มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้ ดังนี้
- มาตรฐานที่ 1 มี 9 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 2 มี 5 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 3 มี 12 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 4 มี 1 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:วรวบรวมแบบประเมินมาวิเคราะห!ข:อมูลใช:วิธีการทางสถิติ
3. ผู:ประเมินนําผลการวิเคราะห!ข:อมูลและสรุปผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ!นําผลการประเมินสง
ประธานแตละมาตรฐาน
4. คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถานศึกษา และรายงานผลพร:อมเสนอแนะ
5. คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายภายใน การประเมินคุณภาพแผนกวิชา และจัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
6. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษารายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอ คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย และสาธารณชน

นิยามศัพท
การประเมินคุณภาพภายใน หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือโดยหนวยงานต.นสังกัดที่มีหน.าที่
กํากับดูแลสถานศึกษา
การประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอก หมายความวา การประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษา การติด ตาม และการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ กษา ซึ่ งกระทํ า โดยสํ า นั กงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณภาพ
การศึกษา (องค1การมหาชน)
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความวา กระบวนการติดตามตรวจสอบความก.าวหน.าของ
การปฏิ บั ติ ต ามแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และจั ด ทํ า รายงานการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษา พร.อมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข.าสูคุณภาพที่สอดคล.องกับ
มาตรฐานการศึ กษาของชาติ โดยมี การกํา หนดมาตรฐานการศึกษา การจั ด ระบบและโครงสร. า ง การ
วางแผน และการดําเนินการตามแผน รวมทั้ งการสร. างจิตสํ านึกให.เ ห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะต.องดําเนินการอยางตอเนื่องและเป8นความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน
มาตรฐานการอาชี วศึ ก ษา หมายความวา ข. อกํ า หนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั กษณะ คุ ณภาพและมาตรฐานใน
การจั ด การอาชี ว ศึ กษาที่ พึ งประสงค1 เพื่ อ ใช. เ ป8 น เกณฑ1 ในการสงเสริ ม การกํ า กั บ ดู แ ล การตรวจสอบ
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ#งชี้ หมายความวา ตัวประกอบ ตัวแปร คาที่สังเกตได. ซึ่งใช.บงบอกสถานภาพหรือสะท.อนถึงลักษณะ
ของทรัพยากรในการดําเนินงาน หรือผลการดําเนินงาน ในการจัดอาชีวศึกษาตามข.อกําหนด และใช.เป8นตัว
ตัดสินความสําเร็จหรือคุณคาการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานที่ได.รับ
ครู หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหน.าที่สอนในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ปการศึกษา 2555

มาตรฐานที่ 1
ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร.ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 1.1
คําอธิบาย

รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้
ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันจําแนกตามชั้นป. ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมและการคํานวณ
รอยละ ใหคิดเมื่อสิ้นภาคเรียน ที่ 2 หรือ สิ้นภาคฤดูรอน (ถามี)
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานทะเบียน
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
งานทะเบียนจัดทําสรุปรายงาน แบบ ต. 1.1 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 หรือ สิ้นภาค
เรียนฤดูรอน ของป.การศึกษา ส:งฝ<ายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับ
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันโดยพิจารณา
จากภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ.การประเมิน ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ระดับดีมาก รอยละ
80 ขึ้นไป ระดับดี รอยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช รอยละ 60 – 69.99 ระดับ
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99 ระดับตองปรับปรุงเร:งด:วน ต่ํากว:ารอยละ 50

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร%ธานี
มาตรฐานที่ 1 ด&านผู&เรียนและผู&สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.1

แบบสรุปรายงาน รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ป"การศึกษา 2555
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
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คหกรรม
1. ตัดเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสือ้ ผา/
เทคโนโลยีผาและเครื่องแต0งกาย
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมศาสตร7/คหกรรมการผลิต/
การบริหารงานคหกรรมศาสตร7/ธุรกิจงานประดิษฐ7
พาณิชยกรรม
1. การบัญชี
2. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
3. การขาย/การตลาด
4. ธุรกิจคาปลีก (ทวิ)
5. คอมพิวเตอร7ธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมทั้งหมด
ลง
ผ!าน
ลง
ผ!าน
ลง
ผ!าน
ลง
ผ!าน
ลง
ผ!าน
ลง
ผ!าน
ร&อยละ
ทะเบียน เกณฑ% ทะเบียน เกณฑ% ทะเบียน เกณฑ% ทะเบียน เกณฑ% ทะเบียน เกณฑ% ทะเบียน เกณฑ%

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2
ลง
ผ!าน
ลง
ผ!าน
ลง
ผ!าน
ลง
ผ!าน
ลง
ผ!าน
ทะเบียน เกณฑ% ทะเบียน เกณฑ% ทะเบียน เกณฑ% ทะเบียน เกณฑ% ทะเบียน เกณฑ%

รวมทั้งหมด
ลง
ผ!าน
ทะเบียน
เกณฑ%

ร&อยละ

อุตสาหกรรมท!องเทีย่ ว
1. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
ศิลปกรรม
1. วิจิตรศิลป@
2. การออกแบบ
3. คอมพิวเตอร7กราฟBค/คอมพิวเตอร7กราฟBคอาร7ต
รวมทั้งหมด
คิดเป6นร&อยละ

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
พอใช รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ต่ํากว0ารอยละ 50

ผูสรุปผล

งานทะเบียน
(

วันที่

6

สรุปผลการประเมิน

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
ส0งฝKายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 1.2

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ
ผู%เรียน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผู%เรียน 3 ด%าน คือ ด%าน
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค- ด% า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั่ ว ไป และด% า น
สมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากสถานประกอบการ หนวยงานควรไม
น%อยกวา 5 แหง และบุคคลในชุมชนควรไมน%อยกวา 5 คน มีการสร%างเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจ โดยใช%แบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
1 - 5 เพื่อเก็บข%อมูลที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางและครอบคลุมคุณภาพของผู%เรียน
ทั้ง 3 ด%าน มีการเก็บข%อมูลจากกลุมตัวอยางและ นําข%อมูลมาวิเคราะห-อยางถูกต%อง
ผูใหขอมูล
สถานประกอบการ และบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม
ผูสรุปผลการประเมิน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เครื่องมือที่ใชในการวัด 1. แบบสอบถาม
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
งานอาชี ว ศึกษาระบบทวิภ าคี สงแบบสอบถาม แบบ ต. 1.2 (1) ไปยั ง
สถานประกอบการที่รับนักเรียนนักศึกษาฝFกงานทุกสาขาวิชาจากสถานศึกษา
และรวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะห-ข%อมูล และสรุปรายงานผลการประเมิน
ตามแบบ ต. 1.2 (2) สงฝGายวิชาการ และหัวหน%าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยางสร%าง
เครื่องมือเพื่อเก็บข%อมูล เก็บข%อมูลจากกลุมตัวอยาง นําข%อมูลมาวิเคราะห(2) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปKนร%อยละ
50 – 59.99 เมื่อเทียบกับข%อมูลที่ได%รับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม
(3) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปKนร%อยละ
60 – 69.99 เมื่อเทียบกับข%อมูลที่ได%รับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม
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(4) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปKนร%อยละ
70 – 79.99 เมื่อเทียบกับข%อมูลที่ได%รับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม
(5) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปKนร%อยละ
80 ขึ้ น ไปเมื่ อ เที ย บกั บ ข% อมู ล ที่ ไ ด% รั บ จากกลุ มตั ว อยาง โดยพิ จ ารณาจาก
ภาพรวม
เกณฑ2การประเมิน ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ
ผู%เรียน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ระดับดี ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) และมีผลตาม (4) ระดับพอใช% ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม
(3) ระดั บ ต% อ งปรั บ ปรุ ง ปฏิ บั ติ ต ามประเด็ น (1) และมี ผ ลตาม (2) ระดั บ ต% อ ง
ปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.2 (1)
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่มีตอคุณภาพของผู%เรียน
ปQการศึกษา 2555
คําชี้แจง

แบบสอบถามครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค- เ พื่ อ การศึ ก ษาความพึ ง พอใจ ของสถานประกอบการ
หนวยงาน ชุมชนที่มีตอคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาฝFกงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร-ธานี ปQ
การศึกษา 2555 เพื่อจะนําข%อมูลไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนให%สอดคล%องกับความต%องการของ
ตลาดแรงงาน
จึงขอความรวมมือมายังทาน โปรดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตามความเปKนจริง ข%อมูล
ที่ได%รับจากทานจะเปKนประโยชน-อยางยิ่งตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
แบบสอบถามนี้แบงออกเป6น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข%อมูลทั่วไปของผู%ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่มีตอคุณภาพของ
ผู%เรียนที่มาฝFกงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร-ธานี ปQการศึกษา 2555
ตอนที่ 3 ข%อคิดเห็นและข%อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1. ชาย
2. หญิง
1.2 อายุ..............ปQ
1.3 ประเภทธุรกิจ
1. หนวยงานราชการ
2. รัฐวิสาหกิจ (ระบุ)……………….…………
3. บริษัท/หนวยงานเอกชน (ระบุการประกอบธุรกิจ)….......................
4. ชุมชน (ระบุ)...........................................................
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่มีตอคุณภาพของผู%เรียนทีม่ าฝFกงานจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร-ธานี ปQการศึกษา 2555
ระดับความพึงพอใจ
คุณภาพของผูเรียนที่มาฝ;กงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค2
1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิ าน
2 มีวินัยในการปฏิบัติงาน
3 ซื่อสัตย- สุจริตและรักษาความลับของสถานประกอบการ
4 มีความเมตตากรุณาตอผู%รวมงาน
5 มีความขยันในการปฏิบัติงาน
6 มีความอดทนในการปฏิบัติงาน
7 มีความเสียสละเพื่อสวนรวม
8 การตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน
9 อุทิศตนในการทํางานที่รับผิดชอบ
10 การปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิผลดี
11 มีมนุษยสัมพันธ-ดี
12 แตงกายสุภาพเรียบร%อย
13 กิริยามารยาทสุภาพออนน%อม
14 ใช%ทรัพยากรของหนวยงานอยางประหยัด และคุ%มคา
15 ไมเกี่ยวข%องกับอบายมุข และสิง่ เสพติด
2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
1 มีทักษะการสื่อสารด%านการใช%ภาษาไทย
2 ความสามารถในการใช%ภาษาตางประเทศ
3 มีความรู%ด%านวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4 มีทักษะในการวางแผนการปฏิบตั ิงาน
5 มีความชํานาญและทักษะในการปฏิบัติงาน
6 มีความชํานาญและทักษะด%านคอมพิวเตอร7 มีทักษะการจัดการ
8 มีความสามารถในการทํางานเปKนทีม
9 มีทักษะการคิดวิเคราะห-และการแก%ไขป\ญหาได%อยางเหมาะสม
10 ความตระหนักในการปฏิบัติตนเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
/3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ...
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ระดับความพึงพอใจ

คุณภาพของผูเรียนที่มาฝ;กงาน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง นอย นอยที่สุด

3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ
1 ความรู% ความสามารถเฉพาะในวิชาชีพหรือสาขางาน
2 พัฒนางานที่รับผิดชอบอยูเสมอ
3 มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
4 ให%ความรวมมือในการปฏิบัติงาน
5 ความสามารถในการนําเสนอผลงาน
6 มีความเปKนผูน% ําและผูต% ามที่ดี
7 การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
8 สามารถแสดงความคิดเห็นและข%อเสนอแนะที่มีประโยชน9 มีความคิดริเริ่มสร%างสรรค10 มีการปรับตัวให%เข%ากับงานใหม ๆ และสภาพแวดล%อมได%ดี
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด%วยความขอบคุณ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร-ธานี
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

แบบสรุปผลการประเมิน

แบบ ต. 1.2 (2)
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพ
ของผู%เรียน ปQการศึกษา 2555
ดาน

Χ

S.D

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค2. สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
3. สมรรถนะวิชาชีพ
ภาพรวม
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
พอใช% ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ต%องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ต%องปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ผู%สรุปผล………………………………………….….…งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
สงฝGายวิชาการ และหัวหน%าแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.3
คําอธิบาย

ร%อยละของผู%เรียนที่ผานเกณฑ-การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนผู%เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผานเกณฑ-การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาด%วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
เทียบร%อยละกับจํานวนผู%เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร%างหลักสูตร
จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
โดยมีเกณฑ-การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
ระดับ ปวช. ประเมินทฤษฎี 20% ต% องได%ไมต่ํา กวาร%อยละ 60 ของคะแนนเต็ ม
ประเมินปฏิบัติ 80% ต%องได%ไมต่ํากวาร%อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
รวม 100% ต%องได%ไมต่ํากวาร%อยละ 65
ระดับ ปวส. ประเมินทฤษฎี 40% ต% องได%ไมต่ํา กวาร%อยละ 65 ของคะแนนเต็ ม
ประเมินปฏิบั ติ 60% ต%องได%ไมต่ํากวาร% อยละ 70 ของคะแนนเต็ ม
รวม 100% ต%องได%ไมต่ํากวาร%อยละ 70
ผูใหขอมูล
หัวหน%าแผนกวิชาชีพ
ผูสรุปผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. แผนกวิ ช าชี พ จั ด ทดสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ และรายงานผลให% ง านวั ด ผล
และประเมินผล
2. งานวัดผลและประเมินผล สรุปผลการประเมิน ตามแบบ ต. 1.3 สงฝGายวิชาการ
และหัวหน%าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นการพิจาณา ร%อยละของผู%เรียนที่ผานเกณฑ-การประเมินมาตรฐานวิ ชาชีพเทียบกับผู%เรียนที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นครบทุ ก รายวิ ช าตามโครงสร% า งหลั ก สู ต ร โดยพิ จ ารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ2การประเมิน ผู%เรียนที่ผานเกณฑ-การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับดีมาก ร%อยละ 80 ขึ้นไป
ระดับดี ร%อยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช% ร%อยละ 60 – 69.99 ระดับต%องปรับปรุง
ร%อยละ 50 – 59.99 ระดับต%องปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวาร%อยละ 50
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.3
แบบสรุปผลการประเมิน ผู%เรียนที่ผานเกณฑ-การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปQการศึกษา 2555
ปวช. 3

สาขางาน

ปวส. 2

รวมทั้งหมด

ลงทะเบียน ผานเกณฑ2 ลงทะเบียน ผานเกณฑ2 ลงทะเบียน ผานเกณฑ2

1. ตัดเย็บเสื้อผ%า/ออกแบบเสื้อผ%า/
เทคโนโลยีผ%าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมศาสตร-/คหกรรมการผลิต/
ธุรกิจงานประดิษฐ4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. ธุรกิจค%าปลีก (ทวิ)
8. คอมพิวเตอร-ธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
9. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม
10. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
11. วิจิตรศิลป`
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอร-กราฟbค/คอมพิวเตอร-กราฟbคอาร-ต
รวมทั้งหมด
รอยละ

สรุปผลการประเมิน

ผู%ให%ข%อมูล

งานวัดผลและประเมินผล
(

วันที่

ดีมาก ร%อยละ 80 ขึ้นไป
ดี ร%อยละ 70 – 79.99
พอใช% ร%อยละ 60 – 69.99
ต%องปรับปรุง ร%อยละ 50 – 59.99
ต%องปรับปรุงเรงดวนต่ํากวา ร%อยละ 50

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
สงฝGายวิชาการ และหัวหน%าแผนกวิชาชีพ

รอยละ

15

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.4

ร%อยละของผู%เ รีย นที่ มีคะแนนเฉลี่ย จากการทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติ
ด%านอาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
คําอธิบาย
จํานวนผู%เรียนในระดับชั้น ปวช.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด%านอาชีวศึกษา (V - NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องค- การมหาชน) (สทศ.) ตั้ งแตคาคะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ขึ้ น ไปเที ย บร% อยละกั บ
จํ า นวนผู% เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นเข% า ทดสอบ จํ า แนกตามระดั บ ชั้ น ประเภทวิ ช า
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ผูใหขอมูล
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)
ผูสรุปผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 เข%าสอบ V - NET และรอผลการทดสอบจาก สทศ.
2. งานวัดผลและประเมินผล สรุปผลการประเมิน แบบ ต. 1.4 สงฝGายวิชาการ
และหัวหน%าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นการพิจาณา ร%อยละของผู%เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด%าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู%เรียนที่
ลงทะเบียนเข%าทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ2การประเมิน ผู%เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด%านอาชีวศึกษา
(V - NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ระดับดีมาก ร%อยละ 65 ขึ้นไป
ระดับดี ร%อยละ 55 - 69.99 ระดับพอใช% ร%อยละ 45 - 54.99 ระดับต%องปรับปรุง
ร%อยละ 35 - 44.99 ระดับต%องปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวาร%อยละ 35
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.4
แบบสรุปผลการประเมิน ผู%เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด%านอาชีวศึกษา
(V - NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ปQการศึกษา 2555
ปวช. 3
ลงทะเบียน
ผานเกณฑ2

สาขางาน

รอยละ

1. ตัดเย็บเสื้อผ%า
2. ออกแบบเสื้อผ%า
3. อาหารและโภชนาการ
4. คหกรรมการผลิต
5. การบัญชี
6. การเลขานุการ
7. การขาย
8. ธุรกิจค%าปลีก (ทวิ)
9. คอมพิวเตอร-ธุรกิจ
10. การโรงแรม
11. การโรงแรม (ทวิ)
12. วิจิตรศิลป`
13. การออกแบบ
14. คอมพิวเตอร-กราฟbค
รวมทั้งหมด
รอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ร%อยละ 65 ขึ้นไป
ดี ร%อยละ 55 – 69.99
พอใช% ร%อยละ 45 – 54.99
ต%องปรับปรุง ร%อยละ 35 – 44.99
ต%องปรับปรุงเรงดวนต่ํากวา ร%อยละ 35

ผู%ให%ข%อมูล

งานวัดผลและประเมินผล
(

วันที่

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
สงฝGายวิชาการ และหัวหน%าแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 1.5

ร%อยละของผู%เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด%าน
อาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
คําอธิบาย
จํานวนผู%เรียนในระดับชั้น ปวช. 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด%านอาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุม
วิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องค-การมหาชน)
(สทศ.) เที ย บร% อ ยละกั บ จํ า นวนผู% เ รี ย นที่ ร วมลงทะเบี ย นเข% า ทดสอบจํ า แนก
ระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
ผูใหขอมูล
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)
สรุปผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 เข%าทดสอบ V – NET และรอผลการทดสอบจาก สทศ.
2. งานวัดผลและประเมินผล สรุปผลการประเมิน ตามแบบ ต. 1.5 สงฝGายวิชาการ
และหัวหน%าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา ร%อยละของผู%เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด%าน
อาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
เทียบกับผู%เรียนที่ลงทะเบียนเข%าทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา
เกณฑ2การประเมิน ผู%เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด%านอาชีวศึกษา
(V - NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
ดี ม าก ร% อ ยละ 65 ขึ้ น ไป ระดั บ ดี ร% อ ยละ 55-69.99 ระดั บ พอใช% ร% อ ยละ
45-54.99 ระดับต%องปรับปรุง ร%อยละ35 – 44.99 ระดับต%องปรับปรุงเรงดวน
ต่ํากวาร%อยละ 35
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.5
แบบสรุปผลการประเมิน ผู%เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด%านอาชีวศึกษา
(V - NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ปQการศึกษา 2555
ปวช. 3

สาขางาน

ลงทะเบียน

ผานเกณฑ2

รอยละ

1. ตัดเย็บเสื้อผ%า
2. ออกแบบเสื้อผ%า
3. อาหารและโภชนาการ
4. คหกรรมการผลิต
5. การบัญชี
6. การเลขานุการ
7. การขาย
8. ธุรกิจค%าปลีก (ทวิ)
9. คอมพิวเตอร-ธุรกิจ
10. การโรงแรม
11. การโรงแรม (ทวิ)
12. วิจิตรศิลป`
13. การออกแบบ
14. คอมพิวเตอร-กราฟbค
รวมทั้งหมด
รอยละ

สรุปผลการประเมิน

ผู%ให%ข%อมูล

งานวัดผลและประเมินผล
(

วันที่

ดีมาก ร%อยละ 65 ขึ้นไป
ดี ร%อยละ 55 – 69.99
พอใช% ร%อยละ 45 – 54.99
ต%องปรับปรุง ร%อยละ 35 – 44.99
ต%องปรับปรุงเรงดวนต่ํากวา ร%อยละ 35

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
สงฝGายวิชาการ และหัวหน%าแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 1.6

ร%อยละของผู%เรียนที่ผานเกณฑ-จากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิช าชี พ หรื อหนวยงานที่ คณะกรรมการประกั น คุ ณภาพภายในการอาชี ว ศึ กษา
รับรอง
คําอธิบาย
จํ า นวนผู% เ รี ย นในระดั บ ชั้ น ปวช. และระดั บ ปวส. ที่ ผ านเกณฑ- ก ารทดสอบ
มาตรฐานอาชี พ ของสถาบั น คุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พ หรื อหนวยงานที่ คณะกรรมการการ
ประกั น คุ ณภาพภายในการอาชี ว ศึ ก ษารั บ รองเที ย บร% อ ยละกั บ จํ า นวนผู% เ รี ย นที่
ลงทะเบียนเข%ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจําแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา การผานเกณฑ-ทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
ผู%เรียนให%เปKนไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ได%กําหนดไว%
ผูใหขอมูล
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สรุปผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 เข%าทดสอบมาตรฐานอาชีพจากสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ
2. งานวัดผลและประเมินผล สรุปผลการประเมิน ตามแบบ ต. 1.6 สงฝGายวิชาการ
และหัวหน%าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา ร%อยละของผู%เรี ยนที่ผานเกณฑ- การทดสอบมาตรฐานอาชี พของสถาบันคุ ณวุ ฒิ
วิชาชีพหรื อหนวยงานที่คณะกรรมการประกั นคุ ณภาพภายในการอาชี วศึ กษา
รับรองเทียบกับผู%เรียนที่ลงทะเบียนเข%ารับการทดสอบโดยพิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศึกษา
เกณฑ2การประเมิน ผู%เรียนที่ผานเกณฑ-จากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ระดับดีมาก ร%อยละ 80 ขึ้นไป ระดับดี ร%อยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช% ร%อยละ
60 – 69.99 ระดั บ ต% อ งปรั บ ปรุ ง ร% อ ยละ 50 – 59.99 ระดั บ ต% อ งปรั บ ปรุ ง
เรงดวน ต่ํากวาร%อยละ 50
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.6
แบบสรุปผลการประเมิน ผู%เรียนที่ผานเกณฑ-จากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ปQการศึกษา 2555
ปวช. 3

สาขางาน

ปวส. 2

รวมทั้งหมด

ลงทะเบียน ผานเกณฑ2 ลงทะเบียน ผานเกณฑ2 ลงทะเบียน ผานเกณฑ2

1. ตัดเย็บเสื้อผ%า/ออกแบบเสื้อผ%า/
เทคโนโลยีผ%าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมศาสตร-/คหกรรมการผลิต/
ธุรกิจงานประดิษฐ4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. ธุรกิจค%าปลีก (ทวิ)
8. คอมพิวเตอร-ธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
9. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม
10. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
11. วิจิตรศิลป`
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอร-กราฟbค/คอมพิวเตอร-กราฟbคอาร-ต
รวมทั้งหมด
รอยละ

สรุปผลการประเมิน

ผู%ให%ข%อมูล

งานวัดผลและประเมินผล
(

วันที่

ดีมาก ร%อยละ 80 ขึ้นไป
ดี ร%อยละ 70 – 79.99
พอใช% ร%อยละ 60 – 69.99
ต%องปรับปรุง ร%อยละ 50 – 59.99
ต%องปรับปรุงเรงดวนต่ํากวา ร%อยละ 50

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
สงฝGายวิชาการ และหัวหน%าแผนกวิชาชีพ

รอยละ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.7
คําอธิบาย

ร%อยละของผู%สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข%า
จํานวนผู%สํา เร็จการศึ กษาในระดับ ปวช. และระดั บ ปวส. ตามเกณฑ- การสําเร็ จ
การศึกษาเทียบร%อยละกับจํานวนผู%เรียนแรกเข%าของรุนนั้นจําแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานทะเบียน
เครื่องมือที่ใชในการวัด แบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
งานทะเบียนจัดทําแบบสรุปรายงานผลการเรียนของผู%สําเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แบบ ต. 1.7 ทุกระดับ
ตามสาขาวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ของปQการศึกษา สงฝGายบริหารทรัพยากร
และหัวหน%าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา ร%อยละของผู%สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู%เรียนแรกเข%าของรุนนั้น
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ2การประเมิน ผู%สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข%า ระดับดีมาก ร%อยละ 80 ขึ้นไป
ระดั บ ดี ร% อ ยละ 70 – 79.99 ระดั บ พอใช% ร% อ ยละ 60 – 69.99 ระดั บ ต% อ ง
ปรับปรุง ร%อยละ 50 – 59.99 ระดับต%องปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวาร%อยละ 50
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.7
แบบสรุปรายงาน ผู%สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข%า ปQการศึกษา 2555
ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน

ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
จํานวนผูที่
จํานวนผูที่
แรกเขา สําเร็จการศึกษา รอยละ แรกเขา สําเร็จการศึกษา รอยละ
2553 ชาย หญิง รวม
2554 ชาย หญิง รวม

คหกรรม
1. ตัดเย็บเสื้อผ%า/ออกแบบเสื้อผ%า/
เทคโนโลยีผ%าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมศาสตร-/คหกรรมการผลิต/
การบริหารงานคหกรรมศาสตร-/ธุรกิจงานประดิษฐพาณิชยกรรม
1. การบัญชี
2. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
3. การขาย/การตลาด
4. ธุรกิจค%าปลีก (ทวิ)
5. คอมพิวเตอร-ธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
ศิลปกรรม
1. วิจิตรศิลป`
2. การออกแบบ
3. คอมพิวเตอร-กราฟbค/คอมพิวเตอร-กราฟbคอาร-ต
รวมทั้งหมด

สรุปผลการประเมิน

ผู%สรุปผล
วันที่

ดีมาก ร%อยละ 80 ขึ้นไป
ดี ร%อยละ 70 – 79.99
พอใช% ร%อยละ 60 – 69.99
ต%องปรับปรุง ร%อยละ 50 – 59.99
ต%องปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวาร%อยละ 50
งานทะเบียน

(...............................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
สงฝGายบริหารทรัพยากร และหัวหน%าแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 1.8

ร%อยละของผู%สําเร็จการศึกษาที่ได%งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ปQ
คําอธิบาย
จํานวนผู%สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปQการศึกษาที่ผานมาที่
ได%งานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ
ภายใน 1 ปQ เที ย บร% อ ยละกั บ จํ า นวนผู% สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจํ า แนกตามระดั บ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ผูใหขอมูล
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ปQการศึกษา 2554 และงานแนะแนวฯ
ผูสรุปผลการประเมิน งานแนะแนวฯ
เครื่องมือที่ใชในการวัด 1. แบบบันทึก
2. แบบรายงาน
คําชี้แจง
1. งานแนะแนวชี้แจงถึงความสําคัญและความจําเปKนในการติดตามผลผู%สําเร็จ
การศึกษา และมอบหนังสือแจ%งข%อมูลการติดตอหลังจากสําเร็จการศึกษา
2. ครูที่ปรึ กษากรอกข% อมูล ตามแบบ ต. 1.8 (1) สงงานแนะแนวฯ ภายใน
เดือนตุลาคม
3. งานแนะแนวฯ รวบรวมข% อมู ล และรายงานตามแบบ ต. 1.8 (2) สงฝG า ย
พัฒนากิจการฯ หัวหน%าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา ร%อยละของผู%สําเร็จการศึกษาที่ได%ทํางาน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ตอภายใน 1 ปQ เ ที ย บกั บ ผู% สํ า เร็ จ การศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา
เกณฑ2การประเมิน จํานวนผู%สําเร็จการศึกษาที่ได%งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ปQ ระดับดีมาก ร%อยละ 80 ขึ้นไป ระดับดี ร%อยละ 70 – 79.99 ระดับ
พอใช% ร%อยละ 60 – 69.99 ระดับต%องปรับปรุง ร%อยละ 50 – 59.99 ระดับต%อง
ปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวาร%อยละ 50

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.8 (1)
ระดับชั้น

แบบบันทึกติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554
ปวส…………/……… สาขาวิชา……….………………… สาขางาน………….………………… ประเภทวิชา……………..……………

ปวช…………/………

ว)างงาน
ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช.

ญ.

จํานวนผูมีงานทํา

รองาน

ราชการ

เอกชน

อาชีพ
อิสระ/
ธุรกิจ
ส)วนตัว

ช.

ช.

ช.

ช.

ญ.

ญ.

ญ.

ความรูที่เรียนมาไดนําไปใช
ประโยชน2
(จํานวนคน)

การปฏิบัติงาน

ญ.

ตรง
ตาม
วุฒิ
ช.

ญ.

ไม)ตรง
ตามวุฒิ
ช.

ไม)ให
ขอมูล

รายได
เฉลี่ย
ต)อ
เดือน

25
%

50
%

จํานวน
ความ
ตองการให
สถานศึกษา
จัดหางานให

75
ไม)ให
100%
%
ขอมูล

ญ. ช. ญ.

ช.

หมายเหตุ 1. จํานวนทีต่ ิดตามได = จํานวนผูศึกษาตอ + จํานวนผูที่ยังไมมีงานทํา (อยูระหวางวางงานและรองาน) + จํานวนผูมีงานทํา (ราชการ + เอกชนและธุรกิจสวนตัว)
2. ความรูที่เรียนมาไดนําไปใชประโยชน2 = จํานวนผูมีงานทํา

ผูกรอกขอมูล……………………………………………..ครูที่ปรึกษา ปวช.3,ปวส.2 ที่สําเร็จการศึกษา ป7การศึกษา 2554
(
)
วันที่
เดือน
พ.ศ. 2556 .

สงงานแนะแนวฯ

ญ.
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
ผูเรียน ผูสําเร็จ ผูมีงาน ผูติดตาม ผูศึกษา จํานวนผูไม)มีงานทํา
แรกเขา การ ทําอยู)
ต)อ
ได
ศึกษา ก)อน

สําหรับครูที่ปรึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.8 (2)
แบบรายงาน รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป7
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

25

คหกรรม
1. ตัดเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสื้อผา/
เทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมศาสตร2/คหกรรมการผลิต/
ธุรกิจงานประดิษฐ2
พาณิชยกรรม
1. การบัญชี
2. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
3. การขาย/การตลาด
4. ธุรกิจคาปลีก (ทวิ)
5. คอมพิวเตอร2ธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
6. การจัดการคลังสินคา

ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
จํานวนผูสําเร็จ
จํานวนผูมีงานทํา
จํานวนผูสําเร็จ
จํานวนผูมีงานทํา
จํานวนผูไดงานทํา จํานวนผูศึกษาต)อ
จํานวนผูไดงานทํา จํานวนผูศึกษาต)อ
การศึกษา
อยู)ก)อน
การศึกษา
อยู)ก)อน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
จํานวนผูสําเร็จ
จํานวนผูมีงานทํา
จํานวนผูสําเร็จ
จํานวนผูมีงานทํา
จํานวนผูไดงานทํา จํานวนผูศึกษาต)อ
จํานวนผูไดงานทํา จํานวนผูศึกษาต)อ
การศึกษา
อยู)ก)อน
การศึกษา
อยู)ก)อน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

อุตสาหกรรมท)องเที่ยว
1. การโรงแรม/
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. การโรงแรม/
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
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ศิลปกรรม
1. วิจิตรศิลปE
2. การออกแบบ
3. คอมพิวเตอร2กราฟGค/
คอมพิวเตอร2กราฟGคอาร2ต
รวมทั้งหมด
คิดเปEนรอยละ ปวช.

หมายเหตุ

1. ติดตามได ชาย
2. ติดตามไมได ชาย
3. รวมทั้งหมด ชาย

สรุปผลการประเมิน

ดี รอยละ 80 ขึ้นไป

คิดเปEนรอยละ ปวส.

คน หญิง
คน หญิง
คน หญิง

ดี รอยละ 70 – 79.99

คน รวม
คน รวม
คน รวม

พอใช รอยละ 60 – 69.99

คน รอยละ
คน รอยละ
คน รอยละ

ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99

ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50

ผูสรุปผล……………………………..………………..งานแนะแนวฯ
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
สงฝMายพัฒนากิจการฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร)ธานี
มาตรฐานที่ 1 ด%านผู%เรียนและผู%สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 1.9
คําอธิบาย

คํานิยาม

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู!รับบริการที่มีตอคุณภาพของผู!สําเร็จการศึกษา
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผู!สําเร็จการศึกษาใน
3 ด! าน คื อด!า นคุ ณลั กษณะที่ พึงประสงค/ ด!า นสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่ ว ไป และด! า นสมรรถนะวิ ช าชี พ โดยกํ า หนดกลุ มตั ว อยางจากกลุ มสถาน
ประกอบการ หนวยงานหรือ กลุมสถานศึกษา หรือกลุมผู!รับบริการรวมไมน!อย
กวาร! อ ยละ 30 ของจํ า นวนสถานประกอบการ หนวยงานสถานศึ ก ษา
ผู!รั บ บริ การ มี การสร! า งเครื่ องมื อประเมิ น ความพึ งพอใจ โดยใช! มาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 1-5 เพื่อเก็บข!อมูลที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยาง
และครอบคลุม คุณภาพของผู!สําเร็จการศึกษาใน 3 ด!าน มีการเก็บข!อมูลจาก
กลุมตัวอยาง และนําข!อมูลมาวิเคราะห/ผลอยางถูกต!อง
1. ด! า นคุ ณลั ก ษณะที่ พึ งประสงค/ ได! แ ก คุ ณธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปGญญา
2. ด!านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได!แก ความรู!และทักษะการสื่อสาร
การใช! เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพั ฒ นาการเรี ย นรู! และปฏิ บั ติ ง าน การ
ทํางานรวมกับผู!อื่น การใช!กระบวนการทางวิทยาศาสตร/ การประยุกต/ใช!
ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน
3. ด!านสมรรถนะวิชาชีพ ได!แก ความสามารถในการประยุกต/ใช!ความรู!ทักษะ
ในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต/สูอาชีพ
สถานประกอบการ หนวยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่รับผู!สําเร็จการศึกษาเข!าทํางาน
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่รับผู!สําเร็จการศึกษา
เข!าศึกษาตอ
ผู%รับบริการ หมายถึง บุคคลหรือสถานประกอบการ หนวยงานที่ได!รับบริการ
จากการประกอบการอาชีพอิสระของผู!สําเร็จการศึกษา
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ผู%ให%ข%อมูล
สถานประกอบการ หนวยงานหรือสถานศึกษา หรือผู!รับบริการ
ผู%สรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ/
เครื่องมือที่ใช%ในการวัด 1. แบบสอบถาม
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งดิษฐ/ สงแบบสอบถาม แบบ ต. 1.9 (1) ไปยัง
สถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึ กษา หรื อผู!รั บ บริ การที่ มีพนั กงาน
สําเร็จการศึกษาในปOการศึกษา 2554 โดยได!รับข!อมูลจากงานแนะแนวฯ
ตาม ต. 1.8 และงานทวิภาคี
2. งานวิจัยพัฒนาฯ รวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะห/ข!อมูล และรายงานผลการ
ประเมินตามแบบ ต. 1.9 (2)
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจ โดยกํ า หนดกลุ มตั ว อยาง สร! า ง
เครื่องมือเพื่อเก็บข!อมูล เก็บข!อมูลจากกลุมตัวอยาง นําข!อมูลมาวิเคราะห/
(2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 -5.00 คิดเปSนร!อยละ
50-59.99 เมื่อเทียบกับข!อมูลจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
(3) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปSนร!อยละ
60-69.99 เมื่ อ เที ย บกั บ ข! อ มู ล ที่ ไ ด! รั บ จากกลุ มตั ว อยางโดยพิ จ ารณาจาก
ภาพรวม
(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปSนร!อยละ
70-79.99 เมื่ อ เที ย บกั บ ข! อ มู ล ที่ ไ ด! รั บ จากกลุ มตั ว อยางโดยพิ จ ารณาจาก
ภาพรวม
(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51–5.00 คิดเปSนร!อยละ
80 ขึ้ น ไป เมื่ อ เที ย บกั บ ข! อมู ล ที่ ไ ด! รั บ จากกลุ มตั ว อยาง โดยพิ จ ารณาจาก
ภาพรวม
เกณฑ)การประเมิน ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู!รั บบริการที่ มีต อคุ ณภาพของผู!สํ าเร็จ การศึกษา ระดั บดี มาก ปฏิบั ติต าม
ประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ระดั บ พอใช! ปฏิ บั ติ ต ามประเด็ น (1) และมี ผ ลตาม (3) ระดั บ ต! อ งปรั บ ปรุ ง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) ระดับต!องปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1)
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร)ธานี
มาตรฐานที่ 1 ด%านผู%เรียนและผู%สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.9 (1)
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู!รับบริการที่มี
ตอคุณภาพของผู!สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี ในปOการศึกษา
2554
คําชี้แจง

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค/เพื่อการศึกษาความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ หนวยงาน
หรือสถานศึกษา หรือผู!รับบริการที่มีตอคุณภาพของผู!สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
ปOการศึกษา 2554 (เข!าทํางานตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 – 28 กุมภาพันธ/ 2556) เพื่อจะนํา
ข!อมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให!สอดคล!องกับความต!องการของตลาดแรงงาน
จึงขอความรวมมือมายังทาน โปรดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตามความเปSนจริง ข!อมูลที่
ได! รั บ จากทานจะเปS น ประโยชน/ อ ยางยิ่ งตอการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนของวิ ท ยาลั ย ฯ และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
แบบสอบถามนี้แบงออกเป6น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข!อมูลทั่วไปของผู!ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู!รับบริการที่
มีตอคุณภาพของผู!สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี ปOการศึกษา 2554
ตอนที่ 3 ข!อคิดเห็นและข!อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 1 ข%อมูลทั่วไปของผูต% อบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1. ชาย
2. หญิง
1.2 อายุ..............ปO
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!จัดการฝ[ายบุคคล/งานบุคลากร
3. หัวหน!าสวนงาน/ฝ[าย…………………….
4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………
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1.6 ข!อมูลของพนักงานที่สาํ เร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี ปOการศึกษา 2554
ที่มาทํางานในสถานประกอบการนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 – 28 กุมภาพันธ/ 2556
(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 ความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู!รับบริการทีม่ ีตอคุณภาพของ
ผู!สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี ปOการศึกษา 2554
คุณภาพของผู%สําเร็จการศึกษา

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น%อย น%อยที่สุด

1 ด%านคุณลักษณะที่พึงประสงค)
1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิ าน
2 มีวินัยในการปฏิบัติงาน
3 ซื่อสัตย/ สุจริตและรักษาความลับของสถานประกอบการ
4 มีความเมตตากรุณาตอผู!รวมงาน
5 มีความขยันในการปฏิบัติงาน
6 มีความอดทนในการปฏิบัติงาน
7 มีความเสียสละเพื่อสวนรวม
8 การตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน
9 อุทิศตนในการทํางานที่รับผิดชอบ
10 การปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิผลดี
11 มีมนุษยสัมพันธ/ดี
12 แตงกายสุภาพเรียบร!อย
13 กิริยามารยาทสุภาพออนน!อม
14 ใช!ทรัพยากรของหนวยงานอยางประหยัด และคุ!มคา
15 ไมเกี่ยวข!องกับอบายมุข และสิง่ เสพติด
2 ด%านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
1 มีทักษะการสื่อสารด!านการใช!ภาษาไทย
2 ความสามารถในการใช!ภาษาตางประเทศ
3 มีความรู!ด!านวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4 มีทักษะในการวางแผนการปฏิบตั ิงาน
5 มีความชํานาญและทักษะในการปฏิบัติงาน
6 มีความชํานาญ...
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คุณภาพของผู%สําเร็จการศึกษา

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น%อย น%อยที่สุด

6
7
8
9
10

มีความชํานาญและทักษะด!านคอมพิวเตอร/
มีทักษะการจัดการ
มีความสามารถในการทํางานเปSนทีม
มีทักษะการคิดวิเคราะห/และการแก!ไขปGญหาได!อยางเหมาะสม
ความตระหนักในการปฏิบัติตนเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3 ด%านสมรรถนะวิชาชีพ
1 ความรู! ความสามารถเฉพาะในวิชาชีพหรือสาขางาน
2 พัฒนางานที่รับผิดชอบอยูเสมอ
3 มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
4 ให!ความรวมมือในการปฏิบัติงาน
5 ความสามารถในการนําเสนอผลงาน
6 มีความเปSนผูน! ําและผูต! ามที่ดี
7 การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
8 สามารถแสดงความคิดเห็นและข!อเสนอแนะที่มีประโยชน/
9 มีความคิดริเริ่มสร!างสรรค/
10 มีการปรับตัวให!เข!ากับงานใหม ๆ และสภาพแวดล!อมได!ดี
ตอนที่ 3 ข%อคิดเห็นและข%อเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด!วยความขอบคุณ
งานวิจัยพัฒนาฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร)ธานี
มาตรฐานที่ 1 ด%านผู%เรียนและผู%สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.9 (2)
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู!รับบริการที่มีตอคุณภาพของผู!สําเร็จการศึกษา ปOการศึกษา 2554
ด%าน

Χ

S.D

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ด!านคุณลักษณะที่พึงประสงค/
2. ด!านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
3. ด!านสมรรถนะวิชาชีพ
ภาพรวม
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
พอใช! ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ต!องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ต!องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ผู!สรุปผล………………………………...….………งานวิจัยพัฒนาฯ
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
สงฝ[ายแผนงานฯ และหัวหน!าแผนกวิชาชีพ

มาตรฐานที่ 2
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.1

ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใหครูใชและพัฒนาหลักสูตร ฐานสรรถนะรายวิชา โดย
กําหนดรายวิชาใหม/ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร/วมกับ
สถานประกอบการและหน/วยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ผูใหขอมูล
แผนกวิชา
สรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงานขอมูล
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. หัวหนาแผนกวิชาสรุปรายงานตามแบบ ต. 2.1 (1) ส/งงานพัฒนาหลักสูตรฯ
2. งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต. 2.1 (2) ส/งฝ9ายวิชาการ
ประเด็นพิจารณา (1) สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
(2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร/วมกับสถานประกอบการและหน/วยงานที่
เกี่ยวของ
(3) สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร
(4) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
(5) สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ
(1) - (4) ไม/เกิน 3 ป? ไปใช อย/างนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน
เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ระดับดีมาก ปฏิบัติ
ตามประเด็น 1 – 5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 – 4 ระดับพอใช ปฏิบัติตาม
ประเด็ น 1 – 3 ระดั บ ตองปรั บ ปรุ ง ปฏิ บั ติ ต ามประเด็ น 1 – 2 ระดั บ ตอง
ปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.1 (1)
แบบรายงาน

ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ป?การศึกษา 2555
แผนกวิชา...........................................................

ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา
2.
3.
4.
5.

วันที่

ไมมี

หลักสูตร
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร/วมกับสถานประกอบการ
และหน/วยงานที่เกี่ยวของ
สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร
สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนา
แลวตามขอ (1) - (4) ไม/เกิน 3 ป? ไปใช

สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล

มี

ดีมาก ปฏิบัติไดทุกประเด็น
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 2
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1
หัวหนาแผนกวิชา

(.............................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส/งงานพัฒนาหลักสูตรฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.1 (2)
แบบสรุปรายงาน

ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ป?การศึกษา 2555
ประเด็นการพิจารณา

สาขางาน

1

2

3

4

5

รวมจํานวน
ประเด็น

1. ตัดเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสื้อผา/
เทคโนโลยีผาและเครื่องแต/งกาย
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมศาสตรF/คหกรรมการผลิต/
การบริหารงานคหกรรมศาสตรF/ธุรกิจงานประดิษฐF
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. ธุรกิจคาปลีก (ทวิ)
8. คอมพิวเตอรFธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
9. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม
10. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
11. วิจิตรศิลปL
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอรFกราฟNค/คอมพิวเตอรFกราฟNคอารFต
รวมสาขางานที่ดําเนินการไดครบ 5 ประเด็น
คิดเป9นรอยละ

สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

ดีมาก ปฏิบัติไดทุกประเด็น
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 2
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1
งานพัฒนาหลักสูตรฯ

(.............................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส/งฝ9ายวิชาการ และหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.2
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนการรูรายวิชา
สถานศึ กษาดํา เนิ นการใหครูจั ดทํา แผนการจัดการเรี ยนรู รายวิ ชาดวยเทคนิ ค
วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลายที่ มุ/ง เนนสมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ค/านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคF และปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผูใหขอมูล
ครูผูสอน หัวหนาแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผูสอนรายงานตามแบบ ต. 2.2 (1) ส/งหัวหนาแผนกวิชา
2. หั ว หนาแผนกวิ ช าสรุ ป ของแผนกวิช าตามแบบ ต. 2.2 (2) ส/ งหั ว หนางาน
พัฒนาหลักสูตรฯ
3. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต. 2.2 (3) ส/งฝ9ายวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค
การสอนที่หลากหลาย ที่มุ/งเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริ ย ธรรม ค/ า นิ ย ม และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงคF แ ละปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
(2) สถานศึกษาที่มีครูดําเนินการตาม (1) รอยละ 50 - 59.99 ของจํานวนครูผูสอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
(3) สถานศึกษาที่มีครูดําเนินการตาม (1) รอยละ 60 - 69.99 ของจํานวนครูผูสอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
(4) สถานศึกษาที่มีครูดําเนินการตาม (1) รอยละ 70 - 79.99 ของจํานวนครูผูสอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
(5) สถานศึ ก ษาที่ มี ค รู ดํ า เนิ น การตาม (1) รอยละ 80 ขึ้ น ไป ของจํ า นวน
ครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
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เกณฑ/การประเมิน

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนการรูรายวิชา ระดับดีมาก ปฏิบัติ
ตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม
(4) ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) ระดับตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) ระดับตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1)
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.2 (1)
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนการรูรายวิชาระดับรายบุคคล
ภาคเรียน.....................ป?การศึกษา............................
ชื่อ................................................ นามสกุล..........................................
แผนกวิชา.........................................................
รายวิชาที่สอนประจําภาคเรียน และไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีสอนที่
หลากหลาย ที่มุ/งเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค/านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคF และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ไดจัดทํา

ไมไดจัดทํา หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
รอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 80 ขึ้นไป ของวิชาที่สอน
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 70 - 79.99 ของวิชาที่สอน
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 60 - 69.99 ของวิชาที่สอน
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 50 - 59.99 ของวิชาที่สอน
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลนอยกว/ารอยละ 50 ของวิชาที่สอน

ผูใหขอมูล……………………….…..………………ครูผูสอน
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส/งหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.2 (2)
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนการรูรายวิชาระดับแผนกวิชา
ภาคเรียน.....................ป?การศึกษา............................
แผนกวิชา.........................................................
ครูผูสอนที่ไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย ที่มุ/งเนน
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค/านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคF และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกรายวิชา
ลําดับที่

จํานวนวิชา
ที่สอน

ชื่อ – นามสกุล

จํานวนวิชา จํานวนวิชา รอยละของ
ที่ไดจัดทํา ที่ไมไดจัดทํา วิชาที่ทํา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
รอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 80 ขึ้นไปของครูในแผนกวิชา
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 70 - 79.99 ของครูในแผนกวิชา
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 60 - 69.99 ของครูในแผนกวิชา
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 50 - 59.99 ของครูในแผนกวิชา
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลนอยกว/ารอยละ 50 ของครูในแผนกวิชา

ผูใหขอมูล……………………………………………หัวหนาแผนกวิชา
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส/งงานพัฒนาหลักสูตรฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.2 (3)
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนการรูรายวิชาระดับสถานศึกษา ป?การศึกษา 2555
ครูผูสอนที่ไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย ที่มุ/งเนน
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค/านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคF และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกรายวิชา
แผนกวิชา

จํานวนครู
ทั้งหมด

จํานวนครูที่ทําครบทุกรายวิชา
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

1. ตัดเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสื้อผา/เทคโนโลยีผาและเครื่องแต/งกาย
2. อาหารและโภชนาการ/โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมศาสตรF/คหกรรมการผลิต/ธุรกิจงานประดิษฐF
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. ธุรกิจคาปลีก (ทวิ)
8. คอมพิวเตอรFธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
9. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม
10. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
11. วิจิตรศิลปL
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอรFกราฟNค/คอมพิวเตอรFกราฟNคอารFต
รวมทั้งหมด
คิดเป9นรอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 80 ขึ้นไปของครูทั้งหมด
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 70 - 79.99 ของครูทั้งหมด
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 60 - 69.99 ของครูทั้งหมด
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 50 - 59.99 ของครูทั้งหมด
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลนอยกว/ารอยละ 50 ของครูทั้งหมด

ผูใหขอมูล……………………..…………………หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ
(
.
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส/งฝ9ายวิชาการ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.3
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการสอนรายวิชา
สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ/งเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริ ย ธรรม ค/ า นิ ย ม และคุ ณ ลั กษณะอั น พึ ง ประสงคF แ ละปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ดําเนินการใหครูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหมีการนิเทศการจัดการ
เรี ย นการสอนและใหครู ทํ า บั น ทึ กหลั ง การสอน ใหครู นํ า ผลจากการสอนดวย
เทคนิ ควิธี การสอนที่ หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป
จัดทําวิจัยและการนําผลจากการวิจัยไปแกไขปPญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ผูใหขอมูล
ผูสอน หัวหนาแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน หัวหนางานหลักสูตรฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผล
คําชี้แจง
1. ครูผูสอนรายงานตามแบบ ต. 2.3 (1) ส/งหัวหนาแผนกวิชา
2. หัวหนาแผนกวิชา สรุปตามแบบ 2.3 (2) ส/งหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ
3. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต. 2.3 (3) ส/งฝ9ายวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึ กษาดํ า เนิ น การใหครู แต/ ล ะคนจั ด การเรี ย นการสอน ตามแผนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ/งเนนสมรรถนะอาชีพ
และบูร ณาการคุ ณธรรม จริย ธรรม ค/ านิ ยมและคุณลักษณะอั นพึ งประสงคF
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม/นอยกว/ารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
(2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต/ละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไม/นอยกว/ารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
(3) สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแต/ละ
คนทําบันทึกหลังการสอน ไม/นอยกว/ารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
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เกณฑ/การประเมิน

(4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต/ละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไข
ปPญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม/นอยกว/าหนึ่งรายวิชาที่สอน
(5) สถานศึกษาดําเนิน การใหครูแต/ละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปP ญหาหรื อ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม/นอยกว/าหนึ่งรายวิชาที่สอน
ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการสอนรายวิชา ระดับดีมาก ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ระดั บ พอใช ปฏิ บั ติ ต ามประเด็ น (1) และมี ผ ลตาม (3) ระดั บ ตองปรั บ ปรุ ง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) ระดับตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1)
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.3 (1)
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการสอนรายวิชาระดับรายบุคคล
ภาคเรียน.....................ป?การศึกษา............................
ชื่อ................................................ นามสกุล..........................................
แผนกวิชา.........................................................
รายวิชาที่สอนประจําภาคเรียน โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาใชสื่อและเทคโนโลยี
มีการนิเทศและทําบันทึกหลังสอนทําวิจัยอย/างนอย 1 รายวิชา และนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียน
การสอนอย/างนอย 1 รายวิชา
ลําดับที่

รหัสวิชา

ประเด็นที่ไดดําเนินการ

ชื่อวิชา

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
รอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูใหขอมูล…………………………..………………ครูผูสอน
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส/งหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.3 (2)
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการสอนรายวิชาระดับแผนกวิชา
ภาคเรียน.....................ป?การศึกษา............................
แผนกวิชา.........................................................
รายวิชาที่สอนประจําภาคเรียน โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาใชสื่อและเทคโนโลยี
มีการนิเทศและทําบันทึกหลังสอนทําวิจัยอย/างนอย 1 รายวิชา และนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียน
การสอนอย/างนอย 1 รายวิชา
ลําดับที่

จํานวนรายวิชา
ที่สอน

ชื่อ – นามสกุล

ระบุประเด็น
ที่ดําเนินการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
รอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และมีผลตาม (5)
ดี ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และมีผลตาม (4)
พอใช ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และมีผลตาม (3)
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และมีผลตาม (2)
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1

ผูใหขอมูล……………………….…..…………………หัวหนาแผนกวิชา
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส/งงานพัฒนาหลักสูตรฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.3 (3)
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการสอนรายวิชาระดับสถานศึกษา ป?การศึกษา 2555
รายวิชาที่สอนประจําภาคเรียน โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาใชสื่อและเทคโนโลยี
มีการนิเทศและทําบันทึกหลังสอนทําวิจัยอย/างนอย 1 รายวิชา และนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียน
การสอนอย/างนอย 1 รายวิชา
แผนกวิชา

จํานวนครู
ทั้งหมด

จํานวนครูที่ดําเนินการ
ตามประเด็นพิจารณา
1 2 3 4 5

1. ตัดเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสื้อผา/เทคโนโลยีผาและเครื่องแต/งกาย
2. อาหารและโภชนาการ/โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมศาสตรF/คหกรรมการผลิต/ธุรกิจงานประดิษฐF
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. ธุรกิจคาปลีก (ทวิ)
8. คอมพิวเตอรFธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
9. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม
10. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
11. วิจิตรศิลปL
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอรFกราฟNค/คอมพิวเตอรFกราฟNคอารFต
รวมทั้งหมด
คิดเป9นรอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และมีผลตาม (5)
ดี ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และมีผลตาม (4)
พอใช ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และมีผลตาม (3)
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และมีผลตาม (2)
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1

ผูใหขอมูล……………………………………………………หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .

ส/งฝ9ายวิชาการ

รอยละ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.4
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนที่กําหนด และแจงหลักเกณฑFและวิธีการวัด
และประเมิ น ผลใหผู เรี ย นทราบก/ อนการจั ด การเรี ย นการสอน มี ก ารวั ด และ
ประเมินผล ตามแผน การจัดการเรียนรูใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสม ใหผูเรียนมีส/วนร/วมในการวัดและประเมินผลและนําผลจากการ
วัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุ/งเนนสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค/านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคF
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผูใหขอมูล
ครูผูสอน หัวหนาแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผล
คําชี้แจง
1. ครูผูสอนรายงานตามแบบ ต. 2.4 (1) ส/งหัวหนาแผนกวิชา
2. หัวหนาแผนกวิชา สรุปตามแบบ 2.4 (2) ส/งหัวหนางานวัดผลและประเมินผล
3. หัวหนางานวัดผลและประเมินผล สรุปตามแบบ ต. 2.4 (3) ส/งฝ9ายวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา(1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑFและวิธีการวัด
และประเมินผลใหผูเรียนทราบก/อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
(2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน
(3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
(4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหผูเรียนมีส/วนร/วมในการวัดและประเมินผล
ทุกรายวิชาที่สอน
(5) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชใน
การพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุ/งเนนสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค/านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคF และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
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เกณฑ/การประเมิน

ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระดับ
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับ
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.4 (1)
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับรายบุคคล
ภาคเรียน.....................ป?การศึกษา............................
ชื่อ................................................ นามสกุล..........................................
แผนกวิชา.........................................................
ลําดับที่

รหัสวิชา

ประเด็นที่ไดดําเนินการ

ชื่อวิชา

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
รอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูใหขอมูล………………………..…………………ครูผูสอน
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส/งหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.4 (2)
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับแผนกวิชา
ภาคเรียน.....................ป?การศึกษา............................
แผนกวิชา.........................................................
ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

จํานวนรายวิชา
ที่สอน

ระบุประเด็น
ที่ดําเนินการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
รอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูใหขอมูล………………………….…………………หัวหนาแผนกวิชา
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
งานวัดผลและประเมินผล
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.4 (3)
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับวิทยาลัย
ป?การศึกษา 2555
แผนกวิชา

จํานวนครู
ทั้งหมด

จํานวนครูที่ดําเนินการ
ตามประเด็นพิจารณา
1 2 3 4 5

รอยละ

1. ตัดเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสื้อผา/เทคโนโลยีผาและเครื่องแต/งกาย
2. อาหารและโภชนาการ/โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมศาสตรF/คหกรรมการผลิต/การบริหารงานคหกรรมศาสตรF
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. ธุรกิจคาปลีก (ทวิ)
8. คอมพิวเตอรFธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
9. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม
10. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิ)
11. วิจิตรศิลปL
12. การออกแบบ
13. คอมพิวเตอรFกราฟNค/คอมพิวเตอรFกราฟNคอารFต
รวมจํานวนครูทั้งหมด
คิดเป9นรอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูใหขอมูล……………………..……….…..…………หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส/งฝ9ายวิชาการ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.5
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการฝRกงาน
สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน/วยงาน และทําความร/วมมือใน
การส/งผูเรียนเขาฝRกงานพรอมมีคู/มือการฝRกงาน มีการนิเทศการฝRกงาน ของผูเรียน
ในสถานประกอบการ หน/ ว ยงาน มี ก ารวั ด ผลการฝR ก งานของผู เรี ย นร/ ว มกั บ
สถานประกอบ หน/วยงาน เพื่อนําผลไปปรับปรุง
ผูใหขอมูลและผูสรุปผลการประเมิน หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน
คําชี้แจง
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สรุปผลระดับคุณภาพในการฝRกงานตามแบบ ต. 2.5
ส/งฝ9ายวิชาการ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน/วยงาน และทําความร/วมมือ
ในการส/งผูเรียนเขาฝRกงานตรงหรือสัมพันธFกับสาขางาน
(2) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนก/อนการฝRกงานพรอมมีคู/มือการฝRกงาน
(3) สถานศึกษามีการนิเทศการฝRกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หน/วยงาน
(4) สถานศึ ก ษามี ก ารวั ด ผลการฝR ก งานของผู เรี ย นร/ ว มกั บ สถานประกอบการ
หน/วยงาน
(5) สถานศึกษามีการสัมมนาการฝRกงานของผูเรียนเพี่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญ
สถานประกอบการ หน/วยงานที่เกี่ยวของเขาร/วมการสัมมนา
เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการฝRกงาน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติ
ตามประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ระดับตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.5
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการฝRกงาน ป?การศึกษา 2555
ประเด็นที่

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน/วยงานและ
ทําความร/วมมือในการส/งผูเรียนเขาฝRกงานตรงหรือสัมพันธFกับ
สาขางาน
สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนก/อนการฝRกงานพรอมมี
คู/มือการฝRกงาน
สถานศึกษามีการนิเทศการฝRกงานของผูเรียนในสถาน
ประกอบการ หน/วยงาน
สถานศึกษามีการวัดผลการฝRกงานของผูเรียนร/วมกับสถาน
ประกอบการ หน/วยงาน
สถานศึกษามีการสัมมนาการฝRกงานของผูเรียนเพี่อนําผลไป
ปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หน/วยงานที่เกี่ยวของเขา
ร/วมการสัมมนา

2
3
4
5

สรุปผลการประเมิน

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูใหขอมูล…………………….…………………………หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส/งฝ9ายวิชาการและหัวหนาแผนกวิชาชีพ

มาตรฐานที่ 3
ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึกษา แต&ละสังกัดและอํานาจ
หน)าที่ให)ถือปฏิบัติ ดังนี้ คือ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให)
เป/นไปตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกําหนดจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ6การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ การประชุม วาระการดํารงตําแหน&ง และการพ)นจากตําแหน&งของ
คณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให)เป/นไปตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2550 แก)ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดอื่น ให)เป/นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข)อง
การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยใน
การปฏิบัติงานร& วมกับ สถานศึกษา โดยผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกให)ใช)แบบ
ประเมิน มาตราส&วนประมานค&า (Rating scale ) 1 - 5
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุ&มบุคคลที่มิได)ปฏิบัติงานใน
สถานศึ ก ษาและมิ ไ ด) เ ป/ น คณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย ซึ่ ง
สถานศึกษาเป/นผู) เสนอและคณะกรรมการสถานศึ กษาหรือวิทยาลัย ให)ความ
เห็นชอบ ให)ทําหน)าที่ประเมินความพึงพอใจของของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร&วมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งบุคคลหรือกลุ&มบุคคล
ที่ทําหน)าที่ประเมิน 2 ด)านดังกล&าว อาจเป/นบุคคลหรือกลุ&มเดียวกันก็ได)
ดานที่ 1. การประเมิ น ความพึ งพอใจของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ
วิ ท ยาลั ย ในการปฏิ บั ติ ง านรวมกั บ สถานศึ ก ษา มี วั ต ถุ ป ระสงค6 เ พื่ อ ให)
สถานศึกษารับทราบข)อมูลและนําไปปรับปรุงการดําเนินงานต&อไป ให)ใช)แบบ
ประเมินมาตราส&วนประมาณค&า (Rating scale) 1- 5
ดานที่ 2. การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย มีวัตถุประสงค6เพื่อให)คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
รับทราบข)อมูลและนําผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามอํานาจหน)าที่ที่
กําหนดไว)ในกฎหมายที่เกี่ยวข)อง
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ผูใหขอมูล
ผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา
ผูสรุปผลการประเมิน 1. งานวิจัยพัฒนาฯ
2. งานบริหารงานทั่วไป
เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินความพึงพอใจ
คําชี้แจง
ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถานศึ ก ษาประเมิ น ความพึ งพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย ในการปฏิ บั ติ งานร& ว มกั บ สถานศึ ก ษาและประเมิ น
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่กําหนดในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข)อง
(2) สถานศึกษาดําเนินการให)มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อย&างน)อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
(3) สถานศึกษาดําเนินการให)คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน)าที่ที่กําหนดไว)ในกฎหมายที่เกี่ยวข)อง
(4) สถานศึกษาดําเนินการให)ผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร&วมกับ
สถานศึกษาและมีผลประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
(5) สถานศึกษาดําเนินการให)ผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน
เกณฑ5การประเมิน ระดั บ คุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย
ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข)อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข)อ ระดับ
พอใช) ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข)อ ระดับต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข)อ
ระดับต)องปรับปรุงด&วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข)อ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.1 (1)
แบบประเมิน ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ปOการศึกษา 2555
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค6เพื่อประเมินระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปOการศึกษา 2555 เพื่อจะนําข)อมูลไปพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
ต&อไป จึงขอความร&วมมือมายังท&าน โปรดตอบแบบประเมินความพึงพอใจตามความเป/นจริง ข)อมูล
ที่ได)รับจากท&านจะเป/นประโยชน6อย&างยิ่งต&อการบริหารจัดการของสถานศึกษา และขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้
แบบประเมินในครั้งนี้แบงออกเป:น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข)อมูลทั่วไปของผู)ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ปOการศึกษา 2555
ตอนที่ 3 ข)อคิดเห็นและข)อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
1.1 เพศ
1. ชาย
2. หญิง
1.2 อายุ..............ปO
ตอนที่ 2 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ป<การศึกษา 2555
รายการ

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

ดานที่ 1 การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา
1 การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาของสถานศึกษาให)สอดคล)อง
กับนโยบาย
2 การประสาน ส&งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก
3 การส&งเสริม สนับสนุน ในการจัดสภาพแวดล)อม
/4 การกําหนด...
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รายการ
4
5
6
7
ดานที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

การกําหนดหรือการปรับเปลี่ยนระเบียบข)อบังคับของ
สถานศึกษา
การระดมทรัพยากรด)านการเงิน ทรัพย6สิน และบุคลากร
ภาครัฐและเอกชน
การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
การปฏิบัติหน)าที่อันเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
2 การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
การวางแผนการปฏิบตั ิงาน
การกํากับและส&งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
การให)คําปรึกษาในการเสริมสร)างความสัมพันธ6ที่ดีในองค6กร
การร&วมมือกันในการปฏิบัติงาน
การพัฒนางานที่รับผิดชอบอยู&เสมอ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
การคิดวิเคราะห6 และการแก)ไขปVญหาได)อย&างเหมาะสม
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การดําเนินการ กํากับ ติดตามและประเมินผลงาน
ส&งเสริม ให)มีการสนับสนุนศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด)วยความขอบคุณ
งานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร6ธานี
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

แบบสรุปผลการประเมิน

แบบ ต. 3.1 (2)
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ปOการศึกษา 2555

ดาน
1. การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร&วมกับ
สถานศึกษา
2. การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ภาพรวม
สรุปผลการประเมิน

Χ

S.D

ระดับคุณภาพ

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข)อ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข)อ
พอใช) ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข)อ
ต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข)อ
ต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข)อ

ผู)สรุปผล………………………………………….งานบริหารงานทั่วไป
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส&งฝ[ายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.2
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ[ายในสถานศึกษา ผู)เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน&วยงานที่เกี่ยวข)องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปOที่สอดคล)องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีส&วน
ร&วมของครูและบุคลากรทุกฝ[ายในสถานศึกษา มีการดําเนินงานตามแผน มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข)อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร)อมทั้ง
จัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปO
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานวางแผนฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
หัวหน)างานวางแผนฯ สรุปรายงานตามแบบ ต. 3.2 ส&งฝ[ายแผนงานฯ และ
หัวหน)าแผนกวิชา
ประเด็นพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี
ส& ว นร& ว มของครู แ ละบุ คลากรทุ ก ฝ[ า ยในสถานศึ กษา ผู) เ รี ย น ชุ มชน สถาน
ประกอบการ และหน&วยงานที่เกี่ยวข)อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
(2) สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปO ที่สอดคล)องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ[ายในสถานศึกษา
(3) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปO
(4) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข)อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง
(5) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปO
เกณฑ5การประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 4 ระดับพอใช)
ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 3 ระดับต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ที่ 1 และ 2
ระดับต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.2
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ปOการศึกษา 2555
ขอที่
1.

2.

3.
4.
5.

ประเด็นการพิจารณา

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝ[ายใน
สถานศึกษา ผู)เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน&วยงาน
ที่เกี่ยวข)อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปO ที่สอดคล)อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส&วน
ร&วมของครูและบุคลากรทุกฝ[ายในสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปO
สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ข)อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปO

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 5
ดี ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 4
พอใช) ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 – 3

ต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และ 2
ต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1
ผู)สรุปผล………………………......….………งานวางแผนและงบประมาณ
(.....................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส&งฝ[ายแผนงานฯ และหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.3
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ6
สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค6ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตามอั ต ลั ก ษณ6 ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น6 พั น ธกิ จ ที่ ไ ด) รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ[ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน&วยงานที่เกี่ยวข)อง อัตลักษณ5 หมายถึง
คุณลักษณะของผู)เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน6 พันธกิจ และวัตถุประสงค6ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานวางแผนฯ และฝ[ายบริหาร
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
หัวหน)างานวางแผนฯ สรุปรายงานตามแบบ ต. 3.3 ส&งฝ[ายแผนงานฯ และหัวหน)า
แผนกวิชา
ประเด็นพิจารณา
(1) สถานศึ กษามี ก ารกํ า หนดอั ต ลั กษณ6 โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
(2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล)องกับอัตลักษณ6
ของสถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝ[ายในสถานศึกษา
ชุมชน และหน&วยงานที่เกี่ยวข)อง
(3) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกณฑ5การประเมิน ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ6 ระดับดีมาก ปฏิบัติตาม
ประเด็นที่ 1 - 5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 4 ระดับพอใช) ปฏิบัติตาม
ประเด็นที่ 1 - 3 ระดับต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และ 2 ระดับต)อง
ปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.3
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ6 ปOการศึกษา 2555
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ6โดยความเห็นชอบของ
2.

3.
4.
5.

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล)อง
กับอัตลักษณ6ของสถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ[ายในสถานศึกษาชุมชน และหน&วยงานที่เกี่ยวข)อง
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ
สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 5
ดี ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 4
พอใช) ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 3

ต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และ 2
ต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1
ผู)สรุปผล…………………..…………..….………งานวางแผนและงบประมาณ
(.......................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส&งฝ[ายแผนงานฯ และหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.4
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา
ผู)บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน&วยงานต)นสังกัดโดยใช)
ภาวะผู)นําและการมีส&วนร&วมของผู)ที่เกี่ยวข)องและมีการประเมินผลการบริหารงาน
และภาวะผู) นํ า ของผู) บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ
วิทยาลัย โดยใช)แบบประเมินมาตราส&วนประมาณค&า (Rating scale) 1 - 5
ผู)บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู)อํานายการสถานศึกษา
ผูใหขอมูล
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
ผูสรุปผลการประเมิน งานบริหารงานทั่วไป และงานบุคลากร
เครื่องมือที่ใช
1. แบบประเมิน
2. แบบรายงานผลการประเมิน
3. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ผู)บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของ
หน&วยงานต)นสังกัด ตามประเด็นการพิจารณาข)อ 1
2. งานบริหารงานทั่วไปรายงานการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ[ายใน
สถานศึกษา ตามประเด็นการพิจารณาข)อ 2
3. งานบริหารงานทั่วไป รายงานการจัดประชุมผู)ปกครอง ผู)ที่มีส&วนเกี่ยวกับ
การอาชีวศึกษา ตามประเด็นการพิจารณาข)อ 3
4. งานวางแผนฯ รายงานการจัดทําแผนการพัฒนาสถานศึกษา ตามประเด็น
การพิจารณาข)อ 4
5. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ประเมินการบริหารงานและภาวะ
ผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา ตามแบบ ต. 3.4 (1) ส&งงานบุคลากร
6. งานบุคลากร สรุปตามแบบ ต. 3.4 (2) ส&งงานบริหารงานทั่วไป
7. งานบริหารงานทั่วไป สรุปตามแบบ ต. 3.4 (3) ส&งฝ[ายบริหารทรัพยากร
และหัวหน)าแผนกวิชา
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ประเด็นพิจารณา

เกณฑ5การประเมิน

(1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน&วยงานต)นสังกัด
(2) สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ[ายในสถานศึกษาอย&างน)อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
(3) สถานศึ ก ษามี การจั ด ประชุ ม ผู) ป กครอง ผู) ที่ มีส& ว นเกี่ ย วข) อ งกั บ การจั ด การ
อาชีวศึกษาอย&างน)อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
(4) สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ครูและบุคลากร ทุกฝ[ายในสถานศึกษา ผู)ปกครอง รวมทั้งผู)ที่มีส&วนเกี่ยวข)อง
ไปใช)ในการพัฒนาสถานศึกษา
(5) สถานศึกษามีผลการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู)นําของผู)บริหาร
สถานศึ ก ษา โดยคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย และมี ผ ลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา ระดับ
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข)อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข)อ ระดับพอใช)
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข)อ ระดับต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข)อ ระดับ
ต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข)อ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.4 (1)
แบบประเมิน คุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา ปOการศึกษา 2555
คําชี้แจง ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา มีการบริหารงานตาม
นโยบายของหน&วยงานต)นสังกัด โดยใช)ภาวะผู)นําและการมีส&วนร&วมของผู)เกี่ยวข)อง จึงขอ
ความร&วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นตามความเป/น
จริง โดยใส&เครื่องหมาย ลงในระดับคุณภาพที่พิจารณาว&าตรงกับความจริงมากที่สุด
คํานิยาม ผู)บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู)อํานวยการวิทยาลัยฯ
ตอนที่ 2 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ที่

รายการประเมิน

ดีมาก
(5)

ระดับคุณภาพ
ดี ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(4)
(3)
(2)
(1)

1. การพัฒนาวิสัยทัศน6ที่สอดคล)องกับความต)องการในการพัฒนาชาติและ
ท)องถิ่น โดยการมีส&วนร&วมในการพัฒนาวิสัยทัศน6จากทุกส&วนที่เกี่ยวข)อง
2. การมีส&วนร&วมและการให)ความร&วมมือของผู)ที่เกี่ยวข)องทุกฝ[ายในการ
บริหาร การตัดสินใจและการจัดการศึกษา
3. การกระจายอํานาจและเป]ดโอกาสให)บุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน
มีส&วนร&วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ
4. มีกระบวนการจัดการความรู)ที่นําไปสู&ความสําเร็จในการพัฒนาองค6กร
อย&างยั่งยืน การใช)สถานศึกษาเป/นศูนย6กลางในการกําหนดจุดมุ&งหมาย
เป^าหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
5. การพึ่งตนเอง ที่เน)นให)สถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจ
หน)าที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพร)อมและสถานการณ6ของ
สถานศึกษา
6. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก รวมทั้งการแสวงหา
ความร&วมมือ ความช&วยเหลือด)านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม& ๆ
7. ความสามารถในการปรับใช)การบริหารตามสถานการณ6ที่นําไปสู&
ผลสัมฤทธิ์ได)อย&างต&อเนื่องและหลากหลาย
8. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองค6กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล
และพัฒนาทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสู&องค6กรการเรียนรู)
9. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองค6กร การตรวจสอบและ
ถ&วงดุล โดยต)นสังกัด กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมี
หน&วยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให)เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และต)องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

ส&งงานบุคลากร
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.4 (2)
แบบรายงานผลการประเมิน

ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา
ปOการศึกษา 2555

ที่
รายการประเมิน
คาเฉลี่ย
1. การพัฒนาวิสัยทัศน6ที่สอดคล)องกับความต)องการในการพัฒนาชาติและ
ท)องถิ่น โดยการมีส&วนร&วมในการพัฒนาวิสัยทัศน6จากทุกส&วนที่เกี่ยวข)อง
2. การมีส&วนร&วมและการให)ความร&วมมือของผู)ที่เกี่ยวข)องทุกฝ[ายในการบริหาร
การตัดสินใจและการจัดการศึกษา
3. การกระจายอํานาจและเป]ดโอกาสให)บุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน
มีส&วนร&วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ
4. มีกระบวนการจัดการความรู)ที่นําไปสู&ความสําเร็จในการพัฒนาองค6กรอย&าง
ยั่งยืน การใช)สถานศึกษาเป/นศูนย6กลางในการกําหนดจุดมุ&งหมาย เป^าหมาย
ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
5. การพึ่งตนเอง ที่เน)นให)สถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหน)าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพร)อมและสถานการณ6ของสถานศึกษา
6. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก รวมทั้งการแสวงหา
ความร&วมมือ ความช&วยเหลือด)านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม& ๆ
7. ความสามารถในการปรับใช)การบริหารตามสถานการณ6ที่นําไปสู&ผลสัมฤทธิ์
ได)อย&างต&อเนื่องและหลากหลาย
8. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองค6กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และ
พัฒนาทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสูอ& งค6กรการเรียนรู)
9. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองค6กร การตรวจสอบและ
ถ&วงดุล โดยต)นสังกัด กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหน&วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให)เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และต)องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ภาพรวม

สรุปผลการประเมิน

S.D.

ระดับคุณภาพ

ดีมาก ค&าเฉลี่ย 4.51 –5.00
ดี ค&าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
พอใช) ค&าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
ต)องปรับปรุง ค&าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
ต)องปรับปรุงเร&งด&วน ค&าเฉลี่ย 1.00 – 1.50

ผู)สรุปผล……………………………….……….งานบุคลากร
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .

ส&งงานบริหารงานทั่วไป
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.4 (3)
แบบสรุปผลการประเมิน

ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา
ปOการศึกษา 2555

ที่
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน&วยงานต)นสังกัด
2. มีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ[ายในสถานศึกษาอย&างน)อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
3. มีการจัดประชุมผู)ปกครอง ผู)ที่มีส&วนเกี่ยวข)องกับการจัดการอาชีวศึกษา
อย&างน)อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. มี การนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากร ทุกฝ[ายในสถานศึกษา ผู)ปกครอง รวมทั้งผู)ที่มีส&วนเกี่ยวข)องไปใช)
ในการพัฒนาสถานศึกษา
5. มีผลการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
3.51 – 5.00
ผลการประเมิน

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข)อ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข)อ
พอใช) ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข)อ
ต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข)อ
ต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข)อ

ผู)สรุปผล……………………………………….งานบริหารงานทั่วไป
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส&งฝ[ายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.5
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
สถานศึกษามีร ะบบข) อมู ลสารสนเทศและมี ระบบสํา รองข) อมู ลสารสนเทศเพื่ อ
ป^องกันการสูญหายของข)อมูล โดยมีข)อมูลพื้นฐานอย&างน)อย 9 ประเภท ได)แก&
ข)อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข)อมูลนักเรียน นักศึกษา ข)อมูลตลาดแรงงาน ข)อมูล
บุคลกร ข)อมูลงบประมาณและการเงิน ข)อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข) อมู ล ครุ ภั ณฑ6 ข) อมู ล อาคารสถานที่ และข) อมู ล พื้ น ฐานของจั งหวั ดโดยข) อมู ล
จะต)องครบถ)วน เชื่อมโยงอย&างเป/นระบบและเป/นปVจจุบัน มีการดําเนินการให)ครู
และบุคลากรทุกฝ[ายในสถานศึกษา และผู)เรียนสามารถเข)าถึงและใช)ประโยชน6
จากฐานข) อ มู ล สารสนเทศของสถานศึ ก ษา โดยครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ[ า ยใน
สถานศึ ก ษาและผู) เ รี ย นโดยใช) แ บบประเมิ น มาตราส& ว นประมาณค& า (Rating
scale) 1-5
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานศูนย6ข)อมูลสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ6
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
งานศูนย6ข)อมูลสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ6 สรุปผลในแบบ ต. 3.5 ส&งฝ[าย
แผนงานฯ และหัวหน)าแผนกวิชา
ประเด็นพิจารณา
(1) สถานศึกษามีข)อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข)อมูลอื่น ที่จําเป/นสําหรับ
สถานศึ กษาที่ ค รบถ) ว นและเชื่ อ มโยงเป/ น ระบบ และมี ร ะบบสํ า รองข) อ มู ล
สารสนเทศเพื่อป^องกันการสูญหายของข)อมูล
(2) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข)อมูลสารสนเทศอย&างต&อเนื่องและเป/นปVจจุบัน
(3) สถานศึกษาดําเนินการให) ครู และบุคลากรทุกฝ[ายในสถานศึกษา และผู)เรียน
สามารถเข)าถึงและใช)ประโยชน6จากฐานข)อมูลสารสนเทศ
(4) สถานศึกษามีการประเมินความพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ[ายในสถานศึกษาและผู)เรียน
(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูล
สารเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00

68

เกณฑ5การประเมิน

ระดับคุณภาพในการบริหารจั ดการระบบฐานข)อมู ลสารสนเทศของสถานศึกษา
ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข)อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข)อ ระดับ
พอใช) ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข)อ ระดับต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข)อ
ระดับต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข)อ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.5
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ปOการศึกษา 2555
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
1. มีข)อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เป/นปVจจุบัน
2. มีระบบการบริหารจัดการข)อมูลที่เหมาะสมและมีผู)รับผิดชอบ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ
การบริหารจัดการข)อมูล
4. มีระบบฐานข)อมูลทั้งหมดที่ทํางานประสานกันเป/นเครือข&าย
ของสถานศึกษา
5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข)อมูลอย&างต&อเนื่อง
สรุปผลการประเมิน

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข)อ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข)อ
พอใช) ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข)อ
ต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข)อ
ต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข)อ

ผู)สรุปผล……………………..……………………งานศูนย6ข)อมูลสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ6
(.......................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส&งฝ[ายแผนงานฯ ฝ[ายบริหารทรัพยากรและหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.6
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
สถานศึกษามีการวิเคราะห6และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ
อย&างน)อย 5 ด)าน ได)แก& ด)านความปลอดภัย ด)านการทะเลาะวิวาท ด)านสิ่งเสพ
ติ ด ด) า นสั ง คม ด) า นการพนั น และการมั่ ว สุ ม โดยการมี ส& ว นร& ว มของครู แ ละ
บุ คลากรทุ ก ฝ[ า ยในสถานศึ กษา ผู) เ รี ย นและผู) ป กครอง มี การดํ า เนิ น งาน ตาม
แผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย&างต&อเนื่อง และมีผลทําให)
ความเสี่ยงในด)านต&างๆ ลดลง
ดานที่ 1 (1) ดานความปลอดภัย เรื่องการเงิน พัสดุ และการบัญชี
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานการเงิน งานพัสดุ และงานการบัญชี
เครื่องเมือที่ใช
1. เอกสารประกอบขอเบิก
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
3. ใบสําคัญการลงบัญชี
4. แบบบันทึก บัญชี บช. 01
5. รายงานทางการเงินประจําเดือน
คําชี้แจง
1. การเบิกจ&ายเงิน เป/นไปตามแผนการปฏิบัติงานและโครงการทุกรายการ
2. การเบิกจ&ายเป/นไปตามระเบียบการเบิกจ&ายเงินจากคลัง และระเบียบพัสดุ
3. ขออนุมัติทุกรายการที่เบิกจ&าย
4. รายงานผลการเบิกจ&ายทุกสิ้นเดือน/สิ้นปOงบประมาณ
5. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปO
6. เอกสารประกอบการลงบัญชีทุกรายการ ตรวจสอบความถูกต)องตามระเบียบ
การเบิกจ&ายและเป/นปVจจุบัน
7. บันทึกบัญชีตามระบบบัญชี เกณฑ6คงค)าง และระบบ GFMIF
8. จัดทํารายงานการเงินส&งหน&วยงานราชการ
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ดานที่ 1 (2) ดานความปลอดภัย เรื่องอาคารสถานที่
ผูใหขอมูล
ผู)เรียน ครู
ผูสรุปผลการประเมิน งานอาคารสถานที่
เครื่องมือที่ใช
1. แบบประเมิน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. หัวหน)าแผนกวิชาให)ครูและผู)เรียนในแผนกตอบแบบประเมินตามแบบ 3.6 (1)
ส&งงานอาคารสถานที่
2. งานอาคารสถานที่สรุปผลการประเมินตามแบบ 3.6 (2) ส&งฝ[ายบริหาร
ทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา
ดานที่ 2 ดานการทะเลาะวิวาท
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานปกครอง และงานสวัสดิการฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน
คําชี้แจง
งานปกครองรายงานข)อมูลตามแบบ 3.6 (3) ส&งฝ[ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
ดานที่ 3 ดานสิ่งเสพติด
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานโครงการพิเศษฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน
คําชี้แจง
งานโครงการพิเศษฯ รายงานข)อมูลตามแบบ 3.6 (4) ส&งฝ[ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
ดานที่ 4 ดานสังคม ได)แก& การตั้งครรภ6ก&อนวัยอันควร เป/นต)น
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานปกครอง
เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน
คําชี้แจง
งานปกครอง รายงานข)อมูลตามแบบ 3.6 (5) ส&งฝ[ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
ดานที่ 5 ดานการพนันและการมั่วสุม
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานปกครอง
เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน
คําชี้แจง
งานปกครอง รายงานข)อมูลตามแบบ 3.6 (6) ส&งฝ[ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
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รวมทุกดาน(ทั้ง 5 ดาน)
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานปกครอง
คําชี้แจง
งานปกครอง สรุป ผลการประเมิ นตามแบบ 3.6 (7) ส&งฝ[า ยพั ฒนากิ จการ ฯ
ฝ[ายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการวิเคราะห6และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่
สําคัญ อย&า งน)อย 5 ด)าน ได)แก& ด)า นความปลอดภั ย ด)า นการทะเลาะวิวาท
ด)านสิ่งเสพติด ด)านสังคม ด)านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส&วนร&วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ[ายในสถานศึกษา ผู)เรียนและผู)ปกครอง
(2) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
(3) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(4) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช)ในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง
(5) สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย&างน)อย 3 ด)าน
เกณฑ5การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 5
ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 4 ระดับพอใช) ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 3
ระดับต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และ 2 ระดับต)องปรับปรุงเร&งด&วน
ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.6 (1)
แบบประเมิน
คําชี้แจง

ความพึงพอใจต&อด)านความปลอดภัยในการจัดสภาพแวดล)อมของสถานศึกษา
ปOการศึกษา 2555
การประเมินด)านความปลอดภัยในการจัดสภาพแวดล)อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต&อ
การเรียนรู)ในสาขาวิชา สาขางาน ปOการศึกษา 2555 มีจุดมุ&งหมายเพื่อใช)เป/นข)อมูลใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา จึงขอความร&วมมือจากท&านในการแสดงความคิดเห็นตาม
ความเป/นจริง โดยใส&เครื่องหมาย ลงในช&องที่เห็นว&าใกล)เคียงกับความจริงมากที่สุด
ดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน

1. เพศ
2. สถานภาพ
3. แผนกวิชา

1. ชาย
2. หญิง
1. ครู
2. ผู)เรียน
1. ผ)าและเครื่องแต&งกาย
3. คหกรรมศาสตร6
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
7. คอมพิวเตอร6ธุรกิจ
9. วิจิตรศิลปi
11. คอมพิวเตอร6กราฟ]ค
13. สัมพันธ6ธุรกิจ

2. อาหารและโภชนาการ
4. การบัญชี
6. การขาย/การตลาด
8. การโรงแรม
10. ออกแบบ
12. สามัญสัมพันธ6
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ตอนที่ 2 การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ป<การศึกษา 2555
ขอที่

รายการประเมิน

1.
2.
3.

มีป^ายแสดงคําเตือนความปลอดภัยทุกพื้นที่
มีระบบสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ6ป^องกันอัคคีภัย
มีป^ายแสดงขั้นตอนการใช) อุปกรณ6 เครื่องมือ
เครื่องจักร ฯลฯ
มีสถานที่และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ6 เครื่องมือ ฯลฯ
มีอุปกรณ6ปฐมพยาบาลเบื้องต)นประจําพืน้ ที่
นอกเหนือจากห)องพยาบาลของสถานศึกษา
มีการบันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ6
เครื่องมือ เครื่องจักร
มีอุปกรณ6ป^องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัตงิ าน
มีข)อมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดการเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ

4.
5.
6.
7.
8.

ดีมาก

ระดับความคิดเห็น
ดี
พอใช ตอง
ตอง
ปรับปรุง ปรับปรุง
เรงดวน

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส&งงานอาคารสถานที่
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.6 (2)
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงด)านความปลอดภัย เรื่องอาคารสถานที่
ปOการศึกษา 2555
คาเฉลี่ย

ขอที่

รายการประเมิน

1.
2.
3.
4.
5.

มีป^ายแสดงคําเตือนความปลอดภัยทุกพื้นที่
มีระบบสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ6ป^องกันอัคคีภัย
มีป^ายแสดงขั้นตอนการใช) อุปกรณ6 เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ
มีสถานที่และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ6 เครื่องมือ ฯลฯ
มีอุปกรณ6ปฐมพยาบาลเบื้องต)นประจําพืน้ ทีน่ อกเหนือจากห)อง
พยาบาลของสถานศึกษา
มีการบันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ6 เครื่องมือ
เครื่องจักร
มีอุปกรณ6ป^องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัตงิ าน
มีข)อมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดการเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ
ภาพรวม

6.
7.
8.

สรุปผลการประเมิน

ผู)สรุปผล
วันที่

Χ

S.D

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก ค&าเฉลี่ย 4.51 –5.00
ดี ค&าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
พอใช) ค&าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
ต)องปรับปรุง ค&าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
ต)องปรับปรุงเร&งด&วน ค&าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
งานอาคารสถานที่

(…….………….…………………)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส&งฝ[ายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.6 (3)
แบบรายงาน
ลําดับ
ที

ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงด)านการทะเลาะวิวาท ปOการศึกษา 2555
ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น
สาขาวิชา

ชื่อ-สกุลคูกรณี

สถานศึกษา
ระดับชั้น
สาขาวิชา

พิจารณา
ลงโทษ

วันเดือนป<
ที่พิจารณา

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

เกณฑ5การประเมิน

ผู)สรุปผล
วันที่

ดีมาก น)อยกว&า 10 ราย
ดี 11 – 15 ราย
พอใช) 16 – 20 ราย
ต)องปรับปรุง 21 – 25 ราย
ต)องปรับปรุงเร&งด&วน มากกว&า 25 ราย
งานปกครอง

(…….………….…………………)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส&งฝ[ายพัฒนากิจการ ฯ และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.6 (4)
แบบรายงาน

การป^องกันและตรวจสารเสพติดให)กับผู)เรียน ปOการศึกษา 2555
สาขาวิชา

ทั้งหมด

จํานวนผูเรียน
รับการตรวจ

รอยละ

1. ผ)าและเครื่องแต&งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร6
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอร6ธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. วิจิตรศิลปi
10. การออกแบบ
11. คอมพิวเตอร6กราฟ]ค
รวมทั้งสิ้น
เกณฑ5การประเมิน

ผู)สรุปผล
วันที่

ดีมาก ผู)เรียนได)รับการตรวจร)อยละ 90 ขึ้นไป
ดี ผู)เรียนได)รับการตรวจร)อยละ 80 – 89.99
พอใช) ผู)เรียนได)รับการตรวจร)อยละ 70 – 79.99
ต)องปรับปรุง ผู)เรียนได)รับการตรวจร)อยละ 60 – 69.99
ต)องปรับปรุงเร&งด&วน ผู)เรียนได)รับการตรวจต่ํากว&าร)อยละ 60
งานโครงการพิเศษ และงานสวัสดิการฯ

(…….………….…………………)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส&งฝ[ายพัฒนากิจการ ฯ และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.6 (5)
แบบรายงาน

ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงด)านสังคม ปOการศึกษา 2555

ลําดับ
ที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล

เกณฑ5การประเมิน

ผู)สรุปผล
วันที่

ระดับชั้น
สาขาวิชา

รายการ

วันเดือนป<

ดีมาก น)อยกว&า 5 ราย
ดี 5 – 10 ราย
พอใช) 11 – 15 ราย
ต)องปรับปรุง 16 – 20 ราย
ต)องปรับปรุงเร&งด&วน มากกว&า 20 ราย
ครูที่ปรึกษา/ผู)สอน/งานปกครอง

(…….………….…………………)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
- ส&งงานปกครอง
- งานปกครองรวมข)อมูลรายงานหัวหน)า
แผนกวิชาชีพ และฝ[ายพัฒนากิจการฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.6 (6)
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงด)านการพนันและการมั่วสุม ปOการศึกษา 2555
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น
สาขาวิชา

สถานที่

วันเดือนป<

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

เกณฑ5การประเมิน

ผู)สรุปผล
วันที่

ดีมาก น)อยกว&า 10 ราย
ดี 11 – 15 ราย
พอใช) 16 – 20 ราย
ต)องปรับปรุง 21 – 25 ราย
ต)องปรับปรุงเร&งด&วน มากกว&า 25 ราย
งานปกครอง

(…….………….…………………)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส&งฝ[ายพัฒนากิจการ ฯ และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.6 (7)
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

ปOการศึกษา 2555

ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห6และจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร
ความเสี่ยงที่สําคัญอย&างน)อย 5 ด)าน ได)แก& ด)านความปลอดภัย
ด)านการทะเลาะวิวาทด)านสิ่งเสพติด ด)านสังคม ด)านการพนัน
และการมั่วสุม โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝ[ายใน
สถานศึกษา ผู)เรียนและผู)ปกครอง
2. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช)ในการปรับปรุงบริหาร
ความเสี่ยง
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย&างน)อย 3 ด)าน
สรุปผลการประเมิน

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 5
ดี ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 4
พอใช) ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 3
ต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 2
ต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1

ผู)สรุปผล……………………..……………………งานปกครอง
(.......................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส&งฝ[ายพัฒนากิจการ ฯ ฝ[ายบริหารทรัพยากรและหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.7
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู)เรียน
สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู)เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู)เรียน มีการแต&งตั้งครูที่
ปรึ ก ษา มี ร ะบบเครื อ ข& า ยผู) ป กครองเพื่ อ ร& ว มดู แ ลผู) เ รี ย น ส& ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาแก&ผู)เรียน มีระบบดูแลผู)เรียนกลุ&มเสี่ยงและส&งเสริมผู)เรียนปVญญาเลิศ
ผูใหขอมูล
ผู)เรียน ครูที่ปรึกษา
ผูสรุปผลการประเมิน งานครูที่ปรึกษา งานแนะแนว ฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
1. งานแนะแนว ฯ รายงานตามประเด็นการพิจารณาที่ 1 และ 4
2. ครูที่ปรึกษารายงานตามแบบ ต.3.7 (1) และ ต 3.7 (4) ส&งงานครูที่ปรึกษา
3. งานครูที่ปรึกษา รายงานตามแบบ ต. 3.7 (2) และสรุปผลการประเมินตาม
แบบ ต.3.7 (3) ส&งฝ[ายพัฒนากิจการ ฯ และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
4. งานครูที่ปรึกษารายงานตามประเด็นการพิจารณาที่ 2 , 3 และ 5 และ
สรุ ป ผลการประเมิ น ตามแบบ ต.3.7 (5) ส& ง ฝ[ า ยพั ฒ นากิ จ การ ฯ และ
หัวหน)าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู)เรียน
(2) สถานศึกษามีการแต&งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให)ผู)เรียนพบครูที่ปรึกษาอย&าง
น)อยสัปดาห6ละ 1 ครั้ง
(3) สถานศึกษามีระบบเครือข&ายผู)ปกครองเพื่อร&วมกันดูแลผู)เรียน
(4) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส&งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก&ผู)เรียน
อย&างน)อยร)อยละ 10 ของจํานวนผู)เรียนที่ร)องขอ
(5) สถานศึกษามีระบบดูแลผู)เรียนกลุ&มเสี่ยงและส&งเสริมผู)เรียนปVญญาเลิศ
เกณฑ5การประเมิน
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู)เรียน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5
ข)อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข)อ ระดับพอใช) ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข)อ
ระดับต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข)อ ระดับต)องปรับปรุงเร&งด&วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข)อ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.7(1)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด:านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.7 (2)
แบบรายงาน
ระดับชั้น/
กลุ"ม

การพบที่ปรึกษา สาขาวิชา………………….……………………………… ภาคเรียนที่……………….. ปการศึกษา 2555
สัปดาห(ที่
ชื่อครูที่ปรึกษา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

15

16

17

18

ครั้ง

83

เฉลี่ยจํานวนครั้ง

ผูใหขอมูล……………………………………………งานครูที่ปรึกษา
(............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส&งฝ(ายพัฒนากิจการฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.7 (3)
แบบสรุปผลการประเมิน จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา ป!การศึกษา 2555
จํานวนครั้งในการพบครูที่ปรึกษา
สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 1

รวมจํานวนครั้ง
ภาคเรียนที่ 2 ต#อป%การศึกษา

ผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑ*
ผ#าน ไม#ผ#าน

1. ผาและเครื่องแต,งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร3
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทัว่ ไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอร3ธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. วิจิตรศิลป=
10. การออกแบบ
11. คอมพิวเตอร3กราฟ@ค
คิดเป0นร1อยละของสาขาวิชาทีผ่ #านเกณฑ*

เกณฑ*การประเมิน

ผ,าน 36 ครั้งขึ้นไป
ไม,ผ,าน นอยกว,า 36 ครั้ง

ผูสรุปผล……………………..……………………งานครูที่ปรึกษา
(.......................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส,งฝEายพัฒนากิจการฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.7 (4)
แบบรายงาน ระบบดูแลผูเรียนกลุ,มเสี่ยงและส,งเสริมผูเรียนปHญญาเลิศ ป!การศึกษา 2555
ผูเรียนสาขาวิชา....................................................ระดับชั้น.......................
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

กลุ#มเสี่ยงด1าน

ป9ญญาเลิศ
(ผลการเรียน)

ผูสรุปผล……………………..……………………ครูที่ปรึกษา
(.......................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
- ส,งงานครูที่ปรึกษา
- งานครูที่ปรึกษารวมขอมูลรายงานหัวหนา
แผนกวิชาชีพ และฝEายพัฒนากิจการฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.7 (5)
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน ป!การศึกษา 2555
ข1อที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
2. สถานศึกษามีการแต,งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
อย,างนอยสัปดาห3ละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษามีระบบเครือข,ายผูปกครองเพื่อร,วมกันดูแลผูเรียน
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส,งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก,
ผูเรียนอย,างนอยรอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุ,มเสี่ยงและส,งเสริมผูเรียนปHญญาเลิศ
สรุปผลการประเมิน

ปฏิบัติ

ไม#ปฏิบัติ

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร,งด,วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูสรุปผล……………………..……………………งานครูที่ปรึกษา
(.......................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส,งฝEายพัฒนากิจการ ฯ และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ#งชี้ที่ 3.8

ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศน3ของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ ศูนย3วิทยบริการ
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศน3ของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนย3วิทยา
บริหาร มีการประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบประเมินมาตราส,วนร,วม
ประมาณ (Rating scale) 1 - 5 และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ โดยการมีส,วนร,วมของ ครูและบุคลากรทุกฝEายในสถานศึกษา
และผูเรียน
ผู1ให1ข1อมูล
ครู ผูเรียน
ผู1สรุปผลการประเมิน งานวิทยบริการและหองสมุด
เครื่องมือที่ใช1
1. แบบประเมน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. หัวหนาแผนกวิชาแจกแบบแบบประเมินใหครูและผูเรียนในแผนกวิชาตาม
แบบ ต. 3.8 (1) ส,งงานวิทยบริการ ฯ
2. งานวิทยบริการ ฯ สรุปการประเมินตามแบบ ต. 3.8 (2) ส,งฝEายวิชาการ
ฝEายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวิชา
3. งานอาคารสถานที่และงานวิทยบริการ ฯ สรุปผลการประเมิน ตามแบบ
ต. 3.8 (3) ส,งฝEายบริหารทรัพยากรและฝEายวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศน3ของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
ศูนย3วิทยบริการโดยการมีส,วนร,วมของครู และบุคลากรทุกฝEายใน
สถานศึกษาและผูเรียน
(2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต,อสภาพแวดลอมและภูมิทัศน3ของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ ศูนย3วิทยบริการ
โดยครูและบุคลากรทุกฝEายในสถานศึกษาและผูเรียน
(4) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
(5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ

88

เกณฑ*การประเมิน

ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศน3ของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ ศูนย3วิทยาบริการ ระดับดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับ
ตองปรับปรุงเร,งด,วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.8 (1)
แบบประเมิน ความพึงพอใจต,อระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศน3ของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ ศูนย3วิทยบริการ
ป!การศึกษา 2555
คําชี้แจง การประเมิ นความพึ งพอใจต, อระดั บคุ ณภาพในการพั ฒ นาและดู แลสภาพแวดลอม และ
ภูมิทัศน3ของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ ศูนย3วิทยบริการ
เพื่อใชเปZนขอมูลในการบริหารจัดการสถานศึกษา จึงขอความร,วมมือจากท,านในการแสดง
ความคิดเห็นตามความเปZนจริง โดยใชเครื่องหมาย ลงในช,องที่เห็นว,าใกลเคียงกับความ
จริงมากที่สุด ดังนี้
ตอนที่ 1 ข1อมูลทั่วไปของผู1ตอบแบบประเมิน
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. สถานภาพ
1. ครู
2. ผูเรียน
3. แผนกวิชา
1. ผาและเครื่องแต,งกาย
3. คหกรรมศาสตร3
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
7. คอมพิวเตอร3ธุรกิจ
9. วิจิตรศิลป=
11. คอมพิวเตอร3กราฟ@ค
13. สัมพันธ3ธุรกิจ

2. อาหารและโภชนาการ
4. การบัญชี
6. การขาย/การตลาด
8. การโรงแรม
10. ออกแบบ
12. สามัญสัมพันธ3

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล1อม และภูมิทัศน*ของสถานศึกษาและ
การใช1อาคารสถานที่ ห1องเรียน ห1องปฏิบัติ ศูนย*วิทยบริการ
ข1อที่

รายการประเมิน

1.
2.
3.
4.
5.

ด1านอาคารสถานที่ ห1องเรียน ห1องปฏิบัติ
มีหองปฏิบัติการตรงตามแผนกวิชาที่เป@ดสอน
มีการจัดหองปฏิบัติการเปZนสัดส,วน
มีการจัดครุภัณฑ3 อุปกรณ3 สะดวก สอดคลองกับการเรียนการสอน
มีอากาศถ,ายเทไดดี ติดตั้งพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ
มีแสงสว,างเพียงพอ หลอดไฟ อยู,ในสภาพใชการได

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น1อย น1อยที่สุด

/6. มีการติดตั้ง...
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ข1อที่
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น1อย น1อยที่สุด

มีการติดตั้งตารางการใชหองเรียนทุกหองเปZนปHจจุบัน
มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับการใชหอง
มีป]ายชื่อ/แผนก หองปฏิบัติการและผูรับผิดชอบ
อุปกรณ3ไฟฟ]าอยู,ในสภาพที่สมบูรณ3
มีคําเตือนเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ด1านศูนย*วิทยบริการ
การจัดบรรยากาศหองสมุดเอื้อต,อการเรียนรูและคนควา
จํานวนครุภัณฑ3และอุปกรณ3มีสื่อหลากหลาย ทันสมัย
มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช,น ระบบการสืบคน
การจัดครุภัณฑ3 อุปกรณ3 และสื่อต,าง ๆ เหมาะสมกับสถานที่
การใหบริการแก,ครู และผูเรียน
ความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการหองสมุด
ด1านสภาพและภูมิทัศน*ของสถานศึกษา
การจัดมุมพักผ,อนใหกับนักศึกษา
การจัดภูมิทัศน3ของสถานศึกษา
การจัดสถานที่จอดรถ
การจัดป]ายประชาสัมพันธ3หนาวิทยาลัย
การจัดสภาพแวดลอมบริเวณที่ใชร,วมกัน

ตอนที่ 3 ข1อคิดเห็นและข1อเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส,งงานวิทยบริการและหองสมุด
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.8 (2)
แบบสรุปการประเมิน ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศน3ของสถานศึกษาและ
การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ ศูนย3วิทยบริการ ป!การศึกษา 2555
สาขาวิชา

1. ผาและเครื่องแต,งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร3
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอร3ธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. วิจิตรศิลป=
10. ออกแบบ
11. คอมพิวเตอร3กราฟ@ค
12. สามัญสัมพันธ3
13. สัมพันธ3ธุรกิจ
ภาพรวม

เกณฑ*การประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

ด1าน
ด1าน
ด1าน
อาคารสถานที่ สภาพแวดล1อม ศูนย*วิทยบริการ
S.D Χ S.D Χ S.D
Χ

ภาพรวม
Χ

S.D ระดับคุณภาพ

ดีมาก ค,าเฉลี่ย 4.51 –5.00
ดี ค,าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
พอใช ค,าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
ตองปรับปรุง ค,าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
ตองปรับปรุงเร,งด,วน ค,าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
งานวิทยบริการ ฯ

(…….………….…………………)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส,งฝEายวิชาการ ฝEายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.8 (3)
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศน3ของสถานศึกษา
และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ ศูนย3วิทยบริการ ป!การศึกษา
2555
ข1อที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอมและภูมิทัศน3ของสถานศึกษาและการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ ศูนย3วิทยบริการ โดยการมีส,วน
ร,วมของครู และบุคลากรทุกฝEายในสถานศึกษาและผูเรียน
2. มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. มีการประมาณความพึงพอใจต,อสภาพแวดลอมและภูมิทัศน3
ของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ
ศูนย3วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝEายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน
4. มีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

ปฏิบัติ

ไม#ปฏิบัติ

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร,งด,วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
งานอาคารสถานที่/งานวิทยบริการและหองสมุด

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส,งฝEายบริหารทรัพยากร และฝEายวิชาการ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ#งชี้ที่ 3.9
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ3 ครุภัณฑ3 และคอมพิวเตอร3
สถานศึกษามีการจัดการหา การใชวัสดุ อุปกรณ3 ครุภัณฑ3 และคอมพิวเตอร3
สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความ
พึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝEายในสถานศึกษาและผูเรียน โดยใชแบบ
ประเมิน มาตราส,วนประมาณค,า (Rating scale) 1 - 5 และ มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผู1ให1ข1อมูล
ครู และผูเรียน
ผู1สรุปผลการประเมิน งานพัสดุ
เครื่องมือที่ใช1
1. แบบประเมิน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. หัวหนาแผนกวิชาแจกแบบประเมินใหครูและผูเรียนประเมินตามแบบ
ต. 3.9 (1) ส,งงานพัสดุ
2. งานพัสดุ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.3.9 (2) ส,งฝEายบริหารทรัพยากร
และหัวหนาแผนกวิชา
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ3 ครุภัณฑ3
และคอมพิวเตอร3
(2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต,อการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ3
ครุภัณฑ3 และคอมพิวเตอร3 โดยครูและบุคลากรทุกฝEายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน
(4) สถานศึกษามีการนําผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
(5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกณฑ*การประเมิน
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ3 ครุภัณฑ3 และคอมพิวเตอร3
ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น
2 ขอ ระดับตองปรับปรุงเร,งด,วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.9 (1)
แบบประเมิน
คําชี้แจง

ตอนที่
1.
2.
3.

ความพึงพอใจต,อการจัดใหมีวัสดุ อุปกรณ3 ครุภัณฑ3 และคอมพิวเตอร3 ที่ใชงานอย,าง
เหมาะสมในสาขาวิชาของสถานศึกษา ป!การศึกษา 2555
การประเมินความพึงพอใจต,อการจัดใหมีวัสดุ อุปกรณ3 ครุภัณฑ3 และคอมพิวเตอร3 ที่ใชงาน
อย,างเหมาะสมในสาขาวิชาของสถานศึกษา มีจุดมุ,งหมาย เพื่อใชเปZนขอมูลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา จึงขอความร,วมมือจากท,านในการแสดงความคิดเห็นตามความเปZนจริง
โดยใชเครื่องหมาย ลงในช,องที่เห็นว,าตรงกับความจริงมากที่สุด ดังนี้

1 ข1อมูลทั่วไปของผู1ตอบแบบประเมิน
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
สถานภาพ 1. ครู
2. ผูเรียน
แผนกวิชา
1. ผาและเครื่องแต,งกาย
4. การบัญชี
7. คอมพิวเตอร3ธุรกิจ
10. ออกแบบ
13. สัมพันธ3ธุรกิจ

2. อาหารและโภชนาการ
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
8. การโรงแรม
11. คอมพิวเตอร3กราฟ@ค

3. คหกรรมศาสตร3
6. การขาย/การตลาด
9. วิจิตรศิลป=
12. สามัญสัมพันธ3

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต#อการจัดให1มีวัสดุ อุปกรณ* ครุภัณฑ* และคอมพิวเตอร* ของสถานศึกษา
ข1อที่

รายการประเมิน

1.
2.

จํานวนวัสดุ อุปกรณ3 ครุภัณฑ3 และคอมพิวเตอร3อยู,ในสภาพใชงานไดดี
จํานวนวัสดุ อุปกรณ3 ครุภัณฑ3 และคอมพิวเตอร3มีความเหมาะสมกับ
สาขาวิชา
จํานวนวัสดุ อุปกรณ3 ครุภัณฑ3 และคอมพิวเตอร3มีความทันสมัย
มีจํานวนเพียงพอต,อการเรียนการสอนในแต,ละครั้ง
มีการบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ3 ครุภัณฑ3 และคอมพิวเตอร3
มีผูรับผิดชอบใหบริการแก,ครู และผูเรียน
มีความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการ

3.
4.
5.
6.
7.

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น1อย น1อยที่สุด

ตอนที่ 3 ข1อคิดเห็นและข1อเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ส,งงานพัสดุ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.9 (2)
แบบสรุปผลการประเมิน

ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีวัสดุ อุปกรณ3 ครุภัณฑ3 และคอมพิวเตอร3
ป!การศึกษา 2555

สาขาวิชา
ค#าเฉลี่ย
สาขาวิชา
ค#าเฉลี่ย
1. ผาและเครื่องแต,งกาย
8. การโรงแรม
2. อาหารและโภชนาการ
9. วิจิตรศิลป=
3. คหกรรมศาสตร3
10. ออกแบบ
4. การบัญชี
11. คอมพิวเตอร3กราฟ@ค
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
12. สามัญสัมพันธ3
6. การขาย/การตลาด
13. สัมพันธ3ธุรกิจ
7. คอมพิวเตอร3ธุรกิจ
ค#าเฉลี่ยในภาพรวม........................................................
ข1อที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ ไม#ปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ3 ครุภัณฑ3 และ
คอมพิวเตอร3
2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต,อการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ3 ครุภัณฑ3
และคอมพิวเตอร3 โดยครูและบุคลากรทุกฝEายในสถานศึกษาและผูเรียน
4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร,งด,วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูสรุปผล........……………………..……………งานพัสดุ
(...........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส,งฝEายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ#งชี้ที่ 3.10
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใน
ดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรค3 ส,งเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน,วยงาน องค3กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และ ส,งเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการประกาศเกียรติคุณยกย,อง
ผู1ให1ข1อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู1สรุปผลการประเมิน งานบุคลากร
เครื่องมือที่ใช1
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานตามแบบ ต. 3.10 (1) ทุกภาคเรียน
ส,งงานบุคลากร
2. งานบุคลากรสรุปรายงานตามแบบ ต. 3.10 (2) ส,งฝEายบริหารทรัพยากร
และหัวหนาแผนกวิชา
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
การฝ`กอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม,นอยกว,า
รอยละ 75
(2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสรางสรรค3จากหน,วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไม,นอยกว,ารอยละ 5
(3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา เขา
ร,วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่น
หรือหน,วยงาน องค3กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม,นอยกว,ารอยละ 5
(4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม,นอยกว,ารอยละ 75
(5) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
ประกาศเกียรติคุณยกย,องดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
จากหน,วยงานหรือองค3กรภายนอก ไม,นอยกว,ารอยละ 5
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เกณฑ*การประเมิน

ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีมาก ปฏิบัติ
ตามประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ขอ ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับตองปรับปรุง
เร,งด,วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.10 (1)
แบบรายงาน

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ภาคเรียนที่.........ป!การศึกษา 2555
แผนกวิชา........................................................................
ชื่อ – สกุล ............................................................ ตําแหน,ง .................................

ประเด็นที่ 1. การฝ`กอบรมดานวิชาการ/วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ครั้งที่

รายการ

ว.ด.ป. และ
จํานวนชั่วโมง

หน#วยงานที่จัด

สถานทีจ่ ัด

ประเด็นที่ 2. การรับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค3จากหน,วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ครั้งที่

รายการ

ว.ด.ป. ที่ได1

หน#วยงานที่ให1ทุน

จํานวนเงิน

ประเด็นที่ 3. การเขาร,วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอื่นหรือหน,วยงานภายนอกที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ
(เช,น ไปสอนในสถานศึกษาอื่น ๆ)
ครั้งที่

รายการ

ว.ด.ป. ที่เข1าร#วม

หน#วยงานที่จัด/สถานที่
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ประเด็นที่ 4. การไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
ครั้งที่

รายการ

ว.ด.ป. ที่เข1าร#วม

หน#วยงานที่จัด/สถานที่

ประเด็นที่ 5. ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกย,องดานวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพจาก
หน,วยงานภายนอก
ครั้งที่

รายการ

ว.ด.ป. ที่ได1รับ

หน#วยงานที่ได1รับ

ส,งงานบุคลากร
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.10 (2)
แบบสรุปผลการประเมิน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ป!การศึกษา 2555
แผนกวิชา

จํานวนคน
ทั้งหมด 1

จํานวนคนที่ปฏิบัติตามประเด็นที่
ร1อยละ 2 ร1อยละ 3 ร1อยละ 4 ร1อยละ 5

1. ผาและเครื่องแต,งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร3
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอร3ธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. วิจิตรศิลป=
10. ออกแบบ
11. คอมพิวเตอร3กราฟ@ค
12. สามัญสัมพันธ3
13. สัมพันธ3ธุรกิจ
ภาพรวม

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร,งด,วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูสรุปผล……………….…………......……….………งานบุคลากร
(............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส,งฝEายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวิชา

ร1อยละ

101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบ#งชี้ที่ 3.11
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ประจําป!ของสถานศึกษา ในดานวัสดุฝ`ก อุปกรณ3สําหรับการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การส,งเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียน
จัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ3 งาน
สรางสรรค3 หรืองานวิจัย การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝHง
จิตสํานึกและเสริมสรางความเปZนพลเมืองไทยและพลโลก
งบดําเนินการ หมายถึง ค,าใชจ,ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป! ทั้งนี้ไม,รวม
ค,าที่ดินและสิ่งก,อสราง ค,าครุภัณฑ3 ค,าเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของ
ครู และบุคลากรทุกฝEายในสถานศึกษา
ผู1ให1ข1อมูลและสรุปผลการประเมิน งานวางแผน ฯ
เครื่องมือที่ใช1
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. งานวางแผนฯ รายงานตามประเด็นที่ 1
2. งานผลิตผลการคาฯ รายงานตามประเด็นที่ 2
3. งานโครงการพิเศษฯ รายงานตามประเด็นที่ 3
4. งานวิจัยฯ รายงานตามประเด็นที่ 4
5. งานกิจกรรมฯ รายงานตามประเด็นที่ 5
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีรายจ,ายค,าวัสดุฝ`ก อุปกรณ3และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการ
สอน ไม,นอยกว,ารอยละ 10 ของงบดําเนินการ
(2) สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลค,าของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝ`กในการ
จัดการเรียนการสอนไม,นอยกว,ารอยละ 25 ของค,าวัสดุฝ`ก
(3) สถานศึกษามีรายจ,ายค,าวัสดุฝ`ก อุปกรณ3และสื่อสําหรับการบริการและ
วิชาชีพ ไม,นอยกว,ารอยละ 1 ของงบดําเนินการ
(4) สถานศึกษามีรายจ,ายในการส,งเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและ
ดํ า เนิ น การจั ด ประกวด จั ด แสดงโครงการ นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ3 งาน
สรางสรรค3 หรืองานวิจัยไม,นอยกว,ารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
(5) สถานศึ กษามี ร ายจ, า ยในการดํ า เนิน งานตามโครงการ กิจ กรรม ดานการ
ปลูกฝHงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปZนพลเมืองไทยและพลโลก ไม,นอย
กว,ารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
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เกณฑ*การประเมิน

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ระดับดีมาก ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ขอ ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับตองปรับปรุง
เร,งด,วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.11
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ป!การศึกษา 2555

ปฏิบัติได1 สรุปผลการประเมิน
ร1อยละ ผ#าน ไม#ผ#าน

ข1อ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีรายจ,ายค,าวัสดุฝ`ก อุปกรณ3และสื่อสําหรับ การ
จัดการเรียนการสอน ไม,นอยกว,ารอยละ 10 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลค,าของผลผลิต ผลงานจากการใช
วัสดุฝ`กในการจัดการเรียนการสอนไม,นอยกว,ารอยละ 25 ของ
ค,าวัสดุฝ`ก
สถานศึกษามีรายจ,ายค,าวัสดุฝ`ก อุปกรณ3และสื่อสําหรับการ
บริการและวิชาชีพ ไม,นอยกว,ารอยละ 1 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจ,ายในการส,งเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียน
จัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ3 งานสรางสรรค3 หรืองานวิจัยไม,นอยกว,ารอยละ 5
ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจ,ายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ดานการปลูกฝHงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปZนพลเมืองไทย
และพลโลก ไม,นอยกว,ารอยละ 5 ของงบดําเนินการ

2
3
4

5

ภาพรวม
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร,งด,วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูสรุปผล……………….………......……….………งานวางแผนฯ
(........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส,งฝEายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด1านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ#งชี้ที่ 3.12
คําอธิบาย

ผู1ให1ข1อมูล
ผู1สรุปผลการประเมิน
เครื่องมือที่ใช1
คําชี้แจง

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข,ายทั้ง
ในประเทศและหรือต,างประเทศ
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข,าย ทั้งใน
ประเทศและหรือต,างประเทศ ในดานภูมิปHญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ3 ครุภัณฑ3 ฯลฯ และ
มีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง
1. ครูผูสอนในแผนกวิชา/งานในฝEายที่เกี่ยวของ
2. หัวหนาแผนกวิชา/หัวหนางาน
งานบริหารงานทั่วไป ฝEายบริหารทรัพยากร
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
3. แบบสรุปผลการประเมิน
1. ครูผูสอนมีการจัดหาภูมิปHญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง
ภายในประเทศและหรือต,างประเทศ รายงานขอมูลตาม แบบ ต. 3.12 (1)
ส,งหัวหนาแผนกวิชาชีพทุกภาคเรียน
2. หัว หนาแผนกวิ ช าชีพ สรุ ป จากครู ต ามแบบ ต. 3.12 (2) ส, งงานพั ฒ นา
หลักสูตรฯ สิ้นภาคเรียนที่ 2
3. งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต. 3.12 (3) ส,งงานบริหารงานทั่วไป
4. งานอาชีวศึกษาทวิภาคี สรุปจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ
หรือต,างประเทศที่มีส,วนร,วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาตามแบบ
ต. 3.12 (4) ส,งงานบริหารงานทั่วไป
5. งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ แผนกวิชาหรืองานในฝEายที่มีการระดม
ทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา กรอกขอมูลตามแบบ
ต. 3.12 (5) ส,งงานบริหารงานทั่วไป (งานการเงิน บัญชี พัสดุ)
6. งานบริหารงานทั่วไปสรุปผลการประเมินตามแบบ 3.12 (6) ทุกขอส,งฝEาย
บริหารทรัพยากร
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ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข,ายทั้งในประเทศและหรือต,างประเทศ
(2) สถานศึ ก ษามี ส าขางานที่ มี ก ารจั ด หาภู มิ ปH ญ ญาทองถิ่ น ผู เชี่ ย วชาญ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและหรือต,างประเทศร,วมพัฒนาผูเรียนไม,นอยกว,า
รอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่เป@ดสอน
(3) สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต,างประเทศ
ที่มีส,วนร,วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม,นอยกว,า 20 แห,ง
(4) สถานศึ ก ษามี ก ารระดมทรั พ ยากรอื่ น ๆ เช, น งบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ3
ครุภัณฑ3 ฯลฯ เพื่อส,งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม,นอยกว,า 5
รายการ
(5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรั พยากรในการจั ดการอาชีว ศึกษากับ เครื อข,า ยทั้ งในประเทศและ
หรือต,างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
เกณฑ*การประเมิน
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข,ายทั้ง
ในประเทศและหรือต,างประเทศ ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ระดับตอง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับตองปรับปรุงเร,งด,วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 ขอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด-านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.12 (1)
แบบรายงาน

การจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในประเทศและหรือต)างประเทศร)วมพัฒนาผูเรียน ป+การศึกษา 2555 ภาคเรียนที่……….……
สาขาวิชา…………………………………………………………….

ครั้งที่ วัน/เดือน/ป
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

ชื่อหนวยงาน

เรื่องที่บรรยาย

จํานวนชั่วโมง

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

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

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

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

ผูรายงาน………………………..….......................ครูผูสอน
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .

ส)งหัวหนาแผนกวิชาชีพตามสาขาผูเรียน
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………
………
………
………
………
………
………
………
………

ชื่อ - สกุล
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.12 (2)
แบบสรุปรายงาน ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข!ายทั้งใน
ประเทศและหรือต!างประเทศ ป)การศึกษา 2555
สาขาวิชา…………………………………………………………….
สรุปขอมูล

จํานวนครั้ง-คน-ชั่วโมงของภูมิป5ญญาท7องถิ่น ผู7เชี่ยวชาญ ผู7ทรงคุณวุฒิที่ร!วมพัฒนาผู7เรียน
ทั้งในประเทศและหรือต!างประเทศ

ภาคเรียนที่ 1 จํานวน.................ครั้ง จํานวน...................คน จํานวน...................ชัว่ โมง
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน.................ครั้ง จํานวน...................คน จํานวน...................ชัว่ โมง
ผู7รายงาน...................................................หัวหน7าแผนกวิชาชีพ
(.............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส!งหัวหน7างานพัฒนาหลักสูตรฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.12 (3)
แบบสรุปรายงาน สาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดหาภูมิป5ญญาท7องถิ่น ผู7เชี่ยวชาญ ผู7ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายใน
ประเทศและหรือต!างประเทศร!วมพัฒนาผู7เรียน ป)การศึกษา 2555
ภาคเรียนที่ 1
จํานวนคน
จํานวน
ชั่วโมง

สาขาวิชา/สาขางาน

ภาคเรียนที่ 2
จํานวนคน
จํานวน
ชั่วโมง

1. ผ7าและเครื่องแต!งกาย/ตัดเย็บเสื้อผ7า/ออกแบบเสื้อผ7า
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตรC
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด/ธุรกิจค7าปลีก
7. คอมพิวเตอรCธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. วิจิตรศิลปH
10. ออกแบบ
11. คอมพิวเตอรCกราฟJค
รวม
คิดเป.นรอยละของสาขาวิชา

เกณฑ#การผ3าน ไม!น7อยกว!าร7อยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่เปJดสอน
สรุปผลการรายงาน

ผ!าน

ไม!ผ!าน

ผู7รายงาน...................................................งานพัฒนาหลักสูตรฯ
(............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส!งฝLายวิชาการ หัวหน7าแผนกวิชาชีพ และงานบริหารงานทั่วไป
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.12 (4)
แบบสรุปรายงาน

จํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต!างประเทศที่มีส!วนร!วมในการ
จัดการศึกษา กับสถานศึกษา ป)การศึกษา 2555
จํานวน
สถานประกอบการ

สาขาวิชา/สาขางาน

สรุปผลการประเมิน
ผ3าน
ไม3ผ3าน

1. ผ7าและเครื่องแต!งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตรC
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรCธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. วิจิตรศิลปH
10. ออกแบบ
11. คอมพิวเตอรCกราฟJค
รวม
เกณฑ#การผ3าน 1. ระดับสาขาวิชา/สาขางาน ไม!น7อยกว!า 3 แห!ง
2. ระดับสถานศึกษา ไม!น7อยกว!า 20 แห!ง
สรุปผลการรายงาน

ผ!าน

ไม!ผ!าน

ผู7สรุปผล………………………………………….………งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานความร!วมมือ
(............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส!งฝLายวิชาการ ฝLายแผนงานฯ หัวหน7าแผนกวิชาชีพ และงานบริหารงานทั่วไป
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.12 (5)

แบบรายงาน

ครั้งที่

การระดมทรัพยากร เงิน ครุภัณฑC วัสดุ อุปกรณCทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
ระหว!างวันที่ 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556 (อาจเปOนเงินบริจาค,
การหารายได7 หรือบริจาคสิ่งของ) ป)การศึกษา 2555

ว.ด.ป.

รายการ

จํานวนที่ไดรับ
บาท
เครื่อง / ชิ้น

รวม

ผู7ให7ข7อมูล

งานพัสดุ/ งานการเงิน/ งานบัญชี
(

วันที่

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส!งงานบริหารงานทั่วไป
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.12 (6)
แบบสรุปผลการประเมิน การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข!ายทั้งในประเทศ
และหรือต!างประเทศ จากแหล!งต!าง ๆ ป)การศึกษา 2555
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข!ายทั้งในประเทศและหรือต!างประเทศ
2. สถานศึกษามีสาขาวิชาที่มีการจัดหาภูมิป5ญญาท7องถิ่น ผู7เชี่ยวชาญ
ผู7ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและหรือต!างประเทศร!วมพัฒนาผู7เรียนไม!
น7อยกว!าร7อยละ 80 ของจํานวนสาขาวิชาที่เปJดสอน
3. สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือ
ต!างประเทศที่มีส!วนร!วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม!น7อย
กว!า 20 แห!ง
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช!น งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณC ครุภัณฑC ฯลฯ เพื่อส!งเสริม สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา ไม!น7อยกว!า 5 รายการ
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข!ายทั้งใน
ประเทศและหรือต!างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
สรุปผลการประเมิน

ผู7สรุปผล
วันที่

ปฏิบัติ

ไม3ปฏิบัติ

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข7อ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข7อ
พอใช7 ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข7อ
ต7องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข7อ
ต7องปรับปรุงเร!งด!วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข7อ
งานบริหารงานทั่วไป

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
ส!งฝLายบริหารทรัพยากร และหัวหน7าแผนกวิชา

มาตรฐานที่ 4
ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 4 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน

ตัวบงชี้ที่ 4.1
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส"วนร"วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ)ายในสถานศึกษาและผู+เรียนทุกสาขางาน และมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู+รับบริการ โดยใช+แบบประเมินมาตราส"วนประมาณ
ค"า (Rating scale) 1 - 5
ครูและบุคลากรทุกฝ)ายในสถานศึกษาและผู+เรียนที่เข+าร"วมโครงการ กิจกรรม
ตั้งแต" 1 ครั้ง ขึ้นไปให+นับเป@นจํานวนผู+เข+าร"วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการ
พิจารณา
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานโครงการพิเศษฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผู+สอน กรอกข+อมูลตามแบบ ต. 4.1 (1) ส"งหัวหน+าแผนกวิชาชีพ
2. หัวหน+าแผนกวิชาชีพ กรอกข+อมูลตามแบบ ต. 4.1 (1) ส"งงานโครงการพิเศษฯ
3. งานโครงการพิเศษฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 4.1 (2) ส"งฝ)ายพัฒนา
กิจการฯ และหัวหน+าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการ
มีส"วนร"วมของครูและบุคลากรทุกฝ)ายในสถานศึกษาและผู+เรียน
(2) สถานศึกษาดําเนินการให+ทุกสาขางานดําเนินงานไม"น+อยกว"า 2 โครงการ
กิจกรรม ต"อปH
(3) สถานศึกษาดําเนินการให+ครูและบุคลากรทุกฝ)ายในสถานศึกษา ไม"น+อยกว"า
ร+อยละ 60 เข+าร"วมโครงการ กิจกรรม
(4) สถานศึกษาดําเนินการให+ผู+เรียนในแต"ละสาขางาน ไม"น+อยกว"าร+อยละ 60
เข+าร"วมโครงการ กิจกรรม
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู+รับบริการและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00

113

เกณฑ2การประเมิน

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ระดับดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข+อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข+อ ระดับพอใช+ ปฏิบัติ
ตามประเด็น 3 ข+อ ระดับต+องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข+อ ระดับต+อง
ปรับปรุงเร"งด"วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข+อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 4 ด,านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แบบ ต. 4.1 (1)
แบบรายงาน

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่................. สาขา.................................................
ครู/บุคลากร

ครั้งที่

ว.ด.ป.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(ระบุอําเภอและจังหวัด)

จํานวนครู จํานวน
ทั้งหมด ผู,เข,าร.วม

นักเรียน นักศึกษา
ร,อยละ

จํานวน
ชั่วโมง

จํานวน
ทั้งหมด

จํานวน
ผู,เข,าร.วม

ร,อยละ

ความพึงพอใจ
ผู,รับบริการ
ระดับ
(Χ)
คุณภาพ
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รวมทั้งสิ้น

โครงการ/กิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ ดีมาก ค)าเฉลี่ย 4.51-5.00 ดี ค)าเฉลี่ย 3.51-4.50 พอใช1 ค)าเฉลี่ย 2.51-3.50 ต1องปรับปรุง ค)าเฉลี่ย 1.51-2.50
ต1องปรับปรุงเร)งด)วน ค)าเฉลี่ย 0.00-1.50
ผู1รายงาน…………………………..………….………ครูผู1สอน/หัวหน1าแผนกวิชาชีพ/งานโครงการพิเศษฯ
(..............................................)
วันที่………..เดือน……มีนาคม…..….พ.ศ. 2556 .

- ครูผู1สอนส)งหัวหน1าแผนกวิชาชีพ
- หัวหน1าแผนกวิชาชีพสรุปในแบบรายงานส)งงานโครงการพิเศษฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 4 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล)องกับความต)องการของท)องถิ่น ชุมชน
แบบ ต.4.1 (2)
แบบสรุปผลรายงาน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปการศึกษา 2555
สาขาวิชา

ประเด็นการพิจารณา
2
3
4

1

5

จํานวน
ประเด็นที่ปฏิบัติ

1. ผ"าและเครื่องแต)งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร/
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอร/ธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. วิจิตรศิลป;
10. ออกแบบ
11. คอมพิวเตอร/กราฟ>ค
12. สามัญสัมพันธ/
13. สัมพันธ/ธุรกิจ
รวมสาขาวิชาที่ปฏิบัติครบทุกประเด็น
คิดเป(นร)อยละของสาขาวิชา
ภาพรวมปฏิบัติได)..................... ประเด็น
สรุปผลการประเมิน

ผู"สรุปผล
วันที่

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข"อ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข"อ
พอใช" ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข"อ
ต"องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข"อ
ต"องปรับปรุงเร)งด)วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข"อ
งานโครงการพิเศษ

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
ส)งฝFายพัฒนากิจการ ฯ และหัวหน"าแผนกวิชา

มาตรฐานที่ 5
ดานนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ2 งานสรางสรรค2 หรืองานวิจัย

ตัวบงชี้ที่ 5.1

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียน
คําอธิบาย
สถานที่ศึกษามีการส,งเสริม สนับสนุนใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น
ปวส.2 จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามรายวิชา
โครงการ และอื่น ๆ และจัดใหมีการประกวด แสดงและเผยแพร,ผลงาน รวมทั้ง
การนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษามีการส,งเสริมใหเขาร,วมแสดง แข,งขัน
และไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ผูใหขอมูล
ครูผูสอน หัวหนาแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
3. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผูสอน รายงานขอมูลในแบบ ต. 5.1(1) และ ต. 5.1(2) ในแต,ละภาคเรียน
ส,งหัวหนาแผนกวิชา
2. หัวหนาแผนกวิชารวบรวมแบบ ต. 5.1(1) และ ต. 5.1(2) ใหหัวหนาแผนกวิชาชีพ
ตามสาขาวิชา/สาขางานของผูเรียน
3. หัวหนาแผนกวิชาชีพสรุปแบบรายงานลงในแบบ ต. 5.1(3) ส,งงานวิจัยพัฒนาฯ
4. งานวิจัยพัฒนาฯ สรุปจาก แบบ ต. 5.1(3) ของหัวหนาแผนกวิชาชีพลงใน
แบบ ต. 5.1(4) และ ต. 5.1(5) ส,งฝ@ายแผนงานฯ
(1) สถานศึกษาส,งเสริม สนับสุนน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด
ประเด็นพิจารณา
จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
(2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2
จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงาน
ทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น
ปวส.2 จํานวน 2 คน: 1 ชิ้น
(3) สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยไม,นอยกว,ารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา
(4) สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไม,นอย
กว,ารอยละ 25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร,ต,อสาธารณชน
(5) สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ไม,นอยกว,ารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
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เกณฑ2การประเมิน

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติ
ตามประเด็น 2 ขอ ระดับตองปรับปรุงเร,งด,วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ2 งานสรางสรรค2 หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.1 (1)
แบบรายงาน

การจัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน
ปJการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่……..……

1. ชื่อผูสอน…………………….....................................…………………….………. แผนกวิชา………………………………….
2. ชือ่ นักเรียน นักศึกษา ( ระดับ ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้นงาน ระดับ ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้นงาน)
2.1 ……………………………..............................ระดับชั้น.............................สาขาวิชา………............…………………
2.2 …………………………........................………ระดับชั้น…….......................สาขาวิชา.....………………………………
2.3 ………………........................…………………ระดับชั้น………………...........สาขาวิชา............…….....………………
3. ผลงานเปLน
โครงการ
สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค
งานวิจัย
ชื่อผลงาน ……………………………………………………………………………….…..........................................……………
………………………………………………………………………………………….......……………….........................................
4. การนําไปใชประโยชน
4.1 พัฒนาการเรียนการสอน
- วิชา………………………………………………..................... ระดับชั้น……......……………………………………
- สาขาวิชา/สาขางาน ....………………….............................…………………………………………………………
4.2 อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน..........................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4.3 ใชประกอบอาชีพหรือพัฒนาชุมชน ทองถิ่น ประเทศ…………………………...................………………………
…………………………………………………………………………………………………………...........................................
5. ไดรับรางวัล (โปรดระบุชื่อรางวัล , ระดับรางวัล , หน,วยงานที่มอบ และวัน เดือน ปJ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................…………………………………………………
6. มีการเผยแพร,ต,อสาธารณชน (โปรดระบุว,าในระดับใด เมื่อไร , โดยสื่อหรือวิธีใดบาง) ......……..…………………
…………………………………………………………………………………………………………..............................................……
7. งบประมาณที่ใช
งปม.
บาท
บกศ.
บาท
เงินสนับสนุน
บาท
เงินส,วนตัว
บาท
ผูรายงาน……………...........……………………..
(……………….............……………..)
หมายเหตุ 1. โปรดใชแบบรายงาน 1 แผ,นต,อ 1 โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2. มีขอมูลเพิ่มเติมเขียนต,อดานหลัง
- ส,งหัวหนาแผนกวิชา
- หัวหนาแผนกวิชารวบรวมใหหัวหนาแผนกวิชาชีพตามสาขาของผูเรียน
- หัวหนาแผนกวิชาชีพสรุปในแบบ ต 5.1 (2) แลวรวบรวมส,งงานวิจัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร!ธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ! งานสรางสรรค! หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.1 (2)
แบบสรุปรายงาน

การจัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน ระดับ ปวช. 3 คน : 1 ชิ้นงาน ระดับ ปวส. 2 : 1 ชิ้นงาน ป)การศึกษา 2555
ระดับ (ปวช./ปวส.) .................. สาขาวิชา/สาขางาน........................................ จํานวนผูเรียน ............................ คน
การนําไปใช
ไดรับรางวัลในระดับ
ประโยชน!
งาน
สถาน
สถาน
ชุมชน
จังหวัด ภาค ชาติ
โครงการ สิ่งประดิษฐ!
งานวิจัย
ศึกษา
ศึกษา
สรางสรรค!
ประเภทผลงาน

ที่

ชื่อผลงาน

รายชื่อผูจัดทํา

การเผยแพร$
ผลงาน
ไม$มี
มี
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ผูรายงาน..................................................... ครูผูสอน
(..............................................)
วันที่..........เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

ลงชื่อ....................................................... หัวหนาแผนกวิชา
(...............................................)
- ส6งหัวหนาแผนกวิชา
- หัวหนาแผนกวิชาตรวจสอบความถูกตอง ส6งงานวิจัยฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.1 (3)
แบบสรุปรายงาน

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัยของผูเรียน ระดับ (ปวช./ปวส.).................จํานวนผูเรียน..................คน
ป.การศึกษา 2555
สาขาวิชา/สาขางาน...........................................................................

ผลงาน

ผลงานที่ใชประโยชน
ผลงาน
หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน
จํานวน
ที่เผยแพร!ต!อสาธารณชน
จังหวัด ภาค และชาติ
ผลงาน
จํานวนผลงาน รอยละ จํานวนผลงาน รอยละ จํานวนผลงาน รอยละ
ผลงานที่ใช
ประโยชนในสถานศึกษา

โครงการ
สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค
งานวิจัย
รวม

ผูรายงาน……………………....……………………หัวหนาแผนกวิชาชีพ
(..........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส7งงานวิจัยพัฒนาฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.1 (4)
แบบสรุปผลการประเมิน

ลําดับ
สาขาวิชา/สาขางาน
ที่

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยของผูเรียน ระดับ (ปวช./ปวส.).................ป.การศึกษา 2555
จํานวนผลงาน

จํานวน
ทั้งหมด
โครงการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สิ่ง
งาน
งาน
ประดิษฐ สรางสรรค วิจัย

ผลงานที่ใช
ประโยชน
ในสถานศึกษา

ผลงานที่ใช
ผลงานที่ ประโยชนหรือไดรับ
เผยแพร!ต!อ
รางวัลในระดับ
สาธารณชน ชุมชน จังหวัด ภาค
และชาติ

รวม จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน

ผาและเครื่องแต7งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
การบัญชี
การเลขานุการ
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การโรงแรม
วิจิตรศิลปC
ออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟEค
รวมทั้งหมด

ผูสรุปผล…………………....……………………. งานวิจัยพัฒนาฯ
(.............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส7งฝGายแผนงานฯ

รอยละ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.1 (5)
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยของผูเรียน ป.การศึกษา 2555
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาส7งเสริม สนับสุนน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด
จัดแสดงโครงการ สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชัน้
ปวส.2 จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจยั โดยมี
จํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน
: 1 ชิ้น และระดับชัน้ ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้น
3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยไม7นอยกว7ารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช
ประโยชนในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ไม7นอยกว7ารอยละ 25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร7ต7อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจยั ไม7นอยกว7ารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช
ประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

ปฏิบัติ

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร7งด7วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
งานวิจัย ฯ

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
ส7งฝGายแผนงาน ฯ

ไม!ปฏิบัติ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบ!งชี้ที่ 5.2

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการส7งเสริมสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย และจัดใหมีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร7
ผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา มีการส7งเสริมใหเขา
ร7วมแสดง แข7งขันและไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด
ภาค และชาติ
งานวิจัยของครูตองครอบคลุมกระบวนการ คือ 1. มีเปPาประสงค 2. มีการระบุ
ปQญหา 3. มีวิธีการดําเนินการ 4. มีการเก็บและบันทึกขอมูล 5. มีการวิเคราะห
และสรุปผลความรูที่ไดจากการดําเนินการ
ผูใหขอมูล
ครู หัวหนาแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครู รายงานขอมูลตามแบบ ต. 5.2 (1) ในแต7ละภาคเรียน ส7งหัวหนาแผนกวิชา
2. หัวหนาแผนกวิชา สรุปแบบรายงานตามแบบ ต. 5.2 (2) และ แบบ ต. 5.2 (3)
ส7งงานวิจัยพัฒนาฯ
3. งานวิจัยพัฒนาฯ สรุปจาก แบบ ต. 5.2 (2) และ แบบ ต.5.2 (3) ของหัวหนา
แผนกวิชา ในแบบ ต. 5.2 (4) และ ต.5.2(5) ส7งฝGายแผนงานฯ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาส7งเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
(2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย
(3) สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยไม7นอยกว7ารอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชน
ในสถานศึกษา
(4) สถานศึ ก ษา ไดนํ า นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานสรางสรรค หรื อ งานวิ จั ย
ไม7นอยกว7ารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร7ต7อสาธารชน
(5) สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การให นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานสรางสรรค หรื อ
งานวิจัย ไม7นอยกว7า รอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมดนําไปใชประโยชน
หรือไดรับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
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เกณฑการประเมิน

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู ระดับดีมาก ปฏิบัติต ามประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตาม
ประเด็ น 4 ขอ ระดั บ พอใช ปฏิ บั ติ ต ามประเด็ น 3 ขอ ระดั บ ตองปรั บ ปรุ ง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับตองปรับปรุงเร7งด7วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.2 (1)
แบบรายงาน

การจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู
ป.การศึกษา 2555 ภาคเรียนที่……..……

1. ชื่อ – สกุล...........……….....................................…………………….………. แผนกวิชา……………………………….........….
2. ผลงานเปSน
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค
งานวิจัย
ชื่อผลงาน ……………………………………………………………………………….…....................................................…………
………………………………………………………………………………………….......………………................................................
3. การนําไปใชประโยชน
3.1 การใชประโยชนในสถานศึกษา………………………………………………………………………….…............................
พัฒนาการเรียนการสอน
- วิชา………………………………………………..................... ระดับชั้น……......……………………………….........……
- สาขาวิชา/สาขางาน ....………………….............................………………………………………………….........………
3.2 การใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ..................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4. ไดรับรางวัล (โปรดระบุชื่อรางวัล , ระดับรางวัล , หน7วยงานที่มอบ และวัน เดือน ป.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................…………………………………………….
5. มีการเผยแพร7ต7อสาธารณชน (โปรดระบุว7าในระดับใด เมื่อไร , โดยสื่อหรือวิธีใดบาง) ..…..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................…………………………………………….
6. งบประมาณที่ใช
งปม.
บาท
บกศ.
บาท
เงินสนับสนุน
บาท
เงินส7วนตัว
บาท
ผูรายงาน……………...........……………………..
(……………….............……………..)
หมายเหตุ 1. โปรดใชแบบรายงาน 1 แผ7นต7อ 1 โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจยั
2. มีขอมูลเพิ่มเติมเขียนต7อดานหลัง
- ส7งหัวหนาแผนกวิชา
- หัวหนาแผนกวิชา สรุปในแบบ ต 5.2 (2) แลวรวบรวมส7งงานวิจัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร!ธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ! งานสรางสรรค! หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.2 (2)
แบบสรุปรายงาน
ที่

การจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู ปการศึกษา 2555

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

การนําไปใช
ไดรับรางวัลในระดับ
ประโยชน!ในระดับ
สิ่ง
งาน
สถาน
สถาน
นวัตกรรม
งานวิจัย
ชุมชน
จังหวัด ภาค ชาติ
ประดิษฐ! สรางสรรค!
ศึกษา
ศึกษา
ประเภทผลงาน

ชื่อผลงาน

รายชื่อผูจัดทํา

การเผยแพร$
ผลงาน
มี

ไม$มี
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ลงชื่อ .................................................... หัวหนาแผนกวิชา
(...............................................)
วันที่ ...........เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

- ส0งงานวิจัยพัฒนาฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.2 (3)
แบบสรุปรายงาน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัยของครู ป&การศึกษา 2555
แผนกวิชา................................................................ จํานวนครู................................ คน

ผลงาน

ผลงานที่ใชประโยชน
ผลงานที่ใช
ผลงาน
หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน
จํานวน
ประโยชนในสถานศึกษา ที่เผยแพร!ต!อสาธารณชน
จังหวัด ภาค และชาติ
ผลงาน
จํานวนผลงาน รอยละ จํานวนผลงาน รอยละ จํานวนผลงาน รอยละ

นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค
งานวิจัย
รวม
ผูรายงาน…………………………..…………………หัวหนาแผนกวิชา
(...........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส6งงานวิจัยพัฒนาฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.2 (4)

แบบสรุปผลการประเมิน

ลําดับ
ที่

แผนกวิชา

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยของครู ป&การศึกษา 2555
จํานวนผลงาน

จํานวน
ทั้งหมด
นวัตกรรม

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

ผลงานที่ใช
ผลงานที่ใช
ผลงานที่ ประโยชนหรือไดรับ
ประโยชน
เผยแพร!
รางวัลในระดับ
ในสถานศึกษา ต!อสาธารณชน ชุมชน จังหวัด
ภาค และชาติ

สิ่ง
งาน
ประดิษฐ สรางสรรค

งาน
วิจัย

รวม

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

ผาและเครื่องแต6งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
การบัญชี
การเลขานุการ
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การโรงแรม
วิจิตรศิลปB
ออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟEค
สามัญสัมพันธ
สัมพันธธุรกิจ
รวมทั้งหมด

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร6งด6วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูสรุปผล………………………………………………. งานวิจัยพัฒนาฯ
(.............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส6งฝIายแผนงานฯ

รอยละ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.2 (5)
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยของครู ป&การศึกษา 2555
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ
ไม!ปฏิบัติ
1. สถานศึกษาส6งเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําและดําเนินการจัด
ประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยไม6นอยกว6ารายละ 75 ของจํานวนผลงาน
ทั้งหมด ไปใช ประโยชนในสถานศึกษา
4. สถานศึกษา ไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ไม6นอยกว6ารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด
เผยแพร6ต6อสาธารชน
5. สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย ไม6นอยกว6า รอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด
นําไปใช ประโยชน หรือไดรับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด
ภาค และชาติ
สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร6งด6วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
งานวิจัยพัฒนาฯ

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
ส6งฝIายแผนงาน ฯ

มาตรฐานที่ 6
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก

ตัวบงชี้ที่ 6.1

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย'
ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข
และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียน
ทุกคนเขาร(วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'
ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา
และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึง
พอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษา โดย
ใชแบบประเมินมาตราส(วนประมาณค(า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผู เรียนที่เขาร( วมโครงการ กิ จกรรม
ตั้งแต( 1 ครั้งขึ้นไปใหนับเป-นจํานวนผูเขาร(วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็น
การพิจารณา
ผูใหขอมูล
ครูผูสอน และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
ผูสรุปผลการประเมิน หัวหนางานกิจกรรม
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
3. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผูสอนรายงานการเขาร(วมกิจกรรมตามแบบ ต. 6.1 (1) ส(งงานกิจกรรม ฯ
2. งานกิจกรรมฯ สรุปรายงานตามแบบ ต. 6.1(2) ส(งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
3. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 6.1 (3) ส(งฝ4ายพัฒนากิจการฯ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย' ส( ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไม(นอยกว(า 5 โครงการ กิจกรรม

131

เกณฑ2การประเมิน

(2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรี ยนทุกคนร( วมโครงการ กิ จกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
(3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคนเขาร(วม
โครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝงจิ ต สํ า นึ ก ดานการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษั ต ริ ย' ส( ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อ
นําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษั ต ริ ย' ส( ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย'
ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข
และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น
5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับตองปรับปรุงเร(งด(วน ปฏิบัติ
ตามประเด็น 1 ขอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ด!านการปลูกฝ7งจิตสํานึกและเสริมสร!างความเป8นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.1 (1)
แบบรายงาน

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย$ ส%งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย$ทรงเป*นประมุข
และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภาคเรียนที่............ ป2การศึกษา 2555

ครั้งที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ว.ด.ป.

ระดับชั้น/สาขาวิชา
ผู!เรียน

จํานวน
ผู!เรียน
ทั้งหมด

ผู!เรียนที่เข!าร%วม
ครูที่เข!าร%วมกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ
กิจกรรม
จํานวนครู
หมายเหตุ
จํานวน ร!อยละ ทัง้ หมด จํานวน ร!อยละ ค%าเฉลีย่
ระดับ
คุณภาพ
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สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ

ผูสรุปผล……………………………....……………………. ครูผูสอน
(.......................................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุงเร%งด%วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ส%งงานกิจกรรมฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 6 ด&านการปลูกฝ4งจิตสํานึกและเสริมสร&างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.1 (2)
แบบสรุปรายงาน ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส'งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป,นประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ป2การศึกษา 2555
สาขาวิชา

1

ประเด็นการพิจารณา
2
3
4

5

จํานวน
ประเด็นทีป่ ฏิบัติ

1. ผาและเครื่องแต'งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร&
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอร&ธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. วิจิตรศิลปA
10. การออกแบบ
11. คอมพิวเตอร&กราฟDค
รวมสาขาวิชาที่ปฏิบัติได&ทุกประเด็น

เกณฑ(การประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร'งด'วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูสรุปผล.............................................งานกิจกรรมฯ
(.........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส'งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 6 ด&านการปลูกฝ4งจิตสํานึกและเสริมสร&างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.1 (3)
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย&
ส' งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย& ท รงเป, น
ประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ป2การศึกษา 2555
ข&อที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ ไม:ปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส'งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย&ทรงเป,นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไม'นอยกว'า 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนร'วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิต
สํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส'งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป,นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝKายในสถานศึกษาทุกคนเขาร'วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย& ส'งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย&ทรงเป,นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส'งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป,นประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝKายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต'อภาพลักษณ&ของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย& ส'งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย&ทรงเป,นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

135

สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร'งด'วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
งานกิจกรรม ฯ

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
ส'งฝKายพัฒนากิจการ ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 6 ด&านการปลูกฝ4งจิตสํานึกและเสริมสร&างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก

ตัวบ:งชี้ที่ 6.2
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝKายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียน
ทุกคนเขาร'วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝKาย
ในสถานศึ ก ษาและผู เรี ย นเพื่ อ นํ า ผลไปปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การและมี ก าร
ประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีต'อภาพลักษณ&ของ
สถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราส'วนประมาณค'า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝKา ยในสถานศึ กษาและผู เรีย นที่ เขาร'ว มโครงการ กิจกรรม
ตั้งแต' 1 ครั้งขึ้นไปใหนับเป,นจํานวนผูเขาร'วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็น
การพิจารณา
ผู&ให&ข&อมูล
ครูผูสอน และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
ผู&สรุปผลการประเมิน หัวหนางานกิจกรรม
เครื่องมือที่ใช&
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
3. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผูสอนรายงานการเขาร'วมกิจกรรมตามแบบ ต. 6.2 (1) ส'งงานกิจกรรม ฯ
2. งานกิจกรรมฯ สรุปรายงานตามแบบ ต. 6.2(2) ส'งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
3. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 6.2 (3) ส'งฝKายพัฒนากิจการฯ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ&
สิ่งแวดลอมไม'นอยกว'า 5 โครงการ กิจกรรม
(2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขาร'วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม
(3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝKายในสถานศึกษาทุกคนเขาร'วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝKายในสถานศึกษา
และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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เกณฑ(การประเมิน

(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต' อ ภาพลั ก ษณ& ข องสถานศึ ก ษาในการปลู ก ฝงจิ ต สํ า นึ ก ดานการอนุ รั ก ษ&
สิ่งแวดลอม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ&สิ่งแวดลอม ระดับดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช ปฏิบัติ
ตามประเด็ น 3 ขอ ระดั บ ตองปรั บ ปรุ ง ปฏิ บั ติ ตามประเด็ น 2 ขอ ระดั บตอง
ปรับปรุงเร'งด'วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ด!านการปลูกฝ7งจิตสํานึกและเสริมสร!างความเป8นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.2 (1)
แบบรายงาน
ครั้งที่

การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ภาคเรียนที่............ ป$การศึกษา 2555
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ว.ด.ป.

ระดับชั้น/สาขาวิชา
ผู!เรียน

จํานวน
ผู!เรียน
ทั้งหมด

ผู!เรียนที่เข!าร%วม
ครูที่เข!าร%วมกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ
กิจกรรม
จํานวนครู
หมายเหตุ
จํานวน ร!อยละ ทัง้ หมด จํานวน ร!อยละ ค%าเฉลีย่
ระดับ
คุณภาพ
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สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ

ผูสรุปผล……………………………....……………………. ครูผูสอน
(........................................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุงเร2งด2วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ส2งงานกิจกรรมฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 6 ด&านการปลูกฝ4งจิตสํานึกและเสริมสร&างความเป7นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.2 (2)
แบบสรุปผลการประเมิน

การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ปการศึกษา 2555

สาขาวิชา

1

ประเด็นการพิจารณา
2
3
4

5

จํานวน
ประเด็นทีป่ ฏิบัติ

1. ผาและเครื่องแต*งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. วิจิตรศิลป=
10. การออกแบบ
11. คอมพิวเตอรกราฟ@ค
รวมสาขาวิชาที่ปฏิบัติได&ทุกประเด็น

เกณฑ(การประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร*งด*วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูสรุปผล.............................................งานกิจกรรมฯ
(.........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส*งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 6 ด&านการปลูกฝ4งจิตสํานึกและเสริมสร&างความเป7นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.2 (3)
แบบสรุปผลการประเมิน

การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ปการศึกษา 2555

ข&อที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ ไม:ปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมไม*นอยกว*า 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขาร*วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝHายในสถานศึกษาทุกคนเขา
ร*วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝHายใน
สถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต*อภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร*งด*วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
งานกิจกรรม ฯ

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
ส*งฝHายพัฒนากิจการ ฯ

141

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 6 ด&านการปลูกฝ4งจิตสํานึกและเสริมสร&างความเป7นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ:งชี้ที่ 6.3
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการส*งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝHายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียน
ทุ ก คน เขาร* ว มโครงการ กิ จ กรรม ดานการกี ฬ าและนั น ทนาการ มี ก าร
ประเมินผล การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝHาย
ในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีต*อภาพลักษณของ
สถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราส*วนประมาณค*า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝHายในสถานและผูเรียนที่เขาร*วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต* 1
ครั้งขึ้นไปใหนับเปZนจํานวนผูเขาร*วมโครงการ กิจกรรรมตามประเด็นการพิจารณา
ผู&ให&ข&อมูล
ครูผูสอน และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
ผู&สรุปผลการประเมิน หัวหนางานกิจกรรม
เครื่องมือที่ใช&
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
3. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผูสอนรายงานการเขาร*วมกิจกรรมตามแบบ ต. 6.3 (1) ส*งงานกิจกรรม ฯ
2. งานกิจกรรมฯ สรุปรายงานตามแบบ ต. 6.3 (2) ส*งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
3. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 6.3 (3) ส*งฝHายพัฒนากิจการฯ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไม*นอยกว*า
5 โครงการ กิจกรรม
(2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขาร*วมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬา
และนันทนาการ
(3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝHายในสถานศึกษา ทุกคนเขาร*วม
โครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ดานการกีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝHายในสถานศึกษาและ
ผูเรียนเพื่อนําผล ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต*อภาพลักษณของสถานศึกษา ในการส*งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
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เกณฑ(การประเมิน

ระดับคุณภาพในการส*งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ ระดับดีมาก ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3
ขอ ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับตองปรับปรุงเร*งด*วน ปฏิบัติ
ตามประเด็น 1 ขอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ด!านการปลูกฝ7งจิตสํานึกและเสริมสร!างความเป8นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.3 (1)
แบบรายงาน
ครั้งที่

การสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ ภาคเรียนที่............ ปการศึกษา 2555
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ว.ด.ป.

ระดับชั้น/สาขาวิชา
ผู!เรียน

จํานวน
ผู!เรียน
ทั้งหมด

ผู!เรียนที่เข!าร%วม
ครูที่เข!าร%วมกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ
กิจกรรม
จํานวนครู
หมายเหตุ
จํานวน ร!อยละ ทัง้ หมด จํานวน ร!อยละ ค%าเฉลีย่
ระดับ
คุณภาพ
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สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ

ผูสรุปผล……………………………..…………………. ครูผูสอน
(....................................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

สงงานกิจกรรมฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 6 ด&านการปลูกฝ4งจิตสํานึกและเสริมสร&างความเป7นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.3 (2)
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ ปการศึกษา 2555
สาขาวิชา

1

ประเด็นการพิจารณา
2
3
4

5

จํานวน
ประเด็นทีป่ ฏิบัติ

1. ผาและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร0
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอร0ธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. วิจิตรศิลป<
10. การออกแบบ
11. คอมพิวเตอร0กราฟ?ค
รวมสาขาวิชาที่ปฏิบัติได&ทุกประเด็น

เกณฑ(การประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูสรุปผล.............................................งานกิจกรรมฯ
(.........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
สงหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 6 ด&านการปลูกฝ4งจิตสํานึกและเสริมสร&างความเป7นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.3 (3)
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ ปการศึกษา 2555
ข&อที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการ
กีฬาและนันทนาการ
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝIายในสถานศึกษาทุกคน
เขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินผลการดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝIายใน
สถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผล ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก
การ
สถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ0ของสถานศึกษา ในการสงเสริมดาน
กีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

ไม:ปฏิบัติ

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
งานกิจกรรม ฯ

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
สงฝIายพัฒนากิจการ ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 6 ด&านการปลูกฝ4งจิตสํานึกและเสริมสร&างความเป7นพลเมืองไทยและพลโลก

ตัวบ:งชี้ที่ 6.4
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการปลูกฝNงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหแกครูและบุคลาการทุกฝIายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําไปใชประโยชน0
มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝIายในสถานศึกษา และผูเรียน
มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงานโดย
ครู และบุ ค ลากรทุ ก ฝI า ยในสถานศึ ก ษาและผู เรี ย นเพื่ อนํ า ผลไปปรั บ ปรุ งการ
บริ ห ารจั ด การ และมี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู เกี่ ย วของภายนอก
สถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝNงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช
แบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1 – 5
ผู&ให&ข&อมูล
ครูผูสอน และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
ผู&สรุปผลการประเมิน หัวหนางานกิจกรรม
เครื่องมือที่ใช&
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
3. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผูสอนรายงานการเขารวมกิจกรรมตามแบบ ต. 6.4 (1) สงงานกิจกรรม ฯ
2. งานกิจกรรมฯ สรุปรายงานตามแบบ ต. 6.4 (2) สงหัวหนาแผนกวิชาชีพ
3. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 6.4 (3) สงฝIายพัฒนากิจการฯ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึ ก ษามี ก ารใหความรู และสรางความเขาใจปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝIายในสถานศึกษา และผูเรียน
(2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยการมี ส วนรวมของครู และบุ คลากรทุ ก ฝI า ยใน
สถานศึกษา และผูเรียน
(3) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(4) สถานศึ กษามี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนงาน โครงการ ตาม
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยครู และบุ คลากรทุ กฝI า ยในสถานศึ กษา
และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่
มีตอการปลูกฝNงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.0
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เกณฑ(การประเมิน

ระดับคุณภาพในการปลูกฝNงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดี
มาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติ ตามประเด็น 4 ขอ ระดั บพอใช
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับตอง
ปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ด!านการปลูกฝ7งจิตสํานึกและเสริมสร!างความเป8นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.4 (1)
แบบรายงาน
ครั้งที่

การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่............ ป%การศึกษา 2555
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ว.ด.ป.

ระดับชั้น/สาขาวิชา
ผู!เรียน

จํานวน
ผู!เรียน
ทั้งหมด

ผู!เรียนที่เข!าร%วม
ครูที่เข!าร%วมกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ
กิจกรรม
จํานวนครู
หมายเหตุ
จํานวน ร!อยละ ทัง้ หมด จํานวน ร!อยละ ค%าเฉลีย่
ระดับ
คุณภาพ
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สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ

ผูสรุปผล……………………………....……………………. ครูผูสอน
(......................................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุงเร1งด1วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ส1งงานกิจกรรมฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 6 ด&านการปลูกฝ4งจิตสํานึกและเสริมสร&างความเป7นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.4 (2)
แบบสรุปผลการประเมิน

การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ป#การศึกษา 2555

สาขาวิชา

1

ประเด็นการพิจารณา
2
3
4

5

จํานวน
ประเด็นทีป่ ฏิบัติ

1. ผาและเครื่องแต-งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร3
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอร3ธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. วิจิตรศิลป>
10. การออกแบบ
11. คอมพิวเตอร3กราฟAค
รวมสาขาวิชาที่ปฏิบัติได&ทุกประเด็น

เกณฑ(การประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูสรุปผล.............................................งานกิจกรรมฯ
(.........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส-งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 6 ด&านการปลูกฝ4งจิตสํานึกและเสริมสร&างความเป7นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.4 (3)
แบบสรุปผลการประเมิน การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ป#การศึกษา 2555
ข&อที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแก-ครูและบุคลากรทุกฝIายในสถานศึกษา และผูเรียน
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส-วนร-วมของครูและบุคลากรทุก
ฝIายในสถานศึกษา และผูเรียน
3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตาม
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝIายในสถานศึกษา
และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก
สถานศึกษาที่มี ต-อการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และมีผลการประเมินโดย เฉลี่ย 3.51 – 5.0
สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

ปฏิบัติ

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร-งด-วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
งานกิจกรรมฯ

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
ส-งฝIายพัฒนากิจการฯ

ไม:ปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 7
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 7.1
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาจั ด ใหมี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน
การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษาและการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาโดย
ดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ว/าดวยระบบหลักเกณฑ1 และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานประกันคุณภาพฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
งานประกันคุณภาพฯ สรุปผลในแบบ ต. 7.1 ส/งฝ:ายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชา
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ/งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึ ก ษาโดยการมี ส/ ว นร/ ว มของครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ: า ยในสถานศึ ก ษา
ผูเรีย น ชุ มชน สถานประกอบการ และหน/ว ยงานที่ เ กี่ย วของทั้ งภาครั ฐและ
ภาคเอกชน
(2) สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(3) สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(4) สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปBที่เปCนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(5) สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย/างต/อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น
ที่ 1 - 5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 4 ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็นที่
1 - 3 ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 2 ระดับตองปรับปรุงเร/งด/วน
ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบ ต. 7.1
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ปBการศึกษา 2555
ขอที่

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ/งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส/วนร/วมของครู
และบุคลากรทุกฝ:ายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน/วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปBที่เปCนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย/างต/อเนื่อง
จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

2.
3.
4.
5.

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

รวม
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 5
ดี ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 4
พอใช ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 3

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 - 2
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1
ผูสรุปผล…………………………………….………งานประกันคุณภาพฯ
(..........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .
ส/งฝ:ายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 7.2
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส/วนที่ 1
การจั ดการอาชี วศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตั วบ/งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการ
ดําเนินงานในแต/ละตัวบ/งชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบ/งชี้ไดตามเกณฑ1สูงสุดใน
ระดับ 5 คะแนน ดีมาก
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานประกันคุณภาพฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
งานประกันคุณภาพฯ สรุปผลในแบบ ต. 7.2 ส/งฝ:ายแผนงานฯ
ประเด็นการพิจารณา จํานวนตัวบ/งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ1สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
เกณฑ/การประเมิน ระดั บคุ ณภาพในการดําเนิน งานตามมาตรฐานการอาชีวศึ กษา พ.ศ. 2555
ระดับดีมาก 30 – 34 ตัวบ/งชี้และไม/มีตัวบ/งชี้ใดที่อยู/ในเกณฑ1ตองปรับปรุงหรือ
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ระดับดี 24 – 29 ตัวบ/งชี้ ระดับพอใช 18 – 23 ตัวบ/งชี้
ระดับตองปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ/งชี้ ระดับตองปรับปรุงเร/งด/วน ต่ํากว/า 12
ตัวบ/งชี้
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบ ต. 7.2
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ปBการศึกษา 2555
ผลการตัดสินตามเกณฑ/
มาตร
ฐาน
1

ตัว
บงชี้ ดีมาก
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3

2

3
รวม

สรุปผลการประเมิน

ดี

ผลการตัดสินตามเกณฑ/

ตอง มาตร
ตอง
พอใช
ปรับปรุง ฐาน
ปรับปรุง
เรงดวน
3

4
5
6

7

ตัว
บงชี้ ดีมาก

ดี

ตอง
ตอง
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุง
เรงดวน

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

รวม
รวมทั้งสิ้น

ดีมาก 30 – 34 ตัวบ/งชี้และไม/มีตัวบ/งชี้ใดที่อยู/ในเกณฑ1ตองปรับปรุง
หรือตองปรับปรุงเร/งด/วน
ดี 24 – 29 ตัวบ/งชี้
พอใช 18 – 23 ตัวบ/งชี้
ตองปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ/งชี้
ตองปรับปรุงเร/งด/วน ต่ํากว/า 12 ตัวบ/งชี้

ผูสรุปผล…………………………………….………งานประกันคุณภาพฯ
(…………………….…………………)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 .

ส/งฝ:ายแผนงานฯ

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
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ปฏิทินการปฏิบัตงิ าน
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ปการศึกษา 2555
ตัวบ!งชี้ที่

ผู&ให&ข&อมูล

มาตรฐานที่ 1
1.1
งานทะเบียน
1.2

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เครื่องมือ

หน&า

ส!งใคร

กําหนดส!ง

ต. 1.1

5

สิ้นภาคเรียนที่ 2

ต. 1.2 (1)

9

ต. 1.2 (2)

12

- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายบริหารทรัพยากร
- สถานประกอบการ
หน.วยงาน ชุมชน
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายบริหารทรัพยากร
- งานแนะแนวฯ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายพัฒนากิจการฯ
- สถานประกอบการ
หน.วยงาน สถานศึกษา
ที่รับผูสําเร็จการศึกษา
ป;การศึกษา 2554
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายแผนงานฯ

1.3

งานวัดผลและประเมินผล

ต. 1.3

14

1.4

งานวัดผลและประเมินผล

ต. 1.4

16

1.5

งานวัดผลและประเมินผล

ต. 1.5

18

1.6

งานวัดผลและประเมินผล

ต. 1.6

20

1.7

งานทะเบียน

ต. 1.7

22

1.8

- ครูที่ปรึกษา ป;การศึกษา 2554
- งานแนะแนวฯ

ต. 1.8 (1)
ต. 1.8 (2)

24
25

1.9

งานวิจัยพัฒนาฯ

ต. 1.9 (1)

29

ต. 1.9 (2)

32

ต. 2.1(1)
ต. 2.1 (2)

34
35

มาตรฐานที่ 2
2.1
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ

- งานพัฒนาหลักสูตรฯ
- หัวหนาแผนกวิชา
- ฝายวิชาการ

กุมภาพันธ1
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
ตุลาคม
สิ้นภาคเรียนที่ 2
กุมภาพันธ1

สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
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ตัวบ!งชี้ที่
2.2
2.3
2.4
2.5

ผู&ให&ข&อมูล
- ครู
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ
- ครู
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ
- ครู
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานวัดผลและประเมินผล
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

มาตรฐานที่ 3
3.1
งานบริหารงานทั่วไป

เครื่องมือ

หน&า

ต. 2.2 (1)
ต. 2.2 (2)
ต. 2.2 (3)
ต. 2.3 (1)
ต. 2.3 (2)
ต. 2.3 (3)
ต. 2.4 (1)
ต. 2.4 (2)
ต. 2.4 (3)
ต. 2.5

38
39
40
43
44
45
48
49
50
52

- หัวหนาแผนกวิชา
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ
- ฝายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ
- ฝายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานวัดผลฯ
- ฝายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายวิชาการ

ทุกภาคเรียน
ทุกภาคเรียน
สิ้นภาคเรียนที่ 2
ทุกภาคเรียน
ทุกภาคเรียน
สิ้นภาคเรียนที่ 2
ทุกภาคเรียน
ทุกภาคเรียน
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2

ต. 3.1 (1)
ต. 3.1 (2)

55
57

- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
- หัวหนาแผนกวิชา
- ฝายบริหารทรัพยากร
- หัวหนาแผนกวิชา
- ฝายแผนงานฯ
- หัวหนาแผนกวิชา
- ฝายแผนงานฯ
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- งานบริหารงานทั่วไป
- หัวหนาแผนกวิชา
- ฝายบริหารทรัพยากร
- หัวหนาแผนกวิชา
- ฝายแผนงานฯ
- ฝายบริหารทรัพยากร
- งานอาคารสถานที่
- หัวหนาแผนกวิชา
- ฝายบริหารทรัพยากร
- หัวหนาแผนกวิชา
- ฝายพัฒนากิจการฯ

กุมภาพันธ1
สิ้นภาคเรียนที่ 2

3.2

งานวางแผนฯ

ต. 3.2

59

3.3

งานวางแผนฯ

ต. 3.3

61

3.4

- งานบุคลากร

ต. 3.4 (1)
ต. 3.4 (2)
ต. 3.4 (3)

64
65
66

ต. 3.5

69

ต. 3.6 (1)
ต. 3.6 (2)

73
75

ต. 3.6 (3)
ต. 3.6 (5)
ต. 3.6 (6)
ต. 3.6 (7)
- งานโครงการพิเศษฯ และงานสวัสดิการฯ ต. 3.6 (4)

76
78
79
80
77

- งานบริหารงานทั่วไป
3.5

งานศูนย1ขอมูลฯ และงานประชาสัมพันธ1

3.6

- ครู , นักเรียน
- งานอาคารสถานที่
- งานปกครอง

ส!งใคร

- ฝายบริหารทรัพยากร
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายพัฒนากิจการฯ

กําหนดส!ง

สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
กุมภาพันธ1
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
กุมภาพันธ1
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
กุมภาพันธ1
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2

สิ้นภาคเรียนที่ 2
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ตัวบ!งชี้
3.7

ผู&ให&ข&อมูล
- ครูที่ปรึกษา

เครื่องมือ

หน&า
82
85
83
84
85
89
91

3.8

- ครู , นักเรียน
- งานวิทยบริการ

ต. 3.7 (1)
ต. 3.7 (4)
ต. 3.7 (2)
ต. 3.7 (3)
ต. 3.7 (5)
ต. 3.8 (1)
ต. 3.8 (2)

3.9

- ครู , นักเรียน
- งานพัสดุ

ต. 3.9 (1)
ต. 3.9 (2)

3.10

- ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- งานบุคลากร

ต. 3.10(1)
ต. 3.10(2)

3.11

- งานวางแผนฯ , งานส.งเสริมผลิตผลฯ
งานโครงการพิเศษฯ , งานวิจัยพัฒนาฯ ,
และงานกิจกรรมฯ
- ครู
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/งานความร.วมมือ

- งานครูที่ปรึกษา

3.12

- งานพัสดุ , การเงิน , บัญชี
- งานบริหารงานทั่วไป

ต. 3.11
ต. 3.12(1)
ต. 3.12(2)
ต. 3.12(3)
ต. 3.12(4)

- งานครูที่ปรึกษา
- งานครูที่ปรึกษา
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายพัฒนากิจการฯ
- ฝายพัฒนากิจการฯ
- งานวิทยบริการฯ
- หัวหนาแผนกวิชา
- ฝายวิชาการ
- ฝายบริหารทรัพยากร
94 - งานพัสดุ
95 - หัวหนาแผนกวิชา
- ฝายบริหารทรัพยากร
98 - งานบุคลากร
100 - หัวหนาแผนกวิชา
- ฝายบริหารทรัพยากร
103 - หัวหนาแผนกวิชา
- ฝายแผนงานฯ
106
107
108
109

- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายวิชาการ
- ฝายแผนงานฯ
ต. 3.12(5) 110 - หัวหนาแผนกวิชา
ต. 3.12(6) 111 - ฝายบริหารทรัพยากร

มาตรฐานที่ 4
4.1
- ครู , หัวหนาแผนกวิชาชีพ , งานโครงการพิเศษฯ ต. 4.1 (1) 114
- งานโครงการพิเศษฯ
ต. 4.1 (2) 115
มาตรฐานที่ 5
5.1
- ครู
- หัวหนาแผนกวิชา
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานวิจัยพัฒนาฯ

ส!งใคร

ต. 5.1 (1)
ต. 5.1 (2)
ต. 5.1 (3)
ต. 5.1 (4)
ต. 5.1 (5)

118
119
120
121
122

กําหนดส!ง
ทุกสัปดาห1
สิ้นภาคเรียนที่ 2

กุมภาพันธ1
สิ้นภาคเรียนที่ 2
กุมภาพันธ1
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2

สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2

- งานโครงการพิเศษฯ สิ้นภาคเรียนที่ 2
- หัวหนาแผนกวิชา
สิ้นภาคเรียนที่ 2
- ฝายบริหารทรัพยากร สิ้นภาคเรียนที่ 2
- หัวหนาแผนกวิชา
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานวิจัยพัฒนาฯ
- ฝายแผนงานฯ
- ฝายแผนงานฯ

สิ้นภาคเรียนที่ 2
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ตัวบ!งชี้
5.2

ผู&ให&ข&อมูล
- ครู
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานวิจัยพัฒนาฯ

มาตรฐานที่ 6
6.1
- ครู
- งานกิจกรรมฯ
6.2

- ครู
- งานกิจกรรมฯ

6.3

- ครู
- งานกิจกรรมฯ

6.4

- ครู
- งานกิจกรรมฯ

มาตรฐานที่ 7
7.1
งานประกันคุณภาพฯ

เครื่องมือ

หน&า

ต. 5.2 (1)
ต. 5.2 (2)
ต. 5.2 (3)
ต. 5.2 (4)
ต. 5.2 (5)

125
126
127
128
129

- หัวหนาแผนกวิชา
- งานวิจัยพัฒนาฯ
- งานวิจัยพัฒนาฯ
- ฝายแผนงานฯ
- ฝายแผนงานฯ

สิ้นภาคเรียนที่ 2
กุมภาพันธ1
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2

ต. 6.1 (1)
ต. 6.1 (2)
ต. 6.1 (3)
ต. 6.2 (1)
ต. 6.2 (2)
ต. 6.2 (3)
ต. 6.3 (1)
ต. 6.3 (2)
ต. 6.3 (3)
ต. 6.4 (1)
ต. 6.4 (2)
ต. 6.4 (3)

132
133
134
138
139
140
143
144
145
148
149
150

- งานกิจกรรมฯ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายพัฒนากิจการฯ
- งานกิจกรรมฯ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายพัฒนากิจการฯ
- งานกิจกรรมฯ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายพัฒนากิจการฯ
- งานกิจกรรมฯ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝายพัฒนากิจการฯ

สิ้นภาคเรียนที่ 2
สิ้นภาคเรียนที่ 2

ต. 7.1

7.2
งานประกันคุณภาพฯ
ต. 7.2
1. ประชุมติดตามขอมูล
2. จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล/แผนก
3. สรุปผลการประเมินและจัดทํา SWOT
4. ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
5. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
6. เผยแพร.รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแก.สาธารณชน

ส!งใคร

กําหนดส!ง

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

152 - หัวหนาแผนกวิชา
สิ้นภาคเรียนที่ 2
- ฝายแผนงานฯ
สิ้นภาคเรียนที่ 2
154 - ฝายแผนงานฯ
สิ้นภาคเรียนที่ 2
วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
วันที่ 19 – 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
วันที่ 29 – 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
วันที่ 1 – 30 เมษายน 2556
1 – 31 พฤษภาคม 2556

ตารางสงขอมูลของบุคลากร
ปการศึกษา 2555
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ตารางสงขอมูลของบุคลากร ปการศึกษา 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร!ธานี
ลําดับที่
1

2

ผูใหขอมูล
ครูทุกคน

ครูที่ปรึกษา ปวช.3 ปวส.2
ป3การศึกษา 2554
หัวหนาแผนกวิชา
หัวหนาแผนกวิชา
หัวหนาแผนกวิชา
หัวหนาแผนกวิชา
หัวหนาแผนกวิชา
หัวหนาแผนกวิชาชีพ
รายงานการประเมินวิชาชีพ
หัวหนาแผนกวิชาชีพ

เครื่องมือ

หนา

สงใคร

ต. 2.2 (1)
ต. 2.3 (1)
ต. 2.4 (1)
ต. 3.6 (1)
ต. 3.6 (5)
ต. 3.7 (1)
ต. 3.7 (4)
ต. 3.8 (1)
ต. 3.9 (1)
ต. 3.10 (1)
ต. 3.12 (1)
ต. 5.1 (1)
ต. 5.1 (2)
ต. 5.2 (1)
ต. 6.1 (1)
ต. 6.2 (1)
ต. 6.3 (1)
ต. 6.4 (1)
ต. 1.8 (1)

38
43
48
73
78
82
85
89
94
98
106
118
119
125
132
138
143
148
24

หัวหนาแผนกวิชา
หัวหนาแผนกวิชา
หัวหนาแผนกวิชา
งานอาคารสถานที่
งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานวิทยบริการฯ
งานพัสดุ
งานบุคลากร
หัวหนาแผนกวิชาชีพ

ต. 2.1 (1)
ต. 2.2 (2)
ต. 2.3 (2)
ต. 2.4 (2)
ต. 5.1 (2)
ต. 5.2 (2)
ต. 5.2 (3)
ต. 1.3

34
39
44
49
119
126
127
14

ต. 3.12 (2)
ต. 5.1 (3)

107
120

กําหนดสง
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

มีนาคม 2556
มีนาคม 2556
มีนาคม 2556
มีนาคม 2556
มีนาคม 2556
ทุกสัปดาห*
มีนาคม 2556
มีนาคม 2556
มีนาคม 2556
มีนาคม 2556
มีนาคม 2556

งานวิจัยพัฒนาฯ

8 มีนาคม 2556

งานวิจัยพัฒนาฯ

8 มีนาคม 2556

งานกิจกรรมฯ

8 มีนาคม 2556

งานแนะแนวฯ

กุมภาพันธ*

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

15 มีนาคม 2556

งานวัดผลฯ
หัวหนาแผนกวิชาชีพ

15 มีนาคม 2556

งานวิจัยพัฒนาฯ

15 มีนาคม 2556

งานวัดผลฯ

15 มีนาคม 2556

งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวิจัยพัฒนาฯ

15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556
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ลําดับที่
3
4

5

6
7

ผูใหขอมูล
งานทะเบียน
งานวัดผลฯ

งานวิจัยพัฒนา

งานกิจกรรมฯ
งานปกครอง

8

งานแนะแนวฯ

9

งานส;งเสริมผลิตผลฯ

เครื่องมือ
ต. 1.1
ต. 1.7
ต. 1.3
ต. 1.4
ต. 1.5
ต. 1.6
ต. 2.4 (3)
ต. 1.9 (1)

หนา
5
22
14
16
18
20
50
29

ต. 1.9 (2)

32

สงใคร
ฝ:ายบริหารทรัพยากร
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
ฝ:ายวิชาการ
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ

กําหนดสง
15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556

ฝ:ายวิชาการ
15 มีนาคม 2556
สถานประกอบการ
กุมภาพันธ*
หน;วยงาน สถานศึกษา
ที่รับผูสําเร็จการศึกษา
ป3การศึกษา 2554
ฝ:ายแผนงานฯ
15 มีนาคม 2556
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
ฝ:ายแผนงานฯ
15 มีนาคม 2556

ต. 3.11
103
ต. 5.1 (4)
121
ต. 5.1 (5)
122
ฝ:ายแผนงานฯ
ต. 5.2 (4)
128
ต. 5.2 (5)
129
ต. 6.1 – 6.4 133 - 150 - หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝ:ายพัฒนากิจการฯ
ต. 3.11
103
ฝ:ายแผนงานฯ
ต. 3.6 (3)
76
ต. 3.6 (5)
78
หัวหนาแผนกวิชา
ฝ:ายพัฒนากิจการฯ
ต. 3.6 (6)
79
ต. 3.6 (7)
80
ต. 1.8 (2)
25
ฝ:ายพัฒนากิจการฯ
ต. 3.7 (5)
86
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
ต. 3.11
103
งานวางแผนฯ

15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556
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ลําดับที่
10

11

งานวางแผนฯ

12

งานอาคารสถานที่

เครื่องมือ
ต. 2.1 (3)
ต. 2.2 (3)
ต. 2.3 (3)
ต. 3.12 (3)
ต. 3.2
ต. 3.3
ต. 3.11
ต. 3.6 (2)

13

งานวิทยบริการฯ

ต. 3.8 (2)

91

14

งานพัสดุ

15

งานบุคลากร

16
17

งานการเงิน งานการบัญชี
งานบริหารงานทั่วไป

ต. 3.9 (2)
ต. 3.12 (5)
ต. 3.4 (1)
ต. 3.4 (2)
ต. 3.10 (2)
ต. 3.12 (5)
ต. 3.1 (1)
ต. 3.1 (2)

95
110
64
65
100
110
55
57

ต. 3.4 (3)

66

ต. 3.12 (6)
ต. 1.2 (1)

111
9

ต. 1.2 (2)

12

ต. 2.5
ต. 3.12 (4)

52
109

ต. 3.7 (2)
ต. 3.7 (3)
ต. 3.7 (5)

83
84
85

18

19
20

ผูใหขอมูล
งานพัฒนาหลักสูตรฯ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

- งานอาชีวศึกษาฯ และ
งานความร;วมมือ
งานครูที่ปรึกษา

หนา
35
40
45
108
59
61
103
75

สงใคร
ฝ:ายวิชาการ
และหัวหนาแผนกวิชา

กําหนดสง
15 มีนาคม 2556

งานบริหารงานทั่วไป
ฝ:ายแผนงานฯ
และหัวหนาแผนกวิชา

15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556

ฝ:ายบริหารทรัพยากร
และหัวหนาแผนกวิชา
ฝ:ายวิชาการ
และหัวหนาแผนกวิชา
ฝ:ายบริหารทรัพยากร
และหัวหนาแผนกวิชา
- คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
- งานบริหารงานทั่วไป
- ฝ:ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
- ผูทรงคุณวุฒิ
- หัวหนาแผนกวิชา
- ฝ:ายบริหารทรัพยากร
- หัวหนาแผนกวิชา
- ฝ:ายบริหารทรัพยากร
- ฝ:ายบริหารทรัพยากร
- สถานประกอบการ
หน;วยงาน ชุมชน
- ฝ:ายวิชาการ
ฝ:ายวิชาการ
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
หัวหนาแผนกวิชาชีพ
งานบริหารงานทั่วไป

15 มีนาคม 2556

ฝ:ายพัฒนากิจการฯ
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ

15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556
กุมภาพันธ*
15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556

15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556
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ลําดับที่
21

ผูใหขอมูล

22

งานโครงการพิเศษฯ
และงานสวัสดิการฯ
งานโครงการพิเศษฯ

23

งานศูนย*ขอมูลฯ,งานประชาสัมพันธ*

24

งานประกันคุณภาพฯ

เครื่องมือ

หนา

สงใคร

กําหนดสง

ต. 3.6 (4)

77

15 มีนาคม 2556

ต. 3.11
ต. 4.1 (1)
ต. 4.1 (2)
ต. 3.5

103
114
115
69

ฝ:ายพัฒนากิจการฯ
และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
ฝ:ายพัฒนากิจการฯ
และหัวหนาแผนกวิชา

15 มีนาคม 2556

ต. 7.1
ต. 7.2

152
154

ฝ:ายแผนงานฯ
และหัวหนาแผนกวิชา
หัวหนาแผนกวิชา
ฝ:ายแผนงานฯ

15 มีนาคม 2556

15 มีนาคม 2556
20 มีนาคม 2556

ภาคผนวก
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คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ที่ ๘๓๕/๒๕๕๕
เรื่อง แต'งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป2การศึกษา ๒๕๕๕
--------------------------------------ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได5ประกาศใช5มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยใช5เป:นเป;าหมายในการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษา
ทั้งภาครัฐ เอกชน และด5านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นั้น
เพื่อให5การดําเนิน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป:นไปด5วยความเรียบร5อย และบรรลุ
วัตถุประสงค วิทยาลัยฯอาศัยอํานาจตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่
๒๙ มิถุ นายน ๒๕๔๙ เรื่ องการมอบอํ านาจให5ผู5อํานวยการสถานศึก ษาสัง กัดสํานั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงแต'งตั้ง
บุคลากรของวิทยาลัยเพื่อดําเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน5าที่ ประสานงาน นิเทศ กํากับ ติดตาม ให5คําแนะนําในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด5วย
๑.๑ ผู5อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายพัฒนาการศึกษา
รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๑.๔ รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายบริหารทรัพยากร
รองประธานกรรมการ
๑.๕ รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายแผนงานและความร'วมมือ รองประธานกรรมการ
๑.๖ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ นางปNยะพร เข็มขาว
กรรมการและผู5ช'วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ มี ห น5 า ที่ ดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ออกแบบเครื่องมือ เก็บรวบรวมข5อมูล สรุปผลการประเมิน จัดทําจุดดีเด'นและจุดที่ควรพัฒนา และส'ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด5วย
๒.๑ คณะกรรมการฝายบริหารทรัพยากร ประกอบดวย
๑. รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายบริหารทรัพยากร
๒. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/มาตรฐานที่ ๑...
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มาตรฐานที่
๑
๓

ตัวบ#งชี้
๑.๑ , ๑.๗
๓.๑
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๙
๓.๑๐
๓.๖
๓.๑๒

กรรมการ
งานทะเบียน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานประชาสัมพันธ
งานอาคารสถานที่
งานพัสดุ
งานบุคลากร
งานทะเบียน
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานการเงิน

งานการบัญชี

๒.๒ คณะกรรมการฝายวิชาการ ประกอบดวย
๑. รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายวิชาการ
๒. นางอุบล เบญจพงศ
มาตรฐานที่ ตัวบ#งชี้
กรรมการ
๑
๑.๒
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๑.๓ - ๑.๖ งานวัดผลฯ
๒
๒.๑ - ๒.๔ งานพัฒนาหลักสูตรฯ หัวหน5าแผนกวิชา
๒.๕
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๓
๓.๘
งานวิทยบริการฯ
๓.๑๒
งานพัฒนาหลักสูตรฯ หัวหน5าแผนกวิชาชีพ

งานพัสดุ

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๒.๓ คณะกรรมการฝายแผนงานและความร#วมมือ ประกอบดวย
๑. รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายแผนงานและความร'วมมือ ประธานกรรมการ
๒. นางเสาวณีย ไกรนุกูล
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่
๑
๓

๕
๗

ตัวบ#งชี้
๑.๙
๓.๒ , ๓.๓
๓.๕
๓.๑๑
๓.๑๒
๕.๑ – ๕.๒
๗.๑ – ๗.๒

กรรมการ
งานวิจยั พัฒนา ฯ
งานวางแผนฯ
งานศูนยข5อมูลฯ
งานวางแผนฯ
งานความร'วมมือ
งานวิจยั พัฒนาฯ
งานประกันคุณภาพฯ

งานผลิตผลการค5า

งานวิจยั พัฒนาฯ

หัวหน5าแผนกวิชาชีพ
หัวหน5าแผนกวิชา
/๒.๔ คณะกรรมการ...
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๒.๔ คณะกรรมการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประกอบดวย
๑. รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประธานกรรมการ
๒. นางนฤมล แย5มศรี
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่
๑
๓
๔
๖

ตัวบ#งชี้
๑.๘
๓.๖
๓.๗
๓.๑๑
๔.๑
๖.๑ – ๖.๔

งานแนะแนวฯ
งานปกครอง
งานครูทปี่ รึกษา
งานโครงการพิเศษฯ
งานโครงการพิเศษฯ
งานกิจกรรมฯ

กรรมการ
ครูที่ปรึกษา ชัน้ ปวช.๓ และปวส.๒ ป2การศึกษา ๒๕๕๔
งานโครงการพิเศษฯ
งานสวัสดิการฯ
งานแนะแนวฯ
งานกิจกรรมฯ
หัวหน5าแผนกวิชาชีพ
หัวหน5าแผนกวิชาชีพ

๓. คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มีหน5าที่ ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ให5เป:นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และนําข5อมูลจากการสรุปผลการประเมิน
แต'ละมาตรฐานและตัวบ'งชี้ มาจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง รายบุคคล และแผนกวิชา ประกอบด5วย
๓.๑ ผู5อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ประธานกรรมการ
๓.๒ รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายแผนงานและความร'วมมือ
รองประธานกรรมการ
๓.๓ รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๓.๔ รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายบริหารทรัพยากร
รองประธานกรรมการ
๓.๕ รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รองประธานกรรมการ
๓.๖ หัวหน5าแผนกวิชาทุกแผนก
กรรมการ
๓.๗ หัวหน5างานทุกงาน
กรรมการ
๓.๘ นางสาวสยุมพร แซ'แต5
กรรมการ
๓.๙ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๐ นางปNยะพร เข็มขาว
กรรมการและผู5ช'วยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน5าที่ ประเมินผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในถานศึกษา ทุกมาตรฐานตามตัวบ'งชี้แยกเป:นแผนกวิชาและสถานศึกษา ประกอบด5วย
๔.๑ ผู5อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ประธานกรรมการ
๔.๒ รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายแผนงานและความร'วมมือ
รองประธานกรรมการ
๔.๓ รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายวิชาการ
กรรมการ
๔.๔ รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
๔.๕ รองผู5อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ
๔.๖ นายสมจิต แข'งขัน
กรรมการ
๔.๗ นางปNยะพร เข็มขาว
กรรมการ
๔.๘ นายแสนดี เบญจพงศ
กรรมการ
/๔.๙ นางจารุวรรณ...
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๔.๙ นางจารุวรรณ อมรกุล
๔.๑๐ นางสาวสยุมพร แซ'แต5

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู5ช'วยเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝายเผยแพร#ขอมูลงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน5าที่ จัดทําเว็บไซต
ข5อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พิมพ/ทาน จัดเล'มเอกสารและซีดีรอม รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา เพื่อเผยแพร'แก'สาธารณชน ประกอบด5วย
๕.๑ นายจักรกฤษณ ภู'ทอง
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสัมฤทธิ์ ทองพัฒน
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการ
๕.๔ หัวหน5าแผนกวิชาทุกแผนก
กรรมการ
๕.๕ หัวหน5างานทุกงาน
กรรมการ
๕.๖ นางสาววณิชชา เหล'าพัทรเกษม
กรรมการ
๕.๗ นางสาวสุกัญญา เป2Xยนขุนทด
กรรมการ
๕.๘ นางมนัสนันท จันทรส'งแก5ว
กรรมการและเลขานุการ
๕.๙ นางธนพร ฤทธิรงค
กรรมการและผู5ช'วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ให5ผู5ที่ได5รับมอบหมายปฏิบัติหน5าที่ให5เป:นไปด5วยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝKายที่
เกี่ยวข5อง ให5การดําเนินงานสําเร็จด5วยความเรียบร5อย บรรลุเป;าหมายตามวัตถุประสงค และเกิดผลดีต'อวิทยาลัยฯ
และทางราชการต'อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นางเนาวรัตน รัตนพันธ)
ผู5อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
สําเนาถูกต5อง
(นางจารุวรรณ อมรกุล)

ครู คศ.๓
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ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นางเนาวรัตน รัตนพันธ
นางสาวสุณี พงศยี่หล5า
นายสุทธิพัฒน อมรกุล
นางสาวสีดา ขํากลิ่น
นางจิราวรรณ นวลรอด

ผู5อํานวยการ
รองผู5อํานวยการ
รองผู5อํานวยการ
รองผู5อํานวยการ
รองผู5อํานวยการ
คณะผูจัดทํา

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

นางจารุวรรณ อมรกุล
นางปNยะพร เข็มขาว
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
นางสาววณิชชา เหล'าพัทรเกษม
นางสาววรางคณา วรวรรณวงศ
นางสาวสุนิสา รักษา
นางสาวสุกัญญา เป2Xยนขุนทด
นางธนพร ฤทธิรงค

หัวหน5างานประกันฯ
คณะทํางาน
เจ5าหน5าที่
เจ5าหน5าที่
เจ5าหน5าที่
เจ5าหน5าที่
เจ5าหน5าที่
เจ5าหน5าที่ปฏิบัติงาน

