
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 
 ด�วยกระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศใช�มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  เม่ือวันท่ี  4  กรกฎาคม  2555  โดยใช�เป-นเป.าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษา  ท้ังภาครัฐ  เอกชน  และด�านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  นั้น 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร4ธานี ได�ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ เพ่ือให�สถานศึกษาใช�เป-น
แนวทางในการดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา โดยจัดทําคู8มือการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร4ธานี เป-นการดําเนินการ ซ่ึงมีการพัฒนามาอย8างต8อเนื่อง แบ8งเป-น  8  มาตรฐาน  
40  ตัวบ8งชี้  ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี  1   ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานท่ี  2 ด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานท่ี  3 ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานท่ี  4 ด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 มาตรฐานท่ี  5 ด�านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ4  งานสร�างสรรค4  หรืองานวิจัย 
 มาตรฐานท่ี  6 ด�านการปลูกฝCงจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป-นพลเมืองไทยและพลโลก 
 มาตรฐานท่ี  7  ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี  8   ด�านมาตรการส8งเสริม 
 ในแต8ละมาตรฐานประกอบด�วยตัวบ8งชี้  ซ่ึงสามารถใช�ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ปEการศึกษา  2556 ต8อไป 
 การดําเนินการจัดทําคู8มือการประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร4ธานี  ฉบับนี้ได�รับ
ความร8วมมือจากฝGายบริหาร บุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน และการมีส8วนร8วมของชุมชน สังคม และ 
สถานประกอบการท่ีร8วมแรงร8วมใจดําเนินการจนสําเร็จลุล8วงมาด�วยดี  เป-นการสอดคล�องกับหลักการในการ
จัดการอาชีวศึกษาเป-นอย8างดี หวังเป-นอย8างยิ่งว8า  คู8มือฉบับนี้จะเป-นประโยชน4ต8อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  และผู�สนใจท่ัวไป 
 
 

          งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
    ตุลาคม  2556  

                    
   
 



สารบัญ 
 หน
า 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
คําแนะนําในการใช
คู�มือ ค 
นิยามศัพท� ง 
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี ป(การศึกษา 2556   1 
�   มาตรฐานที่  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 4 
�   มาตรฐานที่  2 ด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 71 
�   มาตรฐานที่  3 ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 93 
�   มาตรฐานที่  4 ด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 147 
�   มาตรฐานที่  5 ด�านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ/  งานสร�างสรรค/  หรืองานวิจัย 158 
�   มาตรฐานที่  6 ด�านการปลูกฝ4งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป5นพลเมืองไทยและพลโลก 171 
�   มาตรฐานที่  7 ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 204 
�   มาตรฐานที่  8 ด�านมาตรการส<งเสริม 213 

ปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางส�งข
อมูลของบุคลากร ตามมาตรฐานการศึกษา 227 
ภาคผนวก 233 

   
   
  
  

  
    
 
 
 
 
 
 
 
  



คําแนะนําในการใช�คูมือ 
 

1. คู�มือการประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร!ธานี ฉบับนี้ เป&นการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ซ่ึงมี  8  มาตรฐาน  40  ตัวบ�งชี้  ดังนี้ 

-  มาตรฐานท่ี  1  มี  10   ตัวบ�งชี้ 
-  มาตรฐานท่ี  2  มี    5   ตัวบ�งชี้ 
-  มาตรฐานท่ี  3  มี  12   ตัวบ�งชี้ 
-  มาตรฐานท่ี  4  มี    1   ตัวบ�งชี้ 
-  มาตรฐานท่ี  5  มี    2   ตัวบ�งชี้ 
-  มาตรฐานท่ี  6  มี    4   ตัวบ�งชี้ 
-  มาตรฐานท่ี  7  มี    2   ตัวบ�งชี้ 
-  มาตรฐานท่ี  8  มี    4   ตัวบ�งชี้ 

2. วิธีการวัดและประเมิน ให;ผู;ท่ีได;รับมอบหมายในแต�ละมาตรฐาน และตัวบ�งชี้นําแบบประเมินไปเก็บข;อมูล
จากผู;ท่ีเก่ียวข;อง แล;วรวบรวมแบบประเมินมาวิเคราะห!ข;อมูลใช;วิธีการทางสถิติ 

3. ผู;ประเมินนําผลการวิเคราะห!ข;อมูลและสรุปผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ!นําผลการประเมินส�ง
ประธานแต�ละมาตรฐาน 

4. คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถานศึกษา  และรายงานผลพร;อมเสนอแนะ 

5. คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประเมินคุณภาพแผนกวิชา  และจัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  เสนอต�อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

6. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ต�อคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  และเผยแพร�ต�อหน�วยงานต;นสังกัด หน�วยงานภายนอก และ
สาธารณชน 

 



นิยามศัพท
 
การประเมินคุณภาพภายใน  หมายความว�า  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การติดตาม  และการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับการ
ประกันคุณภาพภายใน  ซ่ึงกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น  หรือโดยหน�วยงานต.นสังกัดท่ีมีหน.าท่ี
กํากับดูแลสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายนอก  หมายความว�า  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การติดตาม  และการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ซ่ึงกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค1การมหาชน) 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  หมายความว�า  กระบวนการติดตามตรวจสอบความก.าวหน.าของ
การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และจัดทํารายงานการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  พร.อมท้ังเสนอแนะมาตรการเร�งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายความว�า  กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข.าสู�คุณภาพท่ีสอดคล.องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดระบบและโครงสร.าง  การ
วางแผน  และการดําเนินการตามแผน  รวมท้ังการสร.างจิตสํานึกให.เห็นว�าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะต.องดําเนินการอย�างต�อเนื่องและเป8นความรับผิดชอบร�วมกันของทุกคน 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  หมายความว�า  ข.อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ  คุณภาพและมาตรฐานใน     
การจัดการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค1  เพ่ือใช.เป8นเกณฑ1ในการส�งเสริม  การกํากับดูแล  การตรวจสอบ       
การประเมินผล  และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ#งช้ี  หมายถึง  ตัวประกอบ  ตัวแปร  ค�าท่ีสังเกตได.  ซ่ึงใช.บ�งบอกสถานภาพหรือสะท.อนถึงลักษณะของ
ทรัพยากรในการดําเนินงาน  หรือผลการดําเนินงาน ในการจัดอาชีวศึกษาตามข.อกําหนด และใช.เป8นตัวตัดสิน
ความสําเร็จหรือคุณค�าการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานท่ีได.รับ 
ครู  หมายถึง  บุคคลท่ีปฏิบัติหน.าท่ีสอนในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี  
ป�การศึกษา  ป�การศึกษา  25562556  



มาตรฐานที่  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

มาตรฐานที่  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานี 
 มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี  เป�นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซ่ึง
ได)พัฒนาจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ท่ีประกาศใช)
วันท่ี  4  กรกฎาคม  2555  ซ่ึงได)พัฒนามาตรฐานและตัวบ3งชี้ตามบริบทของสถานศึกษา  จากการประเมิน
คุณภาพภายในโดยต)นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  ประกอบด)วย  8  มาตรฐาน  40  ตัวบ3งชี้   
มีดังนี้   
 
 
 
 
ตัวบ)งช้ีท่ี 1.1   ร)อยละของผู)เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 
ตัวบ)งช้ีท่ี 1.2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน3วยงาน ชุมชน ท่ีมีต3อคุณภาพของผู)เรียน 
ตัวบ)งช้ีท่ี 1.3   ร)อยละของผู)เรียนท่ีผ3านเกณฑ�การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ)งช้ีท่ี 1.4   ร)อยละของผู)เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด)านอาชีวศึกษา 

(V-NET) ต้ังแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
ตัวบ)งช้ีท่ี 1.5   ร)อยละของผู)เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด)านอาชีวศึกษา 

(V-NET) ต้ังแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ3มวิชาภาษาอังกฤษ 
ตัวบ)งช้ีท่ี 1.6   ร)อยละของผู)เรียนท่ีผ3านเกณฑ�การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ

หน3วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  
ตัวบ)งช้ีท่ี 1.7   ร)อยละของผู)สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข)า  
ตัวบ)งช้ีท่ี 1.8 ร)อยละของผู)เรียนท่ีได)รับการเทียบโอนผลการเรียนรู) 
ตัวบ)งช้ีท่ี 1.9   ร)อยละของผู)สําเร็จการศึกษาท่ีได)งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต3อภายใน 1  ปJ   
ตัวบ)งช้ีท่ี 1.10   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน3วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู)รับบริการท่ีมี

ต3อคุณภาพของผู)สําเร็จการศึกษา 
 
 
 

ตัวบ)งช้ีท่ี 2.1   ระดับคุณภาพในการใช)และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล)องกับความ
ต)องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ตัวบ)งช้ีท่ี 2.2   ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู)รายวิชา 
ตัวบ)งช้ีท่ี 2.3   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ)งช้ีท่ี 2.4   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ)งช้ีท่ี 2.5   ระดับคุณภาพในการฝLกงาน 
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มาตรฐานที่  4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

มาตรฐานที่  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่  5  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย 
 

 
 
 
 
ตัวบ)งช้ีท่ี  3.1   ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบ)งช้ีท่ี  3.2   ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ)งช้ีท่ี  3.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ� 
ตัวบ)งช้ีท่ี  3.4   ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ)งช้ีท่ี  3.5   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ)งช้ีท่ี  3.6   ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ)งช้ีท่ี  3.7   ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู)เรียน 
ตัวบ)งช้ีท่ี  3.8   ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อมและภูมิทัศน�ของสถานศึกษาและการใช)

อาคารสถานท่ี ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย�วิทยบริการ 
ตัวบ)งช้ีท่ี  3.9   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ� ครุภัณฑ� และคอมพิวเตอร� 
ตัวบ)งช้ีท่ี  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ)งช้ีท่ี  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ                                                                 
ตัวบ)งช้ีท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข3ายท้ังในประเทศ  
                     และหรือต3างประเทศ 
 
 
 

ตัวบ)งช้ีท่ี  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
 
 
 

 
ตัวบ)งช้ีท่ี 5.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร)างสรรค� หรืองานวิจัยของ

ผู)เรียน 
ตัวบ)งช้ีท่ี 5.2   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร)างสรรค� หรืองานวิจัยของครู 
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มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ:งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป;นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

มาตรฐานที่  7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรฐานที่  8 ดานมาตรการส)งเสริม 
 

 
 
 
 
 

ตัวบ)งช้ีท่ี  6.1   ระดับคุณภาพในการปลูกฝOงจิตสํานึกด)านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย�  ส3งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข  และทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม 

ตัวบ)งช้ีท่ี  6.2   ระดับคุณภาพในการปลูกฝOงจิตสํานึกด)านการอนุรักษ�สิ่งแวดล)อม 
ตัวบ)งช้ีท่ี  6.3   ระดับคุณภาพในการส3งเสริมด)านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ)งช้ีท่ี  6.4   ระดับคุณภาพในการปลูกฝOงจิตสํานึกด)านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
ตัวบ)งช้ีท่ี  7.1   ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ)งช้ีท่ี  7.2   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
ตัวบ)งช้ีท่ี  8.1   ร)อยละของศิษย�เก3าท่ีมีส3วนร3วมในการทําประโยชน�ให)สถานศึกษา 
ตัวบ)งช้ีท่ี  8.2   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ�ของสถานศึกษา 
ตัวบ)งช้ีท่ี  8.3   ระดับคุณภาพของผู)เรียนและครูท่ีสื่อสารภาษาอังกฤษได) (มาตรฐานการส3งเสริมภายใน

สถานศึกษา) 
ตัวบ)งช้ีท่ี  8.4   ระดับคุณภาพของมาตรฐานการส3งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 1 1   
ดานดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1 ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 
คําอธิบาย จํานวนผู�เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 

ข้ึนไป เทียบร�อยละกับจํานวนผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด ท้ังนี้ยกเว�นผู�เรียนท่ีออก
กลางคันจําแนกตามชั้นป. ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมและการคํานวณร�อยละให�คิดเม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี 2 หรือ 
สิ้นภาคฤดูร�อน (ถ�ามี) 

ผู�ให�ข�อมูลและสรุปผลการประเมิน     ครูท่ีปรึกษา หัวหน�าแผนกวิชาชีพ งานทะเบียน   
เครื่องมือท่ีใช� แบบรายงาน และแบบสรุปรายงาน 
คําช้ีแจง 1. ครูท่ีปรึกษารายงานตามแบบ ต.1.1/ครูท่ีปรึกษา ส;งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ และหัวหน�า 

แผนกวิชาชีพรายงานตามแบบ ต.1.1/แผนกวิชา 
 2. งานทะเบียน สรุปรายงาน ตามแบบ ต. 1.1/สถานศึกษา ส;งฝ=ายบริหารทรัพยากร  
ประเด็นการพิจารณา ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไปเทียบกับผู�เรียนท่ี

ลงทะเบียนเรียนท้ังหมด ท้ังนี้ยกเว�นผู�เรียนท่ีออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

เกณฑ.การประเมิน  ผู�เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป  ระดับดีมาก ร�อยละ 80 ข้ึนไป 
ระดับดี ร�อยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช� ร�อยละ 60 – 69.99 ระดับต�องปรับปรุง ร�อยละ 
50 – 59.99 ระดับต�องปรับปรุงเร;งด;วน ตํ่ากว;าร�อยละ 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร.ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน  ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป ป.การศึกษา 2556 

ระดับช้ัน ปวช./ปวส. ...................................สาขาวิชา.......................................สาขางาน.................................. 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
สถานภาพผู�เรียน ผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม 
ผ;านเกณฑF 

   ปกติ ออกกลางคัน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ผู�เรียนมีท้ังหมดจํานวน.....................คน ผ;านเกณฑFจํานวน........................คน คิดเปGนร�อยละ.............................. 

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ร�อยละ 80 ข้ึนไป �  ดี  ร�อยละ 70 – 79.99 �  พอใช�  ร�อยละ 60 – 69.99 
 �  ต�องปรับปรุง ร�อยละ 50 – 59.99  �  ต�องปรับปรุงเร;งด;วน ตํ่ากว;าร�อยละ 50 

 
ผู�รายงาน………………………………………ครูท่ีปรึกษา 
             (                                  ) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .  

ส;งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร.ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                    แบบ ต.1.1/ครูที่ปรึกษา 
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แบบรายงาน  ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป ป.การศึกษา 2556 

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

ลําดับ 
ท่ี 

หลักสูตร/สาขางาน 
ห�อง/ 
กลุ;ม 

             จํานวนผู�เรียน ผู�เรียนได�2.00ข้ึนไป ผลการ
ประเมิน
ระดับ 

   ลง 
ทะเบียน 

   ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จํานวน ร�อยละ 

         ปวช.        
  1 สาขางาน...................        

         
         
         
         
         
         
         
         
 รวม        

  2 สาขางาน...................        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 รวม        
 รวมระดับปวช.        

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร.ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                    แบบ ต.1.1/แผนกวิชา 
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ลําดับ 
ท่ี 

หลักสูตร/สาขางาน 
ห�อง/ 
กลุ;ม 

จํานวนผู�เรียน ผู�เรียนได�2.00ข้ึนไป ผลการ
ประเมิน
ระดับ 

ลง 
ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จํานวน ร�อยละ 

         ปวส.        

  1 สาขางาน...................        

         

         

         

         

         

 รวม        

  2 สาขางาน...................        

         

         

         

         

 รวม        

 รวมระดับปวส.        

 รวมท้ังส้ิน        

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ร�อยละ 80 ข้ึนไป �  ดี  ร�อยละ 70 – 79.99 �  พอใช�  ร�อยละ 60 – 69.99 
 �  ต�องปรับปรุง ร�อยละ 50 – 59.99  �  ต�องปรับปรุงเร;งด;วน ตํ่ากว;าร�อยละ 50 

 
ผู�รายงาน………………………………………หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
           (                                   ) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .  
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แบบสรุปรายงาน  ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป ป.การศึกษา 2556 

ลําดับ 
ท่ี 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
/สาขางาน 

ชั้นป. 
ท่ี 

จํานวนผู�เรียน ผู�เรียนได�2.00ข้ึนไป ผลการ
ประเมิน
ระดับ 

ลง 
ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จํานวน ร�อยละ 

         ปวช.        
 ประเภทวิชาคหกรรม        
  1 สาขาวิชาผ�าและเครื่องแต�งกาย        
 - สาขางานตัดเย็บเสื้อผ�า   2       
    3       
 รวมสาขางาน        
 - สาขางานออกแบบเสื้อผ�า   2       
    3       
 รวมสาขางาน        
  2 สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ        
 - สาขางานแฟชั่นดีไซนF 1       
 รวมสาขาวิชา        
  3  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ        
  - สาขางานอาหารและโภชนาการ   1       
    2       
    3       
 รวมสาขาวิชา        
  4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร.        
  - สาขางานดอกไม�และงานประดิษฐF   1       
 - สาขางานคหกรรมการผลิต   2       
    3       
 รวมสาขาวิชา        
 รวมประเภทวิชาคหกรรม        

 
1 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 

       

 - สาขางานการบัญชี   1       

    2       

    3       

 รวมสาขางาน        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร.ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                    แบบ ต.1.1/สถานศึกษา 
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ลําดับ 
ท่ี 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
/สาขางาน 

ชั้นป. 
ท่ี 

จํานวนผู�เรียน ผู�เรียนได�2.00ข้ึนไป ผลการ
ประเมิน  
ระดับ 

ลง 
ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จํานวน ร�อยละ 

 - สาขางานการเลขานุการ   1       
    2       
    3       
 รวมสาขางาน        
 - สาขางานการตลาด   1       
 - สาขางานการขาย   2       
    3       
 รวมสาขางาน        
 - สาขางานธุรกิจค�าปลีก (ทวิภาคี)   1       
    2       
    3       
 รวมสาขางาน        
 - สาขางานคอมพิวเตอรFธุรกิจ   1       
    2       
    3       
 รวมสาขางาน        
 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม        

   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว        
  1 สาขาวิชาการโรงแรม        
 - สาขางานการโรงแรม   1       
 รวมสาขางาน        
  2 สาขาวิชาการท�องเที่ยว         
 - สาขางานการท;องเที่ยว   1       
 รวมสาขางาน        
  3 สาขาวิชาการโรงแรมและการท�องเท่ียว        
 - สาขางานการโรงแรม   2       
    3       
 รวมสาขางาน        
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว        

     ประเภทวิชาศิลปกรรม        
  1 สาขาวิชาศิลปกรรม        
 - สาขางานวิจิตรศิลปP   1       
    2       
    3       

 รวมสาขางาน        
 - สาขางานการออกแบบ   1       

    2         
    3       
 รวมสาขางาน        
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ลําดับ 
ท่ี 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
/สาขางาน 

ชั้นป. 
ท่ี 

จํานวนผู�เรียน ผู�เรียนได�2.00ข้ึนไป ผลการ
ประเมิน  
ระดับ 

ลง 
ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จํานวน ร�อยละ 

 - สาขางานคอมพิวเตอรFกราฟQกอารFต 1       
 - สาขางานคอมพิวเตอรFกราฟQค 2       
  3       
 รวมสาขางาน        
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม        

 รวมระดับ ปวช.        
       ปวส.        
 ประเภทวิชาคหกรรม        

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ�าและเคร่ืองแต�งกาย        
 - สาขางานธุรกิจเสื้อผ�า 1       
  2       
 รวมสาขางาน        
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ        
  - สาขางานโภชนาการและอาหารเพ่ือสุขภาพ 1       
  2       
 รวมสาขางาน        
3  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร.        
 - สาขางานธุรกิจงานประดิษฐF 1       
  2       
 รวมสาขางาน        
 รวมประเภทวิชาคหกรรม        
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        

  1 สาขาวิชาการบัญชี     1       
    2       
 รวมสาขาวิชา        

  2 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป   1       
    2       
 รวมสาขาวิชา        

  3 สาขาวิชาการตลาด   1       
    2       

 รวมสาขาวิชา        
  4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก        
 - สาขางานธุรกิจสรรพสินค�า   1       
 รวมสาขางาน        
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ลําดับ 
ท่ี 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
/สาขางาน 

ชั้นป. 
ท่ี 

จํานวนผู�เรียน ผู�เรียนได�2.00ข้ึนไป ผลการ
ประเมิน  
ระดับ 

ลง 
ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จํานวน ร�อยละ 

  5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร.ธุรกิจ        
 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ   1       

    2       
 รวมสาขางาน        

 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน   1       
    2       
 รวมสาขางาน        
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเท่ียว        
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ        
 - สาขางานบริการอาหารและเครือ่งดื่ม 1       
  2       
 รวมสาขาวิชา        
2 สาขาวิชาสปาและความงาม        
 - สาขางานนวดแผนไทย 1       
 รวมสาขาวิชา        
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว        

 ประเภทวิชาศิลปกรรม        
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร.กราฟ9ค        

 - สาขางานคอมพิวเตอรFกราฟQคอารFต 1       
  2       
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม        
 รวมระดับ ปวส.        
 รวมท้ังส้ิน        

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ร�อยละ 80 ข้ึนไป 
�  ดี  ร�อยละ 70 – 79.99 
�  พอใช�  ร�อยละ 60 – 69.99 
�  ต�องปรับปรุง ร�อยละ 50 – 59.99 
�  ต�องปรับปรุงเร;งด;วน ตํ่ากว;าร�อยละ 50 
 

ผู�รายงาน………………………………………งานทะเบียน 
          (                                  ) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .  
                                                 
           ส;งฝ=ายบริหารทรัพยากร 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน�วยงาน ชุมชน ท่ีมีต�อคุณภาพของผู&เรียน 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต�อคุณภาพของผู&เรียน 3 ด&าน คือ ด&าน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค- ด&านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด&านสมรรถนะวิชาชีพ 
โดยกําหนดกลุ�มตัวอย�างจากสถานประกอบการ หน�วยงานควรไม�น&อยกว�า 5 แห�ง และบุคคล
ในชุมชนควรไม�น&อยกว�า 5 คน มีการสร&างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช&แบบ
ประเมินมาตราส�วนประมาณค�า (Rating scale) 1 - 5 เพ่ือเก็บข&อมูลท่ีเหมาะสมกับกลุ�ม
ตัวอย�างและครอบคลุมคุณภาพของผู&เรียนท้ัง 3 ด&าน มีการเก็บข&อมูลจากกลุ�มตัวอย�างและ 
นําข&อมูลมาวิเคราะห-อย�างถูกต&อง 

ผู�ให�ข�อมูล สถานประกอบการ และบุคคลท่ีตอบแบบสอบถาม 
ผู�สรุปผลการประเมิน  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวัด 1.  แบบสอบถาม 
  2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ส�งแบบสอบถาม แบบ ต. 1.2/สถานประกอบการ/ชุมชน  

ท่ีรับนักเรียนนักศึกษาฝFกงานทุกสาขาวิชาจากสถานศึกษา และรวบรวมแบบสอบถาม 
วิเคราะห-ข&อมูล และสรุปรายงานผลการประเมินตามแบบ ต. 1.2/แผนกวิชา/สถานศึกษา  
ส�งฝGายวิชาการ  และหัวหน&าแผนกวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุ�มตัวอย�างสร&างเครื่องมือเพ่ือ
เก็บข&อมูล เก็บข&อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง นําข&อมูลมาวิเคราะห- 

   (2) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปKนร&อยละ 50 – 
59.99 เม่ือเทียบกับข&อมูลท่ีได&รับจากกลุ�มตัวอย�าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  (3) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปKนร&อยละ  60 – 
69.99 เม่ือเทียบกับข&อมูลท่ีได&รับจากกลุ�มตัวอย�าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  (4) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปKนร&อยละ  70 – 
79.99 เม่ือเทียบกับข&อมูลท่ีได&รับจากกลุ�มตัวอย�าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

 (5) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปKนร&อยละ 80 ข้ึนไป
เม่ือเทียบกับข&อมูลท่ีได&รับจากกลุ�มตัวอย�าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

                             ความพึงพอใจ ค�าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ระดับดีมาก ค�าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ระดับดี              
                                                ค�าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ระดับพอใช&  ค�าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ระดับ  
                                                  ต&องปรับปรุง  ค�าเฉลี่ย 0 - 1.50 ระดับต&องปรับปรุงเร�งด�วน 
เกณฑ0การประเมิน ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน�วยงาน ชุมชน ท่ีมีต�อคุณภาพของผู&เรียน 

ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมี
ผลตาม (4) ระดับพอใช& ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) ระดับต&องปรับปรุง ปฏิบัติ
ตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) ระดับต&องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร0ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  1 ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
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แบบสอบถาม  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ /หน�วยงานท่ีมีต�อคุณภาพของผู&เรียน ปRการศึกษา 2556      
1. ชื่อสถานประกอบการ/หน�วยงาน         
2. ท่ีตั้ง             
3. ตําแหน�ง/หน&าท่ีของผู&ตอบแบบสอบถาม         
4. รับนักศึกษาฝFกงานระดับชั้น ปวช./ปวส.         สาขาวิชา/สาขางาน     
ตอนท่ี  1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 1.1  เพศ  (  ) ชาย     (  ) หญิง 
 1.2  อายุ       (  ) ตํ่ากว�า 30 ปR    (  ) 30-39 ปR   (  ) 40-49 ปR (  ) 50 ปRข้ึนไป  
ตอนท่ี 2   กรุณาทําเครื่องหมาย ���� ในช�องระดับความพึงพอใจต�อคุณลักษณะของผู�เรียน 
  ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด  4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น&อย 1 = น&อยท่ีสุด 

ลําดับ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

   5   4   3   2   1 
 ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค0      
   1 มีความตรงต�อเวลา      
   2 มีความรับผิดชอบ      
   3 มีสัมมาคารวะ      
   4 มีความซ่ือสัตย-      
   5 แต�งกายสุภาพเหมาะสม      
   6 มีความกระตือรือร&นในการให&บริการ      
 ด�านสมรรถนะหลักและท่ัวไป      
   7 มีความรู&และทักษะการสื่อสาร      
   8 มีความสามารถใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ      
   9 มีการพัฒนาการเรียนรู& และการปฏิบัติงาน      
  10 สามารถทํางานร�วมกับผู&อ่ืนได&      
  11 สามารถแก&ปWญหาได&อย�างเปKนระบบ      
  12 มีทักษะในการคิดคํานวณ      
  13 สามารถจัดการและพัฒนางานได&      
 ด�านสมรรถนะวิชาชีพ      
  14 นําความรู&ประยุกต-สู�การปฏิบัติจริง      
  15 นําทักษะประยุกต-สู�การปฏิบัติจริง      
  16 นําความรู&ประยุกต-สู�งานอาชีพได&      
  17 นําทักษะประยุกต-สู�งานอาชีพได&      
  18 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย      
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร0ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1   ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                       แบบ ต.1.2/สถานประกอบการ   
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ตอนที่ 3  ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                   ด&วยความขอบคณุ 

                                                            งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร-ธานี 
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แบบสอบถาม  ความพึงพอใจของชุมชน ท่ีมีต�อคุณภาพของผู&เรียน ปRการศึกษา 2556   
ระดับชั้น ปวช./ปวส.        สาขาวิชา/สาขางาน       
1. ชื่อชุมชน            
2. ท่ีตั้ง             

ตอนท่ี  1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 1.1  เพศ  (  ) ชาย     (  ) หญิง 
 1.2  อายุ       (  ) ตํ่ากว�า 30 ปR    (  ) 30-39 ปR   (  ) 40-49 ปR (  ) 50 ปRข้ึนไป  

ตอนท่ี 2   กรุณาทําเครื่องหมาย ���� ในช�องระดับความพึงพอใจต�อคุณลักษณะของผู�เรียน 
  ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด  4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น&อย 1 = น&อยท่ีสุด 

ลําดับ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

   5   4   3   2   1 
 ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค0      
   1 มีความตรงต�อเวลา      
   2 มีความรับผิดชอบ      
   3 มีสัมมาคารวะ      
   4 มีความซ่ือสัตย-      
   5 แต�งกายสุภาพเหมาะสม      
   6 มีความกระตือรือร&นในการให&บริการ      
 ด�านสมรรถนะหลักและท่ัวไป      
   7 มีความรู&และทักษะการสื่อสาร      
   8 สามารถทํางานร�วมกับผู&อ่ืนได&      
   9 สามารถแก&ไขปWญหาเฉพาะหน&า      
 ด�านสมรรถนะวิชาชีพ      
  10 นําความรู&ประยุกต-สู�การปฏิบัติจริง      
  11 นําทักษะประยุกต-สู�การปฏิบัติจริง      
  12 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย      
 

ตอนที่ 3  ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                   ด&วยความขอบคณุ 
                                                            งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร-ธานี 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร0ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1   ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                              แบบ ต.1.2 /ชุมชน   



 

 

 

 

 

 

แบบสรุป  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน�วยงาน ชุมชน ที่มีต�อคุณภาพของผู$เรียน ป&การศึกษา 2556 
ประเภทวิชา......................................................สาขาวิชา............................................................. 

มีการประเมินความพึง
พอใจโดยกําหนดกลุ�ม
ตัวอย�างสร$างเครื่องมือ

เพื่อเก็บข$อมูล 

จํานวนแบบสอบถาม 
ที่ตอบกลับ 

จํานวนของ 
สถานประกอบการ หน�วยงาน 

และชุมชน ที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ  

เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร$อยละของ 
สถานประกอบการ

หน�วยงานและชุมชน ที่มีผล
การประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.51-5.00 

เกณฑ:การตัดสิน 
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(5) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(4) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(3) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(2) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 

(1) 
 

สถาน
ประกอบการ/

หน�วยงาน 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/ 

หน�วยงาน 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/ 

หน�วยงาน 
ชุมชน 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 

1 คะแนน 

สาขางาน.....................            
            
            
            

รวมทั้งสิ้น         
การประเมินความพึงพอใจที่มีต�อคุณภาพของผู$เรียน 3 ด$าน คือ ด$านคุณลักษณะที่พึงประสงค: ด$านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด$านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุ�ม

ตัวอย�างจากสถานประกอบการ หน�วยงานไม�น$อยกว�า 5 แห�ง และบุคคลในชุมชนไม�น$อยกว�า 5 คน และนําไปวิเคราะห:ผลอย�างถูกต$อง 

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ร$อยละ 80 ขึ้นไป �  ดี  ร$อยละ 70 – 79.99 �  พอใช$  ร$อยละ 60 – 69.99 
�  ต$องปรับปรุง ร$อยละ 50 – 59.99 �  ต$องปรับปรุงเร�งด�วน ต่ํากว�าร$อยละ 50 

ลงชื่อ.............................................................งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     (................................................................) 
วันที่.........เดือน...มีนาคม......พ.ศ. ...2557.....                                                                                 ส�งหัวหน$าแผนกวชิาชีพ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ด#านผู#เรียนและผู#สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                                   แบบ ต.1.2/แผนกวิชา                                                           



 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน�วยงาน ชุมชน ที่มีต�อคุณภาพของผู$เรียน ป&การศึกษา 2556 

ลําดับ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จํานวนแบบสอบถาม 
ที่ตอบกลับ 

จํานวนของ 
สถานประกอบการ 

หน�วยงาน และชุมชน  
ที่มีผลการประเมินความ

พึงพอใจ  
เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร$อยละของ 
สถานประกอบการ

หน�วยงานและชุมชน ที่มี
ผลการประเมินความพึง

พอใจ 
เฉลี่ย 3.51-5.00 

เกณฑ:การตัดสิน 
ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และ
มีผลตาม 

(5) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และ
มีผลตาม 

(4) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และ
มีผลตาม 

(3) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และ
มีผลตาม 

(2) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) 
 

สถาน
ประกอบการ/

หน�วยงาน 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/ 

หน�วยงาน 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/ 

หน�วยงาน 
ชุมชน 

5  
คะแนน 

4  
คะแนน 

3  
คะแนน 

2  
คะแนน 

1  
คะแนน 

 ปวช.            
 ประเภทวิชาคหกรรม            
1 สาขาวิชาผ#าและเครื่องแต/งกาย            
 - สาขางานตัดเย็บเสื้อผ$า            
 - สาขางานออกแบบเสื้อผ$า            
2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ            
  - สาขางานอาหารและโภชนาการ            
3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�            
 - สาขางานคหกรรมการผลิต            
 รวมประเภทวิชาคหกรรม            

 
1 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 

           

 - สาขางานการบัญชี            

 - สาขางานการเลขานุการ            

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ด#านผู#เรียนและผู#สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                                   แบบ ต.1.2/สถานศึกษา                                               
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ลําดับ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จํานวนแบบสอบถาม 
ที่ตอบกลับ 

จํานวนของ 
สถานประกอบการ 

หน�วยงาน และชุมชน  
ที่มีผลการประเมินความ

พึงพอใจ  
เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร$อยละของ 
สถานประกอบการ

หน�วยงานและชุมชน ที่มี
ผลการประเมินความพึง

พอใจ 
เฉลี่ย 3.51-5.00 

เกณฑ:การตัดสิน 
ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(5) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(4) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(3) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(2) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) 
 

สถาน
ประกอบการ/

หน�วยงาน 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/ 

หน�วยงาน 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/ 

หน�วยงาน 
ชุมชน 

5  
คะแนน 

4 
คะแนน 

3  
คะแนน 

2  
คะแนน 

1  
คะแนน 

 - สาขางานการขาย            
 - สาขางานธุรกิจค$าปลีก (ทวิภาคี)            
 - สาขางานคอมพิวเตอร:ธุรกิจ            
 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม            
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว            
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท/องเที่ยว            
 - สาขางานการโรงแรม            
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว            
     ประเภทวิชาศิลปกรรม            
1 สาขาวิชาศิลปกรรม            
 - สาขางานวิจิตรศิลปH            
 - สาขางานการออกแบบ            
 - สาขางานคอมพิวเตอร:กราฟJค            
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม            
 รวมระดับปวช.            
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ลําดับ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จํานวนแบบสอบถาม 
ที่ตอบกลับ 

จํานวนของ 
สถานประกอบการ 

หน�วยงาน และชุมชน  
ที่มีผลการประเมินความ

พึงพอใจ  
เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร$อยละของ 
สถานประกอบการ

หน�วยงานและชุมชน ที่มี
ผลการประเมินความพึง

พอใจ 
เฉลี่ย 3.51-5.00 

เกณฑ:การตัดสิน 
ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(5) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(4) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(3) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(2) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) 
 

สถาน
ประกอบการ/

หน�วยงาน 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/ 

หน�วยงาน 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/ 

หน�วยงาน 
ชุมชน 

5  
คะแนน 

4 
คะแนน 

3  
คะแนน 

2  
คะแนน 

1  
คะแนน 

 ปวส.            
 ประเภทวิชาคหกรรม            
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ#าและเครื่องแต/งกาย            
 - สาขางานธุรกิจเสื้อผ$า            
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ            
 - สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ            
3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร�            
 - สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ:            
 รวมประเภทวิชาคหกรรม            
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ            
1 สาขาวิชาการบัญชี              
2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป            
3 สาขาวิชาการตลาด            
4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค#าปลีก 

 - สาขางานธุรกิจสรรพสินค$า 
           

5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ            
 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ            
 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน            
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ            

20 



ลําดับ
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จํานวนแบบสอบถาม 
ที่ตอบกลับ 

จํานวนของ 
สถานประกอบการ 

หน�วยงาน และชุมชน  
ที่มีผลการประเมินความ

พึงพอใจ  
เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร$อยละของ 
สถานประกอบการ

หน�วยงานและชุมชน ที่มี
ผลการประเมินความพึง

พอใจ 
เฉลี่ย 3.51-5.00 

เกณฑ:การตัดสิน 
ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(5) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(4) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(3) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(2) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) 
 

สถาน
ประกอบการ/

หน�วยงาน 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/ 

หน�วยงาน 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ/ 

หน�วยงาน 
ชุมชน 

5  
คะแนน 

4 
คะแนน 

3  
คะแนน 

2  
คะแนน 

1  
คะแนน 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว            
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ            
 - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม            
2 สาขาวิชาสปาและความงาม 

- สาขางานนวดแผนไทย 
           

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว            
 ประเภทวิชาศิลปกรรม            
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟ6ค            
 - สาขางานคอมพิวเตอร:กราฟJคอาร:ต            
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม            
 รวมระดับ ปวส.            
 รวมทั้งสิ้น            

 
สรุปผลการประเมิน �  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$องปรับปรุงเร�งด�วน ต่ํากว�าร$อยละ 50 
ลงชื่อ.............................................................งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

     (................................................................) 
วันที่.........เดือน....มีนาคม.....พ.ศ. ....2557.......                                                                                              ส�งฝNายวิชาการ   
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ตัวบ�งช้ีท่ี  1.3 ร�อยละของผู�เรียนท่ีผ�านเกณฑ�การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
คําอธิบาย จํานวนผู�เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ท่ีผ�านเกณฑ�การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว�าด�วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร�อยละกับ
จํานวนผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร จําแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษาโดยมีเกณฑ�การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้  

  ระดับ ปวช.  ประเมินทฤษฎี 20% ต�องได�ไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ประเมิน
ปฏิบัติ 80% ต�องได�ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 65 ของคะแนนเต็ม   

   รวม 100% ต�องได�ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 65 
   ระดับ ปวส.  ประเมินทฤษฎี 40% ต�องได�ไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 65 ของคะแนนเต็มประเมิน

ปฏิบัติ 60% ต�องได�ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  รวม 100% ต�องได�
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 70 

ผู�ให�ข�อมูล  ครูท่ีปรึกษา  หัวหน�าแผนกวิชาชีพ   
ผู�สรุปผลการประเมิน  งานวัดผลและประเมินผล   
เครื่องมือท่ีใช� แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1. ครูท่ีปรึกษา ปวช.3 และปวส.2 รายงานตามแบบ ต.1.3/ครูท่ีปรึกษา ส�งหัวหน�าแผนก

วิชาชีพ 
 2. หัวหน�าแผนกวิชาชีพรายงานตามแบบ ต.1.3/แผนกวิชา ส�งงานวัดผลและประเมินผล 
 3.  งานวัดผลและประเมินผล สรุปผลการประเมิน ตามแบบ ต. 1.3/สถานศึกษา ส�งฝDายวิชาการ   
ประเด็นการพิจาณา ร�อยละของผู�เรียนท่ีผ�านเกณฑ�การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู�เรียนท่ีลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ/การประเมิน   ผู�เรียนท่ีผ�านเกณฑ�การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับดีมาก ร�อยละ 80 ข้ึนไป ระดับดี 
ร�อยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช� ร�อยละ 60 – 69.99 ระดับต�องปรับปรุง ร�อยละ 50 – 
59.99 ระดับต�องปรับปรุงเร�งด�วน ตํ่ากว�าร�อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
          

มาตรฐานท่ี  1  ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
       



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน  ผู�เรียนที่ผ�านเกณฑ�การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ป�การศึกษา  2556 
หลักสูตร  ปวช.   ประเภทวิชา...........................สาขาวิชา..........................สาขางาน.........................ชั้นป�ที่..........................ห�อง/กลุ�ม......................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 

คะแนนสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

ภาคทฤษฎี 
เต็ม........... คะแนน 

คะแนนสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

ภาคปฏิบัติ 
เต็ม........... คะแนน 

คะแนนสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมิน 

คะแนน 
ที่ได� 

คิดเป:น
ร�อยละ 

คะแนน
ที่ได� 

คิดเป:น
ร�อยละ 

ทฤษฎี 20% ปฏิบัติ80% รวม 100% ผ�าน
เกณฑ� 

ไม�ผ�าน
เกณฑ� ได� 60%ขึ้นไป ได� 65%ขึ้นไป ได� 65%ขึ้นไป 

1           
2           
3           
4           
5           

สรุป  ผู�เรียนลงทะเบียนจํานวน…………………………..คน ผ�านเกณฑ�การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจํานวน..........................คน คิดเป:นร�อยละ....................................... 

ระดับ ปวช.  ประเมินทฤษฎี 20 % ต�องไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม  ประเมินทฤษฎี 80 % ต�องไม�ต่ํากว�าร�อยละ 65 ของคะแนนเต็ม  รวม 100%  ต�องไม�ต่ํากว�าร�อยละ  65 

ผลการประเมิน  �  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�องปรับปรุงเร�งด�วน ต่ํากว�าร�อยละ 50 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ครูที่ปรึกษา 
     (................................................................) 
วันที่.........เดือน.....มีนาคม....พ.ศ. ....2557....               ส�งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ด%านผู%เรียนและผู%สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                              แบบ ต.1.3/ครูที่ปรึกษา ปวช. 
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แบบรายงาน  ร�อยละของผู�เรียนที่ผ�านเกณฑ�การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ป�การศึกษา  2556 
หลักสูตร  ปวส.  ประเภทวิชา...........................สาขาวิชา..........................สาขางาน.........................ชั้นป�ที่..........................ห�อง/กลุ�ม......................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 

คะแนนสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

ภาคทฤษฎี 
เต็ม........... คะแนน 

คะแนนสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

ภาคปฏิบัติ 
เต็ม........... คะแนน 

คะแนนสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมิน 

คะแนน 
ที่ได� 

คิดเป:น
ร�อยละ 

คะแนน
ที่ได� 

คิดเป:น
ร�อยละ 

ทฤษฎี 40% ปฏิบัติ 60% รวม 100% ผ�าน
เกณฑ� 

ไม�ผ�าน
เกณฑ� ได� 65%ขึ้นไป ได� 70%ขึ้นไป ได� 70%ขึ้นไป 

1           
2           
3           
4           
5           

สรุป  ผู�เรียนลงทะเบียนจํานวน…………………………..คน ผ�านเกณฑ�การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจํานวน..........................คน คิดเป:นร�อยละ....................................... 

ระดับ ปวส. ประเมินทฤษฎี 40 % ต�องไม�ต่ํากว�าร�อยละ 65 ของคะแนนเต็ม  ประเมินทฤษฎี 60 % ต�องไม�ต่ํากว�าร�อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  รวม 100%  ต�องไม�ต่ํากว�าร�อยละ  70 

ผลการประเมิน  �  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�องปรับปรุงเร�งด�วน ต่ํากว�าร�อยละ 50 

 

ลงชื่อ.............................................................ครูที่ปรึกษา 
     (................................................................) 
วันที่.........เดือน....มีนาคม....พ.ศ. ....2557....               ส�งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ด%านผู%เรียนและผู%สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                              แบบ ต.1.3/ครูที่ปรึกษา ปวส. 
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แบบรายงาน  ร�อยละของผู�เรียนที่ผ�านเกณฑ�การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ป�การศึกษา 2556 

ลําดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/

สาขางาน 
ห�องที่/
กลุ�มที่ 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนครบตาม

หลักสูตร  

จํานวนผู�เรียนที่ผ�าน
เกณฑ� 

ร�อยละผู�ผ�านการ
ประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

เกณฑ�การตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 
ต�องปรับปรุง

เร�งด�วน 

ร�อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร�อยละ 
70-79.99 

ร�อยละ 
60-69.99 

ร�อยละ 
50-59.99 

ต่ํากว�า 
ร�อยละ 50 

 ปวช.  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม       
1 สาขาวิชา.............................              

1.1 สาขางาน.............................              
1.2 สาขางาน.............................              
1.3 สาขางาน.............................              
1.4 สาขางาน.............................              
1.5 สาขางาน.............................              
1.6 สาขางาน.............................              

 รวมสาขาวิชา              
2 สาขาวิชา.............................              

2.1 สาขางาน.............................              
               
               
 รวมสาขาวิชา              
 รวมระดับ ปวช.              

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ด%านผู%เรียนและผู%สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                               แบบ ต.1.3/ แผนกวิชา                                                              
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ลําดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

ระดับชั้นป� 
/ห�องที่/
กลุ�มที่ 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนครบตาม

หลักสูตร  

จํานวนผู�เรียนที่ผ�าน
เกณฑ� 

ร�อยละผู�ผ�านการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

เกณฑ�การตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 
ต�องปรับปรุง

เร�งด�วน 

ร�อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร�อยละ 
70-79.99 

ร�อยละ 
60-69.99 

ร�อยละ 
50-59.99 

ต่ํากว�า 
ร�อยละ 50 

 ปวส.  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม       
1 สาขาวิชา..........................              

1.1 สาขางาน..........................              
 รวมสาขาวิชา              
2 สาขาวิชา..........................              

2.1 สาขางาน..........................              
 รวมสาขาวิชา              
 รวมระดับ ปวส.              
 รวมทั้งสิ้น              

 

สรุปผลการประเมิน �  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�องปรับปรุงเร�งด�วน ต่ํากว�าร�อยละ 50 

 

ลงชื่อ.............................................................หวัหน�าแผนกวิชาชีพ 
     (................................................................) 
วันที่.........เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ....2557....               ส�งงานวัดผลและประเมินผล 
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แบบสรุปรายงาน  ร�อยละของผู�เรียนที่ผ�านเกณฑ�การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ป�การศึกษา 2556 

ลําดับ 
ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนครบตาม

หลักสูตร 

จํานวนผู�เรียนที่ผ�าน
เกณฑ� 

ร�อยละผู�ผ�าน
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

เกณฑ�การตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 
ต�องปรับปรุง

เร�งด�วน 
ร�อยละ 80 

ขึ้นไป 
ร�อยละ 

70-79.99 
ร�อยละ 

60-69.99 
ร�อยละ 

50-59.99 
ต่ํากว�า 

ร�อยละ 50 
 ปวช. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม       
 ประเภทวิชาคหกรรม             
1 สาขาวิชาผ%าและเครื่องแต0งกาย             
 - สาขางานตัดเย็บเสื้อผ�า             
 - สาขางานออกแบบเสื้อผ�า             
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ             
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ             
3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�             
 - สาขางานคหกรรมการผลิต             
 รวมประเภทวิชาคหกรรม             
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม             
1 สาขาวิชาพาณิชยการ             
 - สาขางานการบัญชี             
 - สาขางานการขาย             
 - สาขางานการเลขานุการ             
 - สาขางานคอมพิวเตอร�ธุรกิจ             
 - สาขางานธุรกิจค�าปลีก             
 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม             

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ด%านผู%เรียนและผู%สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                                   แบบ ต.1.3/สถานศึกษา                                                          
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ลําดับ สาขาวิชา/สาขางาน 
จํานวนผู�เรียนที่

ลงทะเบียนครบตาม
หลักสูตร 

จํานวนผู�เรียนที่ผ�าน
เกณฑ� 

ร�อยละผู�ผ�าน
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

เกณฑ�การตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 
ต�องปรับปรุง

เร�งด�วน 
ร�อยละ 80 

ขึ้นไป 
ร�อยละ 

70-79.99 
ร�อยละ 

60-69.99 
ร�อยละ 

50-59.99 
ต่ํากว�า 

ร�อยละ 50 
 ปวช. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม       
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว             
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท0องเที่ยว             
 - สาขางานการโรงแรม             
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว             
 ประเภทวิชาศิลปกรรม             
1 สาขาวิชาศิลปกรรม             
 - สาขางานวิจิตรศิลปM             
 - สาขางานการออกแบบ             
 - สาขางานคอมพิวเตอร�กราฟOก             
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม             
 รวมระดับ ปวช.             
 ปวส.             
 ประเภทวิชาคหกรรม             
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ%าและเครื่องแต0งกาย             
 - สาขางานธุรกิจเสื้อผ�า             
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ             
 - สาขางานโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ             
3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร�             
 - สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ�             
 รวมประเภทวิชาคหกรรม             
              

              

28 



              

ลําดับ สาขาวิชา/สาขางาน 
จํานวนผู�เรียนที่

ลงทะเบียนครบตาม
หลักสูตร 

จํานวนผู�เรียนที่ผ�าน
เกณฑ� 

ร�อยละผู�ผ�าน
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

เกณฑ�การตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 
ต�องปรับปรุง

เร�งด�วน 
ร�อยละ 80 

ขึ้นไป 
ร�อยละ 

70-79.99 
ร�อยละ 

60-69.99 
ร�อยละ 

50-59.99 
ต่ํากว�า 

ร�อยละ 50 
 ปวส. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม       
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ             
1 สาขาวิชาการบัญชี             
2 สาขาวิชาการตลาด             
3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป             
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ             
 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ             
 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน             
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ             
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว             
1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ             
 - สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม             
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว             
 ประเภทวิชาศิลปกรรม             
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟ7ก             
 - สาขางานคอมพิวเตอร�กราฟOกอาร�ต             
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม             
 รวมระดับ ปวส.             
 รวมทั้งสิ้น             

สรุปผลการประเมิน�  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�องปรับปรุงเร�งด�วน ต่ํากว�าร�อยละ 50 
ลงชื่อ.............................................................งานวัดผลและประเมินผล 
     (................................................................) 
วันที่.........เดือน...มีนาคม....พ.ศ. ...2557...                ส�งฝRายวิชาการ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี   1.4 ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด�านอาชีวศึกษา (V - NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป   

คําอธิบาย  จํานวนผู�เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V - NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห-งชาติ 
(องค6การมหาชน) (สทศ.) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับข้ึนไปเทียบร�อยละกับจํานวนผู�เรียน
ท่ีลงทะเบียนเข�าทดสอบ จําแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษา 

ผู�ให�ข�อมูล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห-งชาติ  (สทศ.) 
ผู�สรุปผลการประเมิน ครูท่ีปรึกษา หัวหน�าแผนกวิชาชีพ งานวัดผลและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช� แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1. นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2  เข�าสอบ V - NET และรอผล   
                                 การทดสอบจาก สทศ. 
 2. งานวัดผลและประเมินผล ประชุมครูท่ีปรึกษา และหัวหน�าแผนกวิชาชีพ เพ่ือจัดทํา

รายงาน ตามแบบ ต.1.4/ครูท่ีปรึกษา และสรุปผลการประเมิน แบบ ต. 1.4/สถานศึกษา 
ส-งฝ?ายวิชาการ  

ประเด็นการพิจาณา ร�อยละของผู� เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด�าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผู�เรียนท่ีลงทะเบียน
เข�าทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ/การประเมิน   ผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V - NET) 
ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป ระดับดีมาก ร�อยละ 65 ข้ึนไป ระดับดี ร�อยละ 55 - 
64.99 ระดับพอใช� ร�อยละ 45 - 54.99 ระดับต�องปรับปรุง ร�อยละ 35 - 44.99 ระดับต�อง
ปรับปรุงเร-งด-วน ตํ่ากว-าร�อยละ 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน ผู�เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต*ค*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ป.การศึกษา 2556 
ชั้น ปวช.3.........ประเภทวิชา......................................สาขาวิชา....................................................สาขางาน............................................................ 

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ (ความรู�พื้นฐานทั่วไป/ความรู�พื้นฐานประเภทวิชา) ................................... คะแนน 

ลํา
ดับ 

ชื่อ-สกุล 
ลงทะเบียน
เข�าทดสอบ 

ความรู�พื้นฐานทั่วไป ความรู�พื้นฐานประเภทวิชา มีผลการ
ทดสอบ
ผ*านทั้ง  
2 วิชา 

เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
คะแนนที่ได�จาก

การทดสอบ 
น�อยกว*าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติ 

ตั้งแต*คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

คะแนนที่ได�จาก
การทดสอบ 

น�อยกว*าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติ 

ตั้งแต*คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          

ชาย..................คน  หญิง...................คน  รวม......................คน       

ผู�เรียนที่ลงทะเบียนเข�าทดสอบจํานวน.........................คน   ผู�เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต*ค*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจํานวน..........................คน    คิดเปAนร�อยละ.................................... 

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ร�อยละ 65 ขึ้นไป �  ดี  ร�อยละ 55-64.99  �  พอใช�  ร�อยละ 45-54.99 
�  ต�องปรับปรุง ร�อยละ 35-44.99 �  ต�องปรับปรุงเร*งด*วน ต่ํากว*าร�อยละ 35 

 

ลงชื่อ.............................................................ครูที่ปรึกษา 
     (................................................................) 
วันที่.........เดือน.....มีนาคม...พ.ศ. ...2557....                  ส*งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ด$านผู$เรียนและผู$สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                              แบบ ต. 1.4/ ครูที่ปรึกษา ปวช. 
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แบบรายงาน ผู�เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต*ค*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ป.การศึกษา 2556 
ชั้น ปวส.2.........ประเภทวิชา......................................สาขาวิชา....................................................สาขางาน............................................................ 

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ( สมรรถนะพื้นฐานประยุกตE/สมรรถนะเพื่อการเรียนรู� ) ................................... คะแนน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ลงทะเบียน
เข�าทดสอบ 

สมรรถนะพื้นฐานประยุกตE/สมรรถนะเพื่อการเรียนรู� เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
คะแนนที่ได�จากการทดสอบ น�อยกว*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ตั้งแต*คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

ชาย..................คน  หญิง...................คน  รวม......................คน    

ผู�เรียนที่ลงทะเบียนเข�าทดสอบจํานวน.........................คน   ผู�เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต*ค*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจํานวน..........................คน    คิดเปAนร�อยละ.................................... 

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ร�อยละ 65 ขึ้นไป �  ดี  ร�อยละ 55-64.99  �  พอใช�  ร�อยละ 45-54.99 
�  ต�องปรับปรุง ร�อยละ 35-44.99 �  ต�องปรับปรุงเร*งด*วน ต่ํากว*าร�อยละ 35 

 

ลงชื่อ.............................................................ครูที่ปรึกษา 
     (................................................................) 
วันที่.........เดือน...มีนาคม....พ.ศ. ....2557....                 ส*งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ด$านผู$เรียนและผู$สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                              แบบ ต. 1.4/ ครูที่ปรึกษา ปวส. 
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แบบรายงาน  ร�อยละของผู�เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต*ค*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ป.การศึกษา 2556 
ระดับ ปวช. ประเภทวิชา.........................................สาขาวิชา.................................................... 

ลําดับ สาขางาน 
ห�องที่/
กลุ*มที่ 

จํานวนผู�เรียนทั้งหมด 
จํานวนผู�เรียนที่ลง 

ทะเบียนเข�าทดสอบ 

ความรู�พื้นฐานทั่วไป 
ความรู�พื้นฐานประเภท

วิชา จํานวน
ผู�เรยีนที่มี
ผลการ
ทดสอบ
ผ*านทั้ง 2 

วิชา 
 

ร�อยละ 
 

เกณฑEการตัดสิน 

จํานวนผู�เรียน
ที่มีคะแนน

เฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาต ิ

ขึ้นไป 

ร�อยละ 

จํานวนผู�เรียน
ที่มีคะแนน

เฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาต ิ

ขึ้นไป 

ร�อยละ 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 

ต�องปรับ 
ปรุง

เร*งด*วน 

ร�อยละ 
65  

ขึ้นไป 

ร�อยละ 
55-

64.99 

ร�อยละ 
45-

54.99 

ร�อยละ 
35-

44.99 

ต่ํากว*า 
ร�อยละ 

35 

1 (ชื่อสาขางาน)..............................  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม            
                    
 รวมสาขา                   
2 ชื่อสาขางาน)..............................                   
                    
 รวมสาขา                   
3 ชื่อสาขางาน)..............................                   
                    
 รวมสาขา                   
 รวมระดับ ปวช.                   
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู�เรียนเข�ารับการทดสอบมากกว*า 1 รายวิชา ให�นําค*าที่ได�ของแต*ละรายวิชามาหารแล�วนําค*านั้นเปAนเกณฑE 
สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ร�อยละ 65 ขึ้นไป �  ดี  ร�อยละ 55-64.99 �  พอใช�  ร�อยละ 45-54.99  �  ต�องปรับปรุง ร�อยละ 35-44.99 �  ต�องปรับปรุงเร*งด*วน ต่ํากว*าร�อยละ 35 

 

ลงชื่อ.............................................................หวัหน�าแผนกวิชาชีพ 
     (................................................................) 
วันที่.........เดือน....มีนาคม....พ.ศ. ....2557....                ส*งงานวัดผลและประเมินผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ด$านผู$เรียนและผู$สําเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                              แบบ ต. 1.4/ แผนกวิชา ปวช. 
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แบบรายงาน ร�อยละของผู�เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต*ค*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ป.การศึกษา 2556 
ระดับ ปวส. ประเภทวิชา.................................สาขาวิชา................................... 

ลําดับ สาขางาน 
ห�องที่/
กลุ*มที่ 

จํานวนผู�เรียนทั้งหมด 
จํานวนผู�เรียนที่ลง 

ทะเบียนเข�าทดสอบ 

สมรรถนะพื้นฐานประยุกตE/ 
สมรรถนะเพื่อการเรียนรู� 

เกณฑEการตัดสิน 

จํานวนผู�เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง

การศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป 

ร�อยละ 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 
ต�องปรับปรุง

เร*งด*วน 

ร�อยละ 65 
ขึ้นไป 

ร�อยละ 
55-64.99 

ร�อยละ 
45-54.99 

ร�อยละ 
35-44.99 

ต่ํากว*า 
ร�อยละ 35 

1 สาขา……………………………..  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม        
                
 รวมสาขา               
2 สาขา…………………………….               
                
 รวมสาขา               
3 สาขา..................................               
                

 รวมสาขา               
 รวมระดับ ปวส.               

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ร�อยละ 65 ขึ้นไป �  ดี  ร�อยละ 55-64.99 �  พอใช�  ร�อยละ 45-54.99  �  ต�องปรับปรุง ร�อยละ 35-44.99 �  ต�องปรับปรุงเร*งด*วน ต่ํากว*าร�อยละ 35 
 

ลงชื่อ.............................................................หวัหน�าแผนกวิชา 
     (................................................................) 
      วันที่.........เดือน..มีนาคม...พ.ศ. ....2557.....               ส*งงานวัดผลและประเมินผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ด$านผู$เรียนและผู$สําเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                              แบบ ต. 1.4/ แผนกวิชา ปวส. 
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แบบสรุปผล  ร�อยละของผู�เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต*ค*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ป.การศึกษา 2556 

ลํา
ดับ 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
/สาขางาน 

จํานวนผู�เรียน
ทั้งหมด 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนเข�า

ทดสอบ 

จํานวน
ผู�เรียนที่มีผล
การทดสอบ

ผ*าน 

ร�อยละ 

เกณฑEการตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 
ต�องปรับปรุง

เร*งด*วน 
ร�อยละ 

65 ขึ้นไป 
ร�อยละ 

55-64.99 
ร�อยละ 

45-54.99 
ร�อยละ 

35-44.99 
ต่ํากว*า 

ร�อยละ 35 
 ปวช. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม        
 ประเภทวิชาคหกรรม              
1 สาขาวิชาผ$าและเครื่องแต/งกาย              
 - สาขางานตัดเย็บเสื้อผ�า              
 - สาขางานออกแบบเสื้อผ�า              
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ              
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ              
3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�              
 - สาขางานคหกรรมการผลิต              
 รวมประเภทวิชาคหกรรม              
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม              
1 สาขาวิชาพณิชยการ              
 - สาขางานการบัญชี              
 - สาขางานการเลขานุการ              
 - สาขางานการขาย              
 - สาขางานธุรกิจค�าปลีก (ทวิภาคี)              
 - สาขางานคอมพิวเตอรEธุรกิจ              
 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม              

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ด$านผู$เรียนและผู$สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                              แบบ ต. 1.4/สถานศึกษา 
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ลํา
ดับ 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
/สาขางาน 

จํานวนผู�เรียน
ทั้งหมด 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนเข�า

ทดสอบ 

จํานวน
ผู�เรียนที่มีผล
การทดสอบ

ผ*าน 

ร�อยละ 

เกณฑEการตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 
ต�องปรับปรุง

เร*งด*วน 
ร�อยละ 

65 ขึ้นไป 
ร�อยละ 

55-64.99 
ร�อยละ 

45-54.99 
ร�อยละ 

35-44.99 
ต่ํากว*า 

ร�อยละ 35 
 ปวช. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม        
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว              
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท/องเที่ยว              
 - สาขางานการโรงแรม              
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว              
 ประเภทวิชาศิลปกรรม              
1 สาขาวิชาศิลปกรรม              
 - สาขางานวิจิตรศิลปM              
 - สาขางานการออกแบบ              
 - สาขางานคอมพิวเตอรEกราฟOค              
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม              
 รวมระดับ ปวช.              
 ปวส.              
 ประเภทวิชาคหกรรม              
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ$าและเครื่องแต/งกาย              
 - สาขางานธุรกิจเสื้อผ�า              
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ              
 - สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ              
3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร�              
 - สาขางานธุรกิจงานประดิษฐE              
 รวมประเภทวิชาคหกรรม              
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ              
1 สาขาวิชาการบัญชี              
2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป              
3 สาขาวิชาการตลาด              
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ลํา
ดับ 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
/สาขางาน 

จํานวนผู�เรียน
ทั้งหมด 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนเข�า

ทดสอบ 

จํานวน
ผู�เรียนที่มีผล
การทดสอบ

ผ*าน 

ร�อยละ 

เกณฑEการตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 
ต�องปรับปรุง

เร*งด*วน 
ร�อยละ 

65 ขึ้นไป 
ร�อยละ 

55-64.99 
ร�อยละ 

45-54.99 
ร�อยละ 

35-44.99 
ต่ํากว*า 

ร�อยละ 35 
 ปวส. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม        
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ              
 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ              
 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน              
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ              
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว              
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ              
 - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม              
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว              
 ประเภทวิชาศิลปกรรม              
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟ6ค              
 - สาขางานคอมพิวเตอรEกราฟOคอารEต              
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม              
 รวมระดับ ปวส.              
 รวมทั้งสิ้น              

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู�เรียนเข�ารับการทดสอบมากกว*า 1 รายวิชาให�นําค*าที่ได�ของแต*ละรายวิชามาหารแล�วนําค*านั้นเปAนเกณฑE  

สรุปผลการประเมิน  �  ดีมาก  ร�อยละ 65 ขึ้นไป  �  ดี  ร�อยละ 55-64.99  �  พอใช�  ร�อยละ 45-54.99   
�  ต�องปรับปรุง ร�อยละ 35-44.99 �  ต�องปรับปรุงเร*งด*วน ต่ํากว*าร�อยละ 35 

 
 

ลงชื่อ.............................................................งานวัดผลและประเมินผล 
     (................................................................) 
วันที่.........เดือน...มีนาคม....พ.ศ. ..2557....     

ส*งฝRายวิชาการ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี   1.5 ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�าน 
 อาชีวศึกษา (V - NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย จํานวนผู�เรียนในระดับชั้น  ปวช. 3 ปวส. 2  ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V - NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  
ในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห-งชาติ (องค9การมหาชน) 
(สทศ.) เทียบร�อยละกับจํานวนผู�เรียนท่ีร-วมลงทะเบียนเข�าทดสอบจําแนกระดับชั้น 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

ผู�ให�ข�อมูล  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห-งชาติ  (สทศ.) 
ผู�สรุปผลการประเมิน ครูท่ีปรึกษา หัวหน�าแผนกวิชาชีพ งานวัดผลและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช� แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1. นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2  เข�าสอบ V - NET และรอผล   
                                  การทดสอบจาก สทศ. 
 2. งานวัดผลและประเมินผล ประชุมครูท่ีปรึกษา และหัวหน�าแผนกวิชาชีพ เพ่ือจัดทํา  

    รายงาน ตามแบบ ต.1.5/ครูท่ีปรึกษา และสรุปผลการประเมิน แบบ ต. 1.5/สถานศึกษา  
    ส-งฝ@ายวชิาการ  

ประเด็นการพิจารณา ร�อยละของผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด�าน
อาชีวศึกษา (V - NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษเทียบ
กับผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�าทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ/การประเมิน  ผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา  
(V - NET) ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ดีมาก 
ร�อยละ 65 ข้ึนไป ระดับดี ร�อยละ 55-64.99 ระดับพอใช� ร�อยละ 45-54.99  ระดับต�อง
ปรับปรุง ร�อยละ35 – 44.99 ระดับต�องปรับปรุงเร-งด-วน ตํ่ากว-าร�อยละ 35 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน  ผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ต้ังแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ ปGการศึกษา 2556   

ชั้น  ปวช.3.............. ประเภทวิชา.........................................สาขาวิชา.................................................... 
ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ..........................................................คะแนน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ลงทะเบียน 
เข�าทดสอบ 

กลุ-มวิชาภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
คะแนนท่ีได� 

จากการทดสอบ 
น�อยกว-าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติ 

ต้ังแต-คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
ชาย..........คน หญิง..........คน รวม............คน    

ผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�าทดสอบจํานวน..................คน  
ผู�เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปจํานวน....................คน  คิดเปIนร�อยละ.......................... 

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ร�อยละ 65 ข้ึนไป �  ดี  ร�อยละ 55-64.99   
�  พอใช�  ร�อยละ 45-54.99 �  ต�องปรับปรุง ร�อยละ 35-44.99  
�  ต�องปรับปรุงเร-งด-วน ตํ่ากว-าร�อยละ 35 
 

 

ลงชื่อ.............................................................ครูท่ีปรึกษา 
     (................................................................) 
วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ. ...................    

ส-งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
แบบ ต.1.5/ครูที่ปรึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน  ร�อยละของผู�เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต+ค+าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ+มวิชาภาษาอังกฤษ  
ป2การศึกษา 2556  ประเภทวิชา.........................................สาขาวิชา.................................................... 

ลําดับ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/

สาขาวิชา/สาขางาน 
ห�องที่/
กลุ+มที่ 

จํานวนผู�เรียนทั้งหมด 

กลุ+มวิชาภาษาอังกฤษ เกณฑ<การตัดสิน 
จํานวนผู�เรียนที่

ลงทะเบียนเข�าทดสอบ 
จํานวนผู�เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง

การศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป 

ร�อยละ 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 
ต�องปรับปรุง

เร+งด+วน 

ร�อยละ 
65 ขึ้นไป 

ร�อยละ 
55-64.99 

ร�อยละ 
45-54.99 

ร�อยละ 
35-44.99 

ต่ํากว+า 
ร�อยละ 35 

 ปวช.  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม        
1 สาขางาน..............................               
                
 รวมสาขา               
2 สาขางาน..............................               
                
 รวมสาขา               
3 สาขางาน..............................               
                
 รวมสาขา               
4 สาขางาน..............................               
                
 รวมสาขา               
 รวมประเภทวิชา               
 รวมระดับ ปวช.               

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร ธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ด&านผู&เรียนและผู&สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                              แบบ ต. 1.5/ แผนกวิชา 
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ลําดับ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/

สาขาวิชา/สาขางาน 

ห�อง
ที่/

กลุ+ม
ที่ 

จํานวนผู�เรียนทั้งหมด 

กลุ+มวิชาภาษาอังกฤษ เกณฑ<การตัดสิน 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนเข�าทดสอบ 

จํานวนผู�เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง

การศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป 

ร�อยละ 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 
ต�องปรับปรุง

เร+งด+วน 

ร�อยละ 
65 ขึ้นไป 

ร�อยละ 
55-64.99 

ร�อยละ 
45-54.99 

ร�อยละ 
35-44.99 

ต่ํากว+า 
ร�อยละ 35 

 ปวส.  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม        
1 สาขา..............................               
                
 รวมสาขา               
2 สาขา..............................               
                
 รวมสาขา               
3 สาขา..............................               
                
 รวมสาขา               
 รวมประเภทวิชา               
 รวมระดับ ปวส.               
 รวมทั้งสิ้น               

หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู�เรียนเข�ารับการทดสอบมากกว+า 1 รายวิชา ให�นําค+าที่ได�ของแต+ละรายวิชามาหารแล�วนําค+านั้นเปDนเกณฑ< 

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ร�อยละ 65 ขึ้นไป �  ดี  ร�อยละ 55-64.99  �  พอใช�  ร�อยละ 45-54.99  
�  ต�องปรับปรุง ร�อยละ 35-44.99 �  ต�องปรับปรุงเร+งด+วน ต่ํากว+าร�อยละ 35 

 
 

ลงชื่อ.............................................................หวัหน�าแผนกวิชาชีพ 
     (................................................................) 
วันที่.........เดือน...มีนาคม....พ.ศ. ...2557....                 ส+งงานวัดผลและประเมินผล 
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แบบสรุปผล ร�อยละของผู�เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต+ค+าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ+มวิชาภาษาอังกฤษ ป2การศึกษา 2556 

ลํา
ดับ 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
/สาขางาน 

จํานวนผู�เรียนทั้งหมด 

กลุ+มวิชาภาษาอังกฤษ เกณฑ<การตัดสิน 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนเข�าทดสอบ 

จํานวนผู�เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขึ้นไป 

ร�อยละ 
ดีมาก ดี พอใช� 

ต�อง
ปรับปรุง 

ต�องปรับปรุง
เร+งด+วน 

ร�อยละ 65 
ขึ้นไป 

ร�อยละ 
55-64.99 

ร�อยละ 
45-54.99 

ร�อยละ 
35-44.99 

ต่ํากว+า
ร�อยละ 35 

 ปวช. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม        
 ประเภทวิชาคหกรรม              
1 สาขาวิชาผ&าและเครื่องแต0งกาย              
 - สาขางานตัดเย็บเสื้อผ�า              
 - สาขางานออกแบบเสื้อผ�า              
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ              
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ              
3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร               
 - สาขางานคหกรรมการผลิต              
 รวมประเภทวิชาคหกรรม              
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม              
1 สาขาวิชาพณิชยการ              
 - สาขางานการบัญช ี              
 - สาขางานการเลขานุการ              
 - สาขางานการขาย              
 - สาขางานธุรกิจค�าปลีก (ทวิภาคี)              
 - สาขางานคอมพิวเตอร<ธุรกิจ              
 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม              

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร ธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ด&านผู&เรียนและผู&สําเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                              แบบ ต. 1.5/ สถานศึกษา 
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ลําดับ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

/สาขางาน 
จํานวนผู�เรียนทั้งหมด 

กลุ+มวิชาภาษาอังกฤษ เกณฑ<การตัดสิน 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนเข�าทดสอบ 

จํานวนผู�เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขึ้นไป 

ร�อยละ 
ดีมาก ดี พอใช� 

ต�อง
ปรับปรุง 

ต�องปรับปรุง
เร+งด+วน 

ร�อยละ 65 
ขึ้นไป 

ร�อยละ 
55-64.99

ร�อยละ 
45-54.99

ร�อยละ 
35-44.99

ต่ํากว+า 
ร�อยละ 35 

 ปวช. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม        
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว              
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท0องเที่ยว              
 - สาขางานการโรงแรม              
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว              
 ประเภทวิชาศิลปกรรม              
1 สาขาวิชาศิลปกรรม              
 - สาขางานวิจิตรศิลปK              
 - สาขางานการออกแบบ              
 - สาขางานคอมพิวเตอร<กราฟMค              
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม              
 รวมระดับ ปวช.              
 ปวส.              
 ประเภทวิชาคหกรรม              
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ&าและเครื่องแต0งกาย              
 - สาขางานธุรกิจเสื้อผ�า              
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ              
 - สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ              
3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร               
 - สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ<              
 รวมประเภทวิชาคหกรรม              
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ              
1 สาขาวิชาการบัญชี              
2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป              
3 สาขาวิชาการตลาด              

43 



ลําดับ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

/สาขางาน 
จํานวนผู�เรียนทั้งหมด 

กลุ+มวิชาภาษาอังกฤษ เกณฑ<การตัดสิน 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนเข�าทดสอบ 

จํานวนผู�เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขึ้นไป 

ร�อยละ 
ดีมาก ดี พอใช� 

ต�อง
ปรับปรุง 

ต�องปรับปรุง
เร+งด+วน 

ร�อยละ 65 
ขึ้นไป 

ร�อยละ 
55-64.99

ร�อยละ 
45-54.99

ร�อยละ 
35-44.99

ต่ํากว+า 
ร�อยละ 35 

 ปวส. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม        
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร ธุรกิจ              
 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ              
 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน              
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ              
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว              
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ              
 - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม              
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว              
 ประเภทวิชาศิลปกรรม              
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร กราฟ7ค              
 - สาขางานคอมพิวเตอร<กราฟMคอาร<ต              
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม              
 รวมระดับ ปวส.              
 รวมทั้งสิ้น              

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ร�อยละ 65 ขึ้นไป �  ดี  ร�อยละ 55-64.99  �  พอใช�  ร�อยละ 45-54.99  
�  ต�องปรับปรุง ร�อยละ 35-44.99 �  ต�องปรับปรุงเร+งด+วน ต่ํากว+าร�อยละ 35 

 
 

ลงชื่อ.............................................................งานวัดผลและประเมินผล 
     (................................................................) 
วันที่.........เดือน....มีนาคม....พ.ศ. ....2557....     

ส+งฝQายวิชาการ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี  1.6 ร�อยละของผู�เรียนท่ีผ�านเกณฑ�จากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

หรือหน�วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
คําอธิบาย จํานวนผู�เรียนในระดับชั้น ปวช. 3 และระดับ ปวส. 2 ท่ีผ�านเกณฑ�การทดสอบมาตรฐาน

อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน�วยงานท่ีคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบร�อยละกับจํานวนผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�ารับการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพจําแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา การผ�านเกณฑ�ทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู�เรียนให�เป7นไปตามท่ีสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือหน�วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง ได�กําหนดไว� 

ผู�ให�ข�อมูล  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน�วยงานท่ีคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

ผู�สรุปผลการประเมิน ครูท่ีปรึกษา หัวหน�าแผนกวิชาชีพ งานวัดผลและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช� แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1. นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2  เข�าทดสอบมาตรฐานอาชีพจากสถาบัน 

   คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน�วยงานท่ีคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน 
   การอาชีวศึกษารับรอง 

 2. งานวัดผลและประเมินผล ประชุมครูท่ีปรึกษา และหัวหน�าแผนกวิชาชีพ เพ่ือจัดทํา  
      รายงาน ตามแบบ ต.1.6/ครูท่ีปรึกษา/แผนกวิชา และสรุปผลการประเมิน แบบ  
    ต. 1.6/สถานศึกษา ส�งฝ=ายวิชาการ  
ประเด็นการพิจารณา ร�อยละของผู�เรียนท่ีผ�านเกณฑ�การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ

หน�วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบกับผู�เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข�ารับการทดสอบโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา  

เกณฑ/การประเมิน  ผู�เรียนท่ีผ�านเกณฑ�จากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน�วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ระดับดีมาก 
ร�อยละ 80 ข้ึนไป ระดับดี ร�อยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช� ร�อยละ 60 – 69.99 ระดับ
ต�องปรับปรุง ร�อยละ 50 – 59.99 ระดับต�องปรับปรุงเร�งด�วน ตํ่ากว�าร�อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน  ผู�เรียนท่ีผ�านเกณฑ�การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน�วยงานท่ี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ปDการศึกษา 2556 

ประเภทวิชา...............................สาขาวิชา.......................................สาขางาน....................................... 
ระดับชั้นปDท่ี............................................ห�อง/กลุ�ม.......................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ลงทะเบียน

ทดสอบ 

ผลการทดสอบ คะแนนเต็ม.................คะแนน 
เกณฑ�ผ�าน..................คะแนน 

คะแนนท่ีได� ผ�าน ไม�ผ�าน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
ชาย..................คน หญิง..................คน รวม………………..คน    

ผู�เรียนที่ลงทะเบียนเข�าทดสอบจํานวน…………คน ผู�เรียนทีผ่�านเกณฑ�การทดสอบจํานวน................คน คิดเป7นร�อยละ................. 

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ร�อยละ 80 ข้ึนไป �  ดี  ร�อยละ 70 – 79.99  
�  พอใช�  ร�อยละ 60 – 69.99   �  ต�องปรับปรุง ร�อยละ 50 – 59.99  
�  ต�องปรับปรุงเร�งด�วน ตํ่ากว�าร�อยละ 50 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ครูท่ีปรึกษา 
     (................................................................) 
วันท่ี.........เดือน....มีนาคม....พ.ศ. ....2557....        ส�งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
 แบบ ต.1.6 / ครูท่ีปรึกษา      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน  ร�อยละของผู�เรียนที่ผ�านเกณฑ�การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน�วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ป.การศึกษา 2556 
สถาบนั/หน�วยงานที่จัดสอบ........................................ประเภทวิชา..........................................................สาขาวิชา.................................................... 

ลํา 
ดับ 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน 

ห�องที่/ 
กลุ�มที่ 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนครบตาม

หลักสูตร 

จํานวนผู�เรียนที่ลง 
ทะเบียนทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ 

จํานวนผู�เรียนที่สอบ
ผ�านเกณฑ� 

ร�อยละ 

เกณฑ�การตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 
ต�องปรับปรุง

เร�งด�วน 

ร�อยละ 80 
ขึ้นไป 

ร�อยละ 
70-79.99 

ร�อยละ 
60-69.99 

ร�อยละ 
50-59.99 

ต่ํากว�า 
ร�อยละ 50 

 ปวช.  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม       
1 สาขางาน...............................                 
                  
 รวมสาขา                 
2 สาขางาน...............................                 
                  
 รวมสาขา                 
3 สาขางาน...............................                 
                  

 รวมสาขา                 
4 สาขางาน...............................                 

                  
 รวมสาขา                 
 รวมระดับ ปวช.                 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ด$านผู$เรียนและผู$สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                              แบบ ต.1.6/ แผนกวิชา 
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ลํา 
ดับ 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน 

ห�องที่/กลุ�ม
ที่ 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนครบตาม

หลักสูตร 

จํานวนผู�เรียนที่ลง 
ทะเบียนทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ 

จํานวนผู�เรียนที่สอบ
ผ�านเกณฑ� 

ร�อยละ 

เกณฑ�การตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 
ต�องปรับปรุง

เร�งด�วน 
ร�อยละ 80 

ขึ้นไป 
ร�อยละ 

70-79.99 
ร�อยละ 

60-69.99 
ร�อยละ 

50-59.99 
ต่ํากว�า 

ร�อยละ 50 
 ปวส.  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม       

1 สาขางาน...............................                 
                  
 รวมสาขา                 
2 สาขางาน...............................                 
                  
 รวมสาขา                 
3 สาขางาน...............................                 
                  

 รวมสาขา                 
4 สาขางาน...............................                 

                  
 รวมสาขา                 
 รวมระดับ ปวส.                 
 รวมทั้งสิ้น                 

ผู�เรียนที่ลงทะเบียนเข�าทดสอบจํานวน....................................คน ผู�เรียนที่ผ�านเกณฑ�การทดสอบมาตรฐานอาชีพจํานวน.................................คน คิดเปBนร�อยละ............................ 

สรุปผลการประเมิน �  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�องปรับปรุงเร�งด�วน ต่ํากว�าร�อยละ 50 

 

ลงชื่อ.............................................................หวัหน�าแผนกวิชาชีพ 
     (................................................................) 
      วันที่.........เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557                 ส�งงานวัดผลและประเมินผล 
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แบบสรุปผล  ร�อยละของผู�เรียนที่ผ�านเกณฑ�การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน�วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ป.การศึกษา 2556 

ลําดับ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

/สาขางาน 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตร 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนทดสอบ

มาตรฐานอาชีพ 

จํานวนผู�เรียนที่
สอบผ�านเกณฑ� 

ร�อยละของ
ผู�เรียนที่
สอบผ�าน
เกณฑ� 

เกณฑ�การตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 
ต�องปรับปรุง

เร�งด�วน 
ร�อยละ 

80 ขึ้นไป 
ร�อยละ 

70-79.99 
ร�อยละ 

60-69.99 
ร�อยละ 

50-59.99 
ต่ํากว�า 

ร�อยละ 50 
 ปวช. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม       
 ประเภทวิชาคหกรรม                
1 สาขาวิชาผ$าและเครื่องแต0งกาย                
 - สาขางานตัดเย็บเสื้อผ�า                
 - สาขางานออกแบบเสื้อผ�า                
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ                
3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�                
 - สาขางานคหกรรมการผลิต                
 รวมประเภทวิชาคหกรรม                
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                
1 สาขาวิชาพณิชยการ                
 - สาขางานการบัญชี                
 - สาขางานการเลขานุการ                
 - สาขางานการขาย                
 - สาขางานธุรกิจค�าปลีก (ทวิภาคี)                
 - สาขางานคอมพิวเตอร�ธุรกิจ                
 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม                

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานที่  1 ด$านผู$เรียนและผู$สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                              แบบ ต. 1.6/ สถานศึกษา 
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ลําดับ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

/สาขางาน 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตร 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนทดสอบ

มาตรฐานอาชีพ 

จํานวนผู�เรียนที่
สอบผ�านเกณฑ� 

ร�อยละของ
ผู�เรียนที่
สอบผ�าน
เกณฑ� 

เกณฑ�การตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 
ต�องปรับปรุง

เร�งด�วน 
ร�อยละ 

80 ขึ้นไป 
ร�อยละ 

70-79.99 
ร�อยละ 

60-69.99 
ร�อยละ 

50-59.99 
ต่ํากว�า 

ร�อยละ 50 
 ปวช. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม       
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว                
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท0องเที่ยว                
 - สาขางานการโรงแรม                
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว                
 ประเภทวิชาศิลปกรรม                
1 สาขาวิชาศิลปกรรม                
 - สาขางานวิจิตรศิลปI                
 - สาขางานการออกแบบ                
 - สาขางานคอมพิวเตอร�กราฟKค                
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม                
 รวมระดับ ปวช.                
 ปวส.                
 ประเภทวิชาคหกรรม                
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ$าและเครื่องแต0งกาย                
 - สาขางานธุรกิจเสื้อผ�า                
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                
 - สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ                
3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร�                
 - สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ�                
 รวมประเภทวิชาคหกรรม                
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                
1 สาขาวิชาการบัญชี                
2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                
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ลําดับ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

/สาขางาน 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตร 

จํานวนผู�เรียนที่
ลงทะเบียนทดสอบ

มาตรฐานอาชีพ 

จํานวนผู�เรียนที่
สอบผ�านเกณฑ� 

ร�อยละของ
ผู�เรียนที่
สอบผ�าน
เกณฑ� 

เกณฑ�การตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 

ต�อง
ปรับปรุง
เร�งด�วน 

ร�อยละ 
80 ขึ้นไป 

ร�อยละ 
70-79.99 

ร�อยละ 
60-69.99 

ร�อยละ 
50-59.99 

ต่ํากว�า 
ร�อยละ 50 

 ปวส. ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม       
3 สาขาวิชาการตลาด                
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ                
 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ                
 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน                
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว                
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ                
 - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม                
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว                
 ประเภทวิชาศิลปกรรม                
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟ7ค                
 - สาขางานคอมพิวเตอร�กราฟKคอาร�ต                
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม                
 รวมระดับ ปวส.                
 รวมทั้งสิ้น                

ผู�เรียนที่ลงทะเบียนเข�าทดสอบ.......................................คน ผู�เรียนที่ผ�านเกณฑ�การทดสอบมาตรฐานอาชีพ......................................คน คิดเปBนร�อยละ.................................... 
สรุปผลการประเมิน �  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�องปรับปรุงเร�งด�วน ต่ํากว�าร�อยละ 50 
 

ลงชื่อ.............................................................งานวัดผลและประเมินผล 
     (................................................................) 
      วันที่.........เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557                 ส�งฝMายวิชาการ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.7 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข�า 
คําอธิบาย จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ)การสําเร็จการศึกษา

เทียบร�อยละกับจํานวนผู�เรียนแรกเข�าของรุ+นนั้นจําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ผู�ให�ข�อมูลและสรุปผลการประเมิน     ครูท่ีปรึกษา หัวหน�าแผนกวิชาชีพ งานทะเบียน   
เครื่องมือท่ีใช� แบบรายงาน และแบบสรุปรายงาน 

คําช้ีแจง 1. ครูท่ีปรึกษารายงานตามแบบ ต.1.7/ครูท่ีปรึกษา ส+งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ และหัวหน�า  
แผนกวิชาชีพรายงานตามแบบ ต.1.7/แผนกวิชา 

 2. งานทะเบียน สรุปรายงาน ตามแบบ ต. 1.7/สถานศึกษา เม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี 2 ของ 
ป7การศึกษา ส+งฝ9ายบริหารทรัพยากร  

ประเด็นการพิจารณา ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู�เรียนแรกเข�าของรุ+นนั้นโดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ/การประเมิน ผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข�า ระดับดีมาก ร�อยละ 80 ข้ึนไป ระดับดี 
ร�อยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช� ร�อยละ 60 – 69.99 ระดับต�องปรับปรุง ร�อยละ 50 – 
59.99 ระดับต�องปรับปรุงเร+งด+วน  ตํ่ากว+าร�อยละ 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน  ร�อยละผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข�า  ป7การศึกษา  2556 

ระดับชั้น............................สาขาวิชา.........................สาขางาน............................ป7การศึกษาแรกเข�า.............................. 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
คะแนนเฉลี่ย 

สะสม 
ผ+านเกณฑ) 

สาเหตุท่ีไม+สําเร็จการศึกษา/
ออกกลางคัน(โปรดระบุ) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ผู�เรียนมีท้ังหมด...........................คน ผู�เรียนผ+านเกณฑ)..........................คน คิดเปFนร�อยละ................................. 

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก ร�อยละ 80 ข้ึนไป  �  ดี ร�อยละ 70 – 79.99   �  พอใช�  ร�อยละ 60 – 69.99   
�  ต�องปรับปรุง  ร�อยละ 50 – 59.99  �  ต�องปรับปรุงเร+งด+วน  ตํ่ากว+าร�อยละ 50 

ผู�สรุปผล                                        ครูท่ีปรึกษา 
            (...............................................) 
วันท่ี             เดือน    มีนาคม    พ.ศ.   2557     .  
 

    ส+งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1    ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

                          แบบ  ต. 1.7/ ครูท่ีปรึกษา 
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แบบรายงาน  ร�อยละผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข�า  ป7การศึกษา  2556 
สาขาวิชา.................................... 

ลําดับ หลักสูตร / สาขางาน ห�อง/กลุ+ม 
จํานวนผู�เรียน

แรกเข�า  
จํานวนผู�สําเร็จ

การศึกษา 
ร�อยละ 

 ปวช.  ป7การศึกษา 2554   
1 สาขางาน.......…………………………..     
      
 รวมสาขา     
2 สาขางาน.......…………………………..     
      
 รวมสาขา     
 รวมระดับ ปวช.     
 ปวส.  ป7การศึกษา 2555   
1 สาขางาน.......…………………………..     
      
 รวมสาขา     
2 สาขางาน.......…………………………..     
      
 รวมสาขา     
 รวมระดับ ปวส.     
 รวมท้ังส้ิน     

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก ร�อยละ 80 ข้ึนไป  �  ดี ร�อยละ 70 – 79.99   �  พอใช�  ร�อยละ 60 – 69.99   
�  ต�องปรับปรุง  ร�อยละ 50 – 59.99  �  ต�องปรับปรุงเร+งด+วน  ตํ่ากว+าร�อยละ 50 
 
 
 

ผู�สรุปผล   หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
      (...............................................) 
วันท่ี             เดือน     มีนาคม      พ.ศ.  2557     .  
 

     
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1    ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                          แบบ  ต. 1.7/ แผนกวิชา 
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แบบรายงาน  ร�อยละผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข�า  ป7การศึกษา  2556 

ลําดับ 
หลักสูตร/ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

 สาขางาน 
จํานวนผู�เรียนแรกเข�า  

จํานวนผู�สําเร็จ
การศึกษา 

ร�อยละ 

 ปวช. ป7การศึกษา 2554   
 ประเภทวิชาคหกรรม    
1 
 

สาขาวิชาผ�าและเครื่องแต�งกาย    
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผ�า    

 - สาขางานออกแบบเสื้อผ�า    
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ    
3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร/    
 - สาขางานคหกรรมการผลิต    
 รวมประเภทวิชาคหกรรม    
 
1 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    
สาขาวิชาพณิชยการ    

 - สาขางานการบัญชี    
 - สาขางานการเลขานุการ    
 - สาขางานการขาย    
 - สาขางานธุรกิจค�าปลีก (ทวิภาคี)    
 - สาขางานคอมพิวเตอร)ธุรกิจ    
 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม    
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเท่ียว    
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท�องเท่ียว    
 - สาขางานการโรงแรม    
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว    
 ประเภทวิชาศิลปกรรม    
1 สาขาวิชาศิลปกรรม    
 - สาขางานวิจิตรศิลปK    
 - สาขางานการออกแบบ    
 - สาขางานคอมพิวเตอร)กราฟMค    
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม    
 รวมระดับ ปวช.    
     
     
     

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1    ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                          แบบ  ต. 1.7/ สถานศึกษา 
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ลําดับ 
หลักสูตร/ ประเภทวิชา/สาขาวิชา / 

สาขางาน 
จํานวนผู�เรียนแรกเข�า  

จํานวนผู�สําเร็จ
การศึกษา 

ร�อยละ 

 ปวส. ป7การศึกษา 2555   
 ประเภทวิชาคหกรรม    
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ�าและเคร่ืองแต�งกาย    
 - สาขางานธุรกิจเสื้อผ�า    
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    
 - สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ    
3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร/    
 - สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ)    
 รวมประเภทวิชาคหกรรม    
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
1 สาขาวิชาการบัญชี    
2 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป    
3 สาขาวิชาการตลาด    
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร/ธุรกิจ    
 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ    
 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน    
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเท่ียว    
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ    
 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม    
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว    
 ประเภทวิชาศิลปกรรม    
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร/กราฟ:ค    
 - สาขางานคอมพิวเตอร)กราฟMคอาร)ต    
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม    
 รวมระดับ ปวส.    
 รวมท้ังส้ิน    

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก ร�อยละ 80 ข้ึนไป  �  ดี ร�อยละ 70 – 79.99   �  พอใช�  ร�อยละ 60 – 69.99   
�  ต�องปรับปรุง  ร�อยละ 50 – 59.99  �  ต�องปรับปรุงเร+งด+วน  ตํ่ากว+าร�อยละ 50 
 

ผู�สรุปรายงาน          งานทะเบียน 
       (...............................................) 
วันท่ี             เดือน    มีนาคม    พ.ศ.  2557    .  
 

    ส+งฝ9ายบริหารทรัพยากร 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.8 ร�อยละของผู�เรียนท่ีได�รับการเทียบโอนผลการเรียนรู� 
คําอธิบาย ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเทียบโอนความรู� หรือประสบการณ)วิชาชีพ ในการจัดการเรียนการ

สอนแบบเทียบโอนความรู�หรือประสบการณ)วิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง เม่ือเทียบกับผู�ยื่นคําร�องขอเทียบโอนความรู�และประสบการณ)วิชาชีพในแต+ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา  

ผู�ให�ข�อมูลและสรุปผลการประเมิน งานทะเบียน  
เครื่องมือท่ีใช� แบบสรุปรายงาน 
คําช้ีแจง งานทะเบียน จัดทําแบบสรุปรายงาน แบบ ต. 1.8 เม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี 2 ของป7การศึกษา  

ส+งฝ9ายบริหารทรัพยากร และหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
ประเด็นการพิจารณา ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู�ยื่นคําร�องขอเทียบโอน ฯ โดย

พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
เกณฑ/การประเมิน ผู�เรียนท่ีได�รับการเทียบโอนผลการเรียนรู�มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ) ระดับดีมาก 

ร�อยละ 80 ข้ึนไป ระดับดี ร�อยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช� ร�อยละ 60 – 69.99 ระดับ 
ต�องปรับปรุง ร�อยละ 50 – 59.99 ระดับต�องปรับปรุงเร+งด+วน ตํ่ากว+าร�อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1    ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
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แบบสรุปรายงาน   ร�อยละของผู�เรียนท่ีได�รับการเทียบโอนผลการเรียนรู� ป7การศึกษา  2556 

 

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ร�อยละ 80 ข้ึนไป 
�  ดี  ร�อยละ 70 – 79.99 
�  พอใช�  ร�อยละ 60 – 69.99 
�  ต�องปรับปรุง ร�อยละ 50 – 59.99 
�  ต�องปรับปรุงเร+งด+วน ตํ่ากว+า  ร�อยละ 50 

 
 
ผู�สรุปผล                                            งานทะเบียน 
             (                                  ) 
วันท่ี            เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  2557        
 
 
 
      

ส+งฝ9ายบริหารทรัพยากร และหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จํานวนผู�เรียน  ผู�เรียนได�2.00ข้ึนไป    ผลการ 

   ประเมิน 
    ระดับ 

   ลง 
ทะเบียน 

   ออก 
กลางคัน 

คงเหลือ จํานวน   ร�อยละ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ       

1. การบัญชี (จบจาก ปวช.)       

2. การบัญชี (จบจาก ม.6)       

3. การจัดการท่ัวไป (จบจาก ปวช.)       

4. การจัดการท่ัวไป (จบจาก ม.6)       

รวม       

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
                                                                                                                                                    

มาตรฐานท่ี 1  ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 
                                                                                   แบบ ต. 1.8   
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ตัวบ�งช้ีท่ี  1.9 ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต+อ 
ภายใน 1 ป7 

คําอธิบาย              จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในป7การศึกษาท่ีผ+านมาท่ีได�งานทํา
ในสถานประกอบการ  หน+วยงาน  ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต+อภายใน  1  ป7  
เทียบร�อยละกับจํานวนผู�สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ผู�ให�ข�อมูล ครูท่ีปรึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ป7การศึกษา 2555 หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
ผู�สรุปผลการประเมิน งานแนะแนวฯ 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวัด 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
คําช้ีแจง 1. ครูท่ีปรึกษารายงานตามแบบ ต.1.9/1/2/3ครูท่ีปรึกษา ส+งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
 2.  หัวหน�าแผนกวิชาชีพ รายงานตามแบบ ต.1.9/แผนกวิชา ส+งงานแนะแนว ฯ 
           3. งานแนะแนวฯ รวบรวมข�อมูลและสรุปตามแบบ ต.1.9/สถานศึกษา ส+งฝ9าย  
                                  พัฒนากิจการฯ  
ประเด็นการพิจารณา ร�อยละของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�ทํางาน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต+อภายใน 

1 ป7เทียบกับผู�สําเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ/การประเมิน   จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต+อภายใน 1 ป7 
ระดับดีมาก ร�อยละ 80 ข้ึนไป ระดับดี ร�อยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช� ร�อยละ  
60 – 69.99 ระดับต�องปรับปรุง ร�อยละ 50 – 59.99 ระดับต�องปรับปรุงเร+งด+วน  
ตํ่ากว+าร�อยละ 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
แบบรายงาน  ผู�สําเร็จการศึกษา ป�การศึกษา  2555 ที่ได�งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป� 
ระดับชัน้     � ปวช…………/……… � ปวส…………/……… ประเภทวิชา……………..……………  สาขาวิชา……….…………………    สาขางาน………….………………… ชื่อครูที่ปรึกษา ………………………………… 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ทํางานในสถาน
ประกอบการ 

ประกอบ
อาชีพอิสระ 

ระบุชื่อสถานประกอบการ/ที่ตั้ง/ตําแหน4งที่ทํา/เงินเดือน/โทรศัพท6/โทรสาร/อีเมลล6ที่ติดต4อได� 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ผู�กรอกข�อมูล……………………………………………..ครูที่ปรึกษา  
                (                                   ) 
วันที่             เดือน                พ.ศ.            .                

                                                                                                 ส4งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร"ธานี 
           

มาตรฐานที่ 1     ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                                แบบ ต.1.9/1 ครูที่ปรึกษา 
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แบบรายงาน  ผู�สําเร็จการศึกษา ป�การศึกษา  2555 ที่ศึกษาต-อ ภายใน 1 ป� 
ระดับชัน้     � ปวช…………/……… � ปวส…………/……… ประเภทวิชา……………..……………  สาขาวิชา……….…………………    สาขางาน………….………………… ชื่อครูที่ปรึกษา ………………………………… 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อสถานศึกษาที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา ระบุที่ตั้ง/โทรศัพท6/โทรสาร/อีเมลล6ที่ติดต4อได� 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ผู�กรอกข�อมูล……………………………………………..ครูที่ปรึกษา  
                (                                   ) 
วันที่             เดือน                พ.ศ.            .                

                                                                                                 ส4งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร"ธานี 
           

มาตรฐานที่ 1     ด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                                แบบ ต.1.9/2 ครูที่ปรึกษา 
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แบบสรุปรายงาน     การติดตามผูสําเร็จการศึกษา ป�การศึกษา 2555 ท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต&อภายใน 1 ป�  

ระดับชัน้ � ปวช…3…/………� ปวส…2…/……… ประเภทวชิา……………..……………  สาขาวิชา……….…………………     
สาขางาน………….………………… ชื่อครูที่ปรึกษา ………………………………… 

 

1. ผูสําเร็จการศึกษา             จํานวน .................  คน 

2. ติดตามได    จํานวน .................  คน 

3. ศึกษาต&อ    จํานวน .................  คน 

4. ทํางาน    จํานวน .................  คน 

5. ศึกษาต&อตรงสาขา   จํานวน .................  คน 

6. ทํางานรายไดเฉลี่ยต&อเดือน   เป7นเงิน.................  บาท 

7. ทํางานตรงสาขา        25 %  จํานวน .................  คน 

                               50 %    จํานวน .................  คน 

                               75 %  จํานวน .................  คน 

            100 %   จํานวน .................  คน 

 

 
 
ผูสรุป……………………………..………………..ครูท่ีปรึกษา 

(                 ) 
  วันท่ี       เดือน         พ.ศ.     .  

                                                 
                                                                        ส&งหัวหนาแผนกวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1     ด!านผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                  แบบ ต.1.9/3 ครูท่ีปรึกษา                                                             
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แบบสรุปรายงาน     การติดตามผูสําเร็จการศึกษา ป�การศึกษา 2555 ท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต&อภายใน 1 ป�  

สาขาวิชา....................................................................สาขางาน........................................................................ 

1. ผูสําเร็จการศึกษา             จํานวน .................  คน 

2. ติดตามได    จํานวน .................  คน 

3. ศึกษาต&อ    จํานวน .................  คน 

4. ทํางาน    จํานวน .................  คน 

5. ศึกษาต&อตรงสาขา   จํานวน .................  คน 

6. ทํางานรายไดเฉลี่ยต&อเดือน   เป7นเงิน.................  บาท 

7. ทํางานตรงสาขา        25 %  จํานวน .................  คน 

                               50 %    จํานวน .................  คน 

                               75 %  จํานวน .................  คน 

            100 %   จํานวน .................  คน 

 

 
 
ผูสรุป……………………………..………………..หัวหนาแผนกวิชาชีพ 

(                 ) 
  วันท่ี       เดือน         พ.ศ.     .  

                                                 
                                                                        ส&งงานแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1     ด!านผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                  แบบ ต.1.9/ แผนกวิชา  
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แบบสรุปรายงาน   รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ป�การศึกษา 2555 ท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต&อภายใน 1 ป� 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับ  ปวช. ระดับ  ปวส. 
สําเร็จ

การศึกษา 
ไดงานทํา ศึกษาต&อ รอยละ 

สําเร็จ
การศึกษา 

ไดงานทํา ศึกษาต&อ รอยละ 

คหกรรม         
1.   ตัดเย็บเส้ือผา/ออกแบบเส้ือผา/ 
     ธุรกิจเส้ือผา 

        

2.  อาหารและโภชนาการ/ 
    โภชนาการและอาหารเพ่ือสุขภาพ 

        

3.  คหกรรมการผลิต/ธุรกิจงานประดิษฐD         
พาณิชยกรรม         

1.  การบัญชี         
2.  การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป         
3.  การขาย/การตลาด         
4.  ธุรกิจคาปลีก (ทวิ)         
5.  คอมพิวเตอรDธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ         

อุตสาหกรรมท-องเท่ียว         
1.  การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องด่ืม         

ศิลปกรรม         
1.  วิจิตรศิลปG         
2.  การออกแบบ         
3.  คอมพิวเตอรDกราฟIก/ 
    คอมพิวเตอรDกราฟIกอารDต 

        

รวมท้ังหมด         

สรุป   ผูสําเร็จการศึกษา ป�การศึกษา 2555 จํานวน.....................คน 
ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต&อภายใน 1 ป�จํานวน ............. คน คิดเป7นรอยละ .............. 

   
สรุปผลการประเมิน   �  ดีมาก รอยละ 80 ข้ึนไป  � ดี รอยละ 70 – 79.99  
  � พอใช รอยละ 60 – 69.99  � ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99  
  � ตองปรับปรุงเร&งด&วน ตํ่ากว&ารอยละ 50 
 
ผูสรุปผล……………………………..………………..งานแนะแนวฯ 

       (      ) 
วันท่ี       เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .  

                                                ส&งฝMายพัฒนากิจการฯ  
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1     ด!านผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                            แบบ  ต. 1.9/สถานศึกษา                                                                                
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ตัวบ-งชี้ที่  1.10 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน&วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ

ท่ีมีต&อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
คําอธิบาย              สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต&อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน 3 ดาน 

คือดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคD ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และดาน
สมรรถนะวิชาชีพโดยกําหนดกลุ&มตัวอย&างจากกลุ&มสถานประกอบการ หน&วยงานหรือ 
กลุ&มสถานศึกษา หรือกลุ&มผูรับบริการรวมไม&นอยกว&ารอยล&ะ 30 ของจํานวนสถาน
ประกอบการ หน&วยงานสถานศึกษา ผูรับบริการ มีการสรางเครื่องมือประเมินความพึง
พอใจ โดยใชมาตราส&วนประมาณค&า (Rating Scale) 1-5 เพ่ือเก็บขอมูลท่ีเหมาะสมกับ
กลุ&มตัวอย&างและครอบคลุม คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน 3 ดาน มีการเก็บขอมูล
จากกลุ&มตัวอย&าง และนําขอมูลมาวิเคราะหDผลอย&างถูกตอง 
1. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคD ไดแก& คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางป\ญญา  
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก& ความรูและทักษะการสื่อสาร การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและปฏิบัติงาน การทํางานร&วมกับผูอ่ืน 
การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรD การประยุกตDใชตัวเลข การจัดการและพัฒนา
งาน 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก& ความสามารถในการประยุกตDใชความรูทักษะในสาขา
วิชาชีพสู&การปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกตDสู&อาชีพ 

คํานิยาม สถานประกอบการ หน-วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหน&วยงานท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน ท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน 

สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษา
ต&อ 
ผู!รับบริการ หมายถึง บุคคลหรือสถานประกอบการ หน&วยงานท่ีไดรับบริการจากการ
ประกอบการอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา 

ผู!ให!ข!อมูล สถานประกอบการ  หน&วยงานหรือสถานศึกษา  หรือผูรับบริการ 
ผู!สรุปผลการประเมิน ครูท่ีปรึกษาชั้น ปวช.3 ปวส.2 ท่ีสําเร็จการศึกษาป�การศึกษา 2555  หัวหนาแผนก

วิชาชีพ  งานแนะแนว ฯ 
เครื่องมือท่ีใช!ในการวัด 1. แบบสอบถาม 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ด!านผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
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คําช้ีแจง 1. ครูท่ีปรึกษาชั้น ปวช.3 ปวส.2 ท่ีสําเร็จการศึกษาป�การศึกษา 2555/หัวหนาแผนก
วิชาชีพ  ส&งแบบสอบถาม (ต.1.10/แบบสอบถาม) ไปยังสถานประกอบการ หน&วยงาน 
สถานศึกษา หรือผูรับบริการท่ีมีพนักงานหรือผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในป�การศึกษา 
2555   

 2. ครูท่ีปรึกษาชั้น ปวช.3 ปวส.2 ท่ีสําเร็จการศึกษาป�การศึกษา 2555/หัวหนาแผนก
วิชาชีพ  รวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะหDขอมูล และสรุปผลการประเมิน ตามแบบ  
ต.1.10/ แผนกวิชา ส&งงานแนะแนว ฯ 

 3. งานแนะแนว ฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.1.10/สถานศึกษา ส&งฝMายพัฒนา
กิจการ ฯ 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุ&มตัวอย&าง สรางเครื่องมือเพ่ือ
เก็บขอมูล เก็บขอมูลจากกลุ&มตัวอย&าง นําขอมูลมาวิเคราะหD 

(2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51  -5.00 คิดเป7นรอยละ50-59.99 
เม่ือเทียบกับขอมูลจากกลุ&มตัวอย&าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

(3) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป7นรอยละ 60-69.99 
เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุ&มตัวอย&างโดยพิจารณาจากภาพรวม 

(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป7นรอยละ70-79.99 
เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุ&มตัวอย&างโดยพิจารณาจากภาพรวม 

(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51–5.00 คิดเป7นรอยละ 80 ข้ึนไป 
เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุ&มตัวอย&าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

                            ความพึงพอใจ ค&าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ระดับดีมาก ค&าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ระดับดี              
                                               ค&าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ระดับพอใช  ค&าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ระดับ  

             ตองปรับปรุง  ค&าเฉลี่ย 0 - 1.50 ระดับตองปรับปรุงเร&งด&วน 
เกณฑ�การประเมิน   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน&วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ

ท่ีมีต&อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม 
(5) ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (3) ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) ระดับตอง
ปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
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แบบสอบถาม    ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน&วยงาน สถานศึกษา หรือผูรับบริการ  
ท่ีมีต&อผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรDธานี ป�การศึกษา 2555 

คําชี้แจง 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อการศึกษาความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ หน&วยงาน สถานศึกษาหรือ
ผูรับบริการ ที่มีต&อผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรDธานี  ป�การศึกษา 2555  (ตั้งแต&วันที่ 1 เมษายน 
2556 – 28  กุมภาพันธD  2557)  เพื่อจะนําขอมูลไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
 จึงขอความร&วมมือมายังท&าน  โปรดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตามความเป7นจริง  ขอมูลที่ไดรับจากท&าน
จะเป7นประโยชนDอย&างยิ่งต&อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ีแบ-งออกเป6น  3  ตอน 

ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่  2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน&วยงาน สถานศึกษา หรือผูรับบริการ ที่มีต&อผูที่สําเร็จ

การศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรDธาน ี
ตอนที่  3   ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

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

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

1.3 ชื่อสถานประกอบการ/หน&วยงาน/สถานศึกษา/ผูรับบริการ 
...........................................................................……………………………………………………………… 

  1.4  ตําแหน&งของผูตอบแบบสอบถาม 
 �   1. ผูบริหาร/เจาของสถานประกอบการ    �   2. ผูจัดการฝMายบุคคล 

 �   3. หัวหนาส&วนงาน/ฝMาย…………………….         �   4.  อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ………….………… 
1.5  ขอมูลของผูที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎรDธานี ป�การศึกษา 2555 ที่อยู&ใน

หน&วยงานท&าน ตั้งแต&วนัที่ 1 เมษายน 2556 – 28  กุมภาพันธD  2557 ไดแก& 
1. ชื่อ-สกุล...............................................................สาขาวิชา........................................................... 
2. ชื่อ-สกุล...............................................................สาขาวิชา........................................................... 
3. ชื่อ-สกุล...............................................................สาขาวิชา........................................................... 

ตอนที่ 2   ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน&วยงาน/สถานศึกษา/ผูรับบริการ ที่มตี&อผูสําเร็จที่สําเร็จการศึกษา 
จากวิทยาลัยอาชวีศึกษาสุราษฎรDธานี   ป�การศึกษา  2555 

 

คุณภาพของผู!สําเร็จการศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น!อย น!อยที่สุด 
1  ด!านคุณลักษณะที่พึงประสงค� 

1 มีความรับผิดชอบ      
2 มีวินัยเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับของหน&วยงาน      
3 ซ่ือสัตยD สุจริตและรักษาความลบัของหน&วยงาน      
  

 
     

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1   ผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษา 
  

                                                                            แบบ ต. 1.10 แบบสอบถาม   
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คุณภาพของผู!สําเร็จการศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น!อย น!อยที่สุด 
4 มีความเมตตากรุณาต&อผูร&วมงาน      
5 มีความขยัน      
6 มีความอดทน      
7 มีความเสียสละ      
8 การตรงต&อเวลา      
9 อุทิศตนในการทํางานที่รับผดิชอบ      
10 การปฏิบัติงานที่มีประสทิธิผลด ี      
11 มีมนุษยสัมพนัธDด ี      
12 แต&งกายสุภาพเรียบรอย      
13 กิริยามารยาทสุภาพอ&อนนอม      
14     ใชทรัพยากรของหน&วยงานอย&างประหยัด  และคุมค&า      
15 ไม&เก่ียวของกับอบายมุข  และสิง่เสพติด      

2  ด!านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
1 มีทักษะการสื่อสารดานการใชภาษาไทย      
2 ความสามารถในการใชภาษาต&างประเทศ      
3 มีความรูดานวทิยาการและเทคโนโลยทีี่ทันสมัย      
4 มีทักษะในการวางแผน      
5 มีความชํานาญและทักษะดานคอมพิวเตอรD      
6 มีทักษะการจัดการ      
7 มีความสามารถในการทํางานเป7นทีม      
8 มีทักษะการคิดวิเคราะหDและการแกไขป\ญหาไดอย&างเหมาะสม      
9 ความตระหนักในการปฏิบัติตนดานความปลอดภัย      

ด!านสมรรถนะวิชาชีพ 
1 ความรู ความสามารถเฉพาะในวิชาชีพหรือสาขางาน      
2 พัฒนางานที่รับผิดชอบอยู&เสมอ      
3 ความสามารถในการประยุกตDความรูมาใช      
4 ใหความร&วมมือในการปฏิบัติงาน      
5 ความสามารถในการนาํเสนอผลงาน      
6 มีความเป7นผูนําและผูตามที่ด ี      
7 ความสามารถในการตัดสนิใจ      
8 สามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีประโยชนD      
9 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคD      
10 มีการปรับตัวใหเขากับงานใหม& ๆ และสภาพแวดลอมไดด ี      

ตอนที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ดวยความขอบคุณ 
     งานแนะแนว ฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรDธาน ี
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แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน&วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ

ท่ีมีต&อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  ป�การศึกษา  2555 

สาขาวิชา...............................................................สาขางาน........................................................................ 
 

ด!าน Χ  S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคD    
2.  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป    
3.  ดานสมรรถนะวิชาชีพ    

ภาพรวม    
 
แบบสอบถาม ไดรับแบบสอบถามท่ีสมบูรณD จํานวน.......ฉบับ มีค&าเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไป จํานวน.......ฉบับ 

คิดเป7นรอยละ.......................  
 
 
สรุปผลการประเมิน �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 

�   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 
�   พอใช  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 
�   ตองปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 
�   ตองปรับปรุงเร&งด&วน  ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

 
 
ผูสรุปผล………………………………...….………หัวหนาแผนกวิชาชีพ 
            (                                 ) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .                                                  
 
 
 
 
 

ส&งงานแนะแนว ฯ 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ด!านผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

                                                                                        แบบ  ต. 1.10/แผนกวิชา 
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แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน&วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ
ท่ีมีต&อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  ป�การศึกษา  2555 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ความพึงพอใจดานที ่

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1 2 3 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

คหกรรม        
1.  ตัดเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสื้อผา/ 
     ธุรกิจเสื้อผา 

       

2.  อาหารและโภชนาการ/ 
    โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 

       

3.  คหกรรมการผลิต/ธุรกิจงานประดิษฐD        
พาณิชยกรรม        

1.  การบัญช ี        
2.  การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป        
3.  การขาย/การตลาด        
4.  ธุรกิจคาปลีก (ทวิ)        
5.  คอมพิวเตอรDธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ        

อุตสาหกรรมท-องเที่ยว        
1.  การโรงแรม/บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม        

ศิลปกรรม        
1.  วิจิตรศิลปG        
2.  การออกแบบ        
3.  คอมพิวเตอรDกราฟIก/ 
    คอมพิวเตอรDกราฟIกอารDต 

       

ภาพรวมของสถานศึกษา        

แบบสอบถาม ไดรับแบบสอบถามท่ีสมบูรณD จํานวน..........ฉบับ มีค&าเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไป จํานวน...........ฉบับ 
คิดเป7นรอยละ.......................  

สรุปผลการประเมิน �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 
�   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 
�   พอใช  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 
�   ตองปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 
�   ตองปรับปรุงเร&งด&วน  ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
 

ผูสรุปผล………………………………...….………งานแนะแนว ฯ 
            (                                 ) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557       ส&งฝMายพัฒนากิจการ ฯ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 1  ด!านผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

                                                                                        แบบ  ต. 1.10/สถานศึกษา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 22  
ดานดานหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  
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ตัวบ�งช้ีท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล�องกับความ
ต�องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการให�ครูใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสรรถนะรายวิชา โดยกําหนดรายวิชา
ใหม0 หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เก่ียวกับเนื้อหาสาระ โดยร0วมกับสถานประกอบการและ
หน0วยงานท่ีเก่ียวข�องให�สอดคล�องกับความต�องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน 

ผู�ให�ข�อมูล หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
สรุปผลการประเมิน    งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1. หัวหน�าแผนกวิชาชีพรายงานตามแบบ ต. 2.1/แผนกวิชา ส0งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 2. งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต. 2.1/งานพัฒนาหลักสูตร ฯ/สถานศึกษา 

    ส0งฝ9ายวชิาการ 
ประเด็นการพิจารณา (1)  สถานศึกษามีการสํารวจข�อมูลความต�องการในการพัฒนาหลักสูตร 
 (2)  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร0วมกับสถานประกอบการและหน0วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 (3)  สถานศึกษามีการทดลองใช�หลักสูตร 
 (4)  สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
 (5)  สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล�วตามข�อ (1) - (4)  

ไม0เกิน 3 ปA ไปใช� อย0างน�อยร�อยละ 50 ของจํานวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล�องกับความ

ต�องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  
1 – 5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 – 4 ระดับพอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 1 – 3 ระดับ 
ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 ระดับต�องปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน    ระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล�องกับความต�องการ

ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  ปAการศึกษา  2556 
สาขาวิชา.............................................สาขางาน......................................................... 

 

ข�อที่ ประเด็นการพิจารณา มี ไม�มี 
1. แผนกวิชามีการสํารวจข�อมูลความต�องการในการพัฒนา

หลักสูตร 
  

2. แผนกวิชามีการพัฒนาหลักสูตรร0วมกับสถานประกอบการ
และหน0วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

  

3. แผนกวิชามีการทดลองใช�หลักสูตร   
4. แผนกวิชามีการประเมินหลักสูตร   
5. แผนกวิชามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนา

แล�วตามข�อ (1) - (4) ไม0เกิน 3 ปA ไปใช�  
  

สรุปผลการประเมิน     �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 
�   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 
�   พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3 
�   ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 
�   ต�องปรับปรุงเร0งด0วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 

ให�ข�อมูล                                       หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
            (.............................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .         
 
 
 
 
                                          

            ส0งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

             แบบ ต. 2.1/แผนกวิชา 
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แบบสรุปรายงาน    ระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล�องกับความ
ต�องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ปAการศึกษา  2556 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา รวมจํานวน 

ประเด็น 1 2 3 4 5 
ปวช.       

ประเภทวิชาคหกรรม       
1.สาขาวิชาผ�าและเคร่ืองแต�งกาย       
   - สาขางานตดัเย็บเสื้อผ�า       
   - สาขางานออกแบบเสื้อผ�า       
2.สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ       
   - สาขางานแฟชั่นดไีซนH       
3.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ       
   - สาขางานอาหารและโภชนาการ       
4.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร/       
   - สาขางานดอกไม�และงานประดิษฐH       
   - สาขางานคหกรรมการผลิต       
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม       
1.สาขาวิชาพณิชยการ       
   - สาขางานการบัญช ี       
   - สาขางานการเลขานุการ       
   - สาขางานการตลาด       
   - สาขางานการขาย       
   - สาขางานธุรกิจค�าปลีก (ทวิภาคี)       
   - สาขางานคอมพิวเตอรHธุรกิจ       
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว       
1.สาขาวิชาการโรงแรมและการท�องเที่ยว       

   - สาขางานการโรงแรม       
   - สาขางานการท0องเท่ียว       
ประเภทวิชาศิลปกรรม       
1.สาขาวิชาศิลปกรรม       
   - สาขางานวจิิตรศิลปK       
   - สาขางานการออกแบบ       
   - สาขางานคอมพิวเตอรHกราฟLกอารHต       
   - สาขางานคอมพิวเตอรHกราฟLค       
รวมระดับปวช.       

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

       แบบ ต. 2.1/งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
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หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา รวมจํานวน 

ประเด็น 1 2 3 4 5 
ปวส.       

ประเภทวิชาคหกรรม       
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีผ�าและเคร่ืองแต�งกาย       
   - สาขางานธุรกิจเสื้อผ�า       
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ       
   - สาขางานโภชนาการและอาหารเพ่ือสุขภาพ       
3. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร/       
   - สาขางานธุรกิจงานประดิษฐH       
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ       
1.สาขาวิชาการบัญชี         
2.สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป       
3.สาขาวิชาการตลาด       
4.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก       
   - สาขางานธุรกิจสรรพสินค�า       
5.สาขาวิชาคอมพิวเตอร/ธุรกิจ       
   - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ       
   - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน       
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเท่ียว       
1.สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ       
   - สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม       
2.สาขาวิชาสปาและความงาม       
   - สาขางานนวดแผนไทย       
ประเภทวิชาศิลปกรรม       
1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร/กราฟ=ค       
   - สาขางานคอมพิวเตอรHกราฟLคอารHต       

รวมระดับ ปวส.       
รวมท้ังส้ิน       

สรุป สาขางานท้ังหมด จํานวน.................สาขา สาขางานท่ีดําเนินการได�ครบ 5 ประเด็น จํานวน..............สาขา 
คิดเปMนร�อยละ......................... 

ผู�สรุปผล                                       งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
            (.............................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .          

                                         ส0งฝ9ายวิชาการ  
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แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการใช�และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล�องกับ

ความต�องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  ปAการศึกษา  2556 
  
 

ข�อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไม0ปฏิบัต ิ
1. สถานศึกษามีการสํารวจข�อมูลความต�องการในการพัฒนา

หลักสูตร 
  

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร0วมกับสถานประกอบการ
และหน0วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

  

3. สถานศึกษามีการทดลองใช�หลักสูตร   
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   
5. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนา

แล�วตามข�อ (1) - (4) ไม0เกิน 3 ปA ไปใช�  
  

ปฏิบัติได�...........................ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน     �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 
�   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 
�   พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3 
�   ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 
�   ต�องปรับปรุงเร0งด0วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 

ผู�สรุปผล                                       งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
            (.............................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .         
 
 
 
 
                                          

            ส0งฝ9ายวิชาการ 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

             แบบ ต. 2.1/สถานศึกษา 
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ตัวบ�งช้ีท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา 
คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการให�ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลายท่ีมุ0งเน�นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค0านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคH และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน   

ผู�ให�ข�อมูล ครูผู�สอน  หัวหน�าแผนกวิชา 
ผู�สรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1. ครูผู�สอนรายงานตามแบบ ต. 2.2/ครู ส0งหัวหน�าแผนกวิชา  

 2. หัวหน�าแผนกวิชาสรุปของแผนกวิชาตามแบบ ต. 2.2/แผนกวิชา ส0งหัวหน�างานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

 3. หัวหน�างานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต. 2.2/สถานศึกษา ส0งฝ9ายวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาด�วยเทคนิคการสอนท่ี

หลากหลาย  ท่ีมุ0งเน�นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค0านิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงคHและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

 (2)  สถานศึกษาท่ีมีครูดําเนินการตาม (1) ร�อยละ 50 - 59.99 ของจํานวนครูผู�สอนท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

 (3)  สถานศึกษาท่ีมีครูดําเนินการตาม (1) ร�อยละ 60 - 69.99 ของจํานวนครูผู�สอนท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

 (4)  สถานศึกษาท่ีมีครูดําเนินการตาม (1) ร�อยละ 70 - 79.99 ของจํานวนครูผู�สอนท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

 (5)  สถานศึกษาท่ีมีครูดําเนินการตาม (1) ร�อยละ 80 ข้ึนไป ของจํานวนครูผู�สอนท้ังหมด
ในสถานศึกษา 

เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 
(1) และมีผลตาม (5) ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) ระดับพอใช� 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) ระดับต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ
มีผลตาม (2) ระดับต�องปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา ปAการศึกษา 2556 ภาคเรียนท่ี............. 

ชื่อ-สกุล.........................................................แผนกวิชา.............................................. 
 

ลําดับท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา ได�จัดทํา ไม0ได�จัดทํา 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

รวม   
ร�อยละ  

สรุปผลการประเมิน  � ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 80 ข้ึนไป ของวิชาท่ีสอน 
 � ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 70 - 79.99 ของวิชาท่ีสอน 
 � พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 60 - 69.99 ของวิชาท่ีสอน 

 � ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 50 - 59.99 ของวิชาท่ีสอน 
  � ต�องปรับปรุงเร0งด0วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลน�อยกว0าร�อยละ 50 ของวิชาท่ีสอน 

ผู�ให�ข�อมูล……………………….…..………………ครู 
              (                                ) 
วันท่ี             เดือน         พ.ศ.       . 
 
 

                    ส0งหัวหน�าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2   ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

               แบบ  ต. 2.2/ครู 
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แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา ปAการศึกษา 2556 ภาคเรียนท่ี ................. 

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

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล 
จํานวนวิชา 

ที่สอน 
จํานวนวิชา 
ที่ได�จัดทาํ 

จํานวนวิชา    
ที่ไม0ได�จดัทํา 

ร�อยละของ     
วิชาทีท่ํา 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

รวม     

สรุปผลการประเมิน   �  ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 80 ข้ึนไปของครูในแผนกวิชา 
 �  ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 70 - 79.99 ของครูในแผนกวิชา 
 �  พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 60 - 69.99 ของครูในแผนกวิชา 
 �  ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 50 - 59.99 ของครูในแผนกวิชา 

  �  ต�องปรับปรุงเร0งด0วน ปฏบัิติตามประเด็น 1 มีผลน�อยกว0าร�อยละ 50 ของครูในแผนกวิชา 

ผู�ให�ข�อมูล……………………………………………หัวหน�าแผนกวิชา 
              (                                ) 
วันท่ี             เดือน            พ.ศ.           .       
 
 
                                      

  ส0งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  2   ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

                แบบ ต. 2.2/แผนกวิชา 
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แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา  ปAการศึกษา 2556  
 

แผนกวิชา 
จํานวนคร ู
ท้ังหมด 

จํานวนครูท่ีทําครบ 
ร�อยละ 

ปฏิบัติตามประเด็นท่ี  1 
มีผลร�อยละอยู0ในระดับ ภาค 1 ภาค 2 

1. ผ�าและเครื่องแต0งกาย      
2.  อาหารและโภชนาการ      
3.  คหกรรมศาสตรH      
4.  การบัญชี      
5.  การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป      
6.  การขาย/การตลาด      
7.  คอมพิวเตอรHธุรกิจ      
8.  การโรงแรม      
9.  สปาและความงาม      
10. วิจิตรศิลปK      
11. การออกแบบ      
12. คอมพิวเตอรHกราฟLก      
13. สามัญสมัพันธH      
14. สัมพันธHธุรกิจ      

รวมท้ังหมด      

สรุปผลการประเมิน  �  ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 80 ข้ึนไปของครูท้ังหมด 
 �  ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 70 - 79.99 ของครูท้ังหมด 
 �  พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 60 - 69.99 ของครูท้ังหมด 
 �  ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 50 - 59.99 ของครูท้ังหมด 

  �  ต�องปรับปรุงเร0งด0วน ปฏบัิติตามประเด็น 1 มีผลน�อยกว0าร�อยละ 50 ของครูท้ังหมด 

ผู�สรุปผล……………………..…………………งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
           (                                    ) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .       
 
 
              
                                                                                            ส0งฝ9ายวิชาการ    
 
 
 
 
      

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  2   ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

                แบบ  ต. 2.2/สถานศึกษา  
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ตัวบ�งช้ีท่ี  2.3          ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการให�ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู�ด�วยเทคนิค

วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ0งเน�นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค0านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคHและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการให�ครู
ใช�สื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให�มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให�ครูทําบันทึกหลัง
การสอน ให�ครูนําผลจากการสอนด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และผลการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและการนําผลจากการวิจัยไปแก�ไขปQญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ผู�ให�ข�อมูล ครูผู�สอน  หัวหน�าแผนกวิชา 
ผู�สรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1. ครูผู�สอนรายงานตามแบบ ต. 2.3/ครู ส0งหัวหน�าแผนกวิชา  
 2. หัวหน�าแผนกวิชา สรุปตามแบบ ต. 2.3/แผนกวิชา ส0งงานพัฒนาหลักสูตรฯ  
 3.งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต. 2.3/งานพัฒนาหลักสูตรฯ/สถานศึกษา ส0งฝ9าย

วิชาการ 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต0ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู�

ด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ0งเน�นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค0านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคH และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม0
น�อยกว0าร�อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

 (2) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต0ละคนใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอน ไม0น�อยกว0าร�อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

(3)  สถานศึกษาดําเนินการให�มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให�ครูแต0ละคนทํา
บันทึกหลังการสอน ไม0น�อยกว0าร�อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

(4)  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต0ละคนนําผลจากการสอนด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพ่ือแก�ไขปQญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม0น�อยกว0าหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 

 (5) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต0ละคนนําผลจากการวิจัยไปแก�ไขปQญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอน ไม0น�อยกว0าหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 

เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข�อ 
ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ระดับพอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ระดับต�องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ระดับต�องปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ 

 

 
 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปAการศึกษา 2556 ภาคเรียนท่ี ................. 
ชื่อ-สกุล................................................ แผนกวิชา...................................................... 

 

ลําดับท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ประเด็นท่ีได�ดําเนินการ 

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

                          ปฏิบัติได�........ประเด็น จํานวน.........รายวิชา  คิดเป?นร�อยละ............ 

สรุปผลการประเมิน     �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข�อ  
�   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ 
�   พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ 
�   ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ 

  �   ต�องปรับปรุงเร0งด0วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ 

ผู�ให�ข�อมูล…………………………..………………ครูผู�สอน 
              (                               ) 
วันท่ี             เดือน                   พ.ศ.            .       
 
 
                                            

ส0งหัวหน�าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2   ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

                    แบบ  ต. 2.3/ครู 
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แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปAการศึกษา 2556 ภาคเรียนท่ี ........................ 
แผนกวิชา......................................................... 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล 
จํานวนรายวิชา 

ท่ีสอน 
ระบุประเด็นท่ีดําเนินการ 
1 2 3 4 5 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

ครูที่ปฏิบัติทุกประเด็น  จํานวน .............คน   คิดเป?นร�อยละ.......................... 

สรุปผลการประเมิน     �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข�อ  
�   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ 
�   พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ 
�   ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ 

  �   ต�องปรับปรุงเร0งด0วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ 

ผู�ให�ข�อมูล……………………….…..…………………หัวหน�าแผนกวิชา 
              (                                 ) 
วันท่ี             เดือน                  พ.ศ.            .      
 
 
                                         

ส0งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  2   ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

              แบบ  ต. 2.3/แผนกวิชา 
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แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับสถานศึกษา ปAการศึกษา 2556 
 

แผนกวิชา 
จํานวนท้ังหมด 

จํานวนท่ีดําเนินการตามประเด็นพิจารณา ผลการ
ประเมิน
ระดับ 

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

1. ผ�าและเครื่องแต0งกาย              
2.  อาหารและโภชนาการ              
3.  คหกรรมศาสตรH              
4.  การบัญชี              
5.  การเลขานุการ/ 
การจัดการท่ัวไป 

             

6.  การขาย/การตลาด              
7.  คอมพิวเตอรHธุรกิจ              
8.  การโรงแรม              
9.  สปาและความงาม              
10. วิจิตรศิลปK              
11. การออกแบบ              
12. คอมพิวเตอรHกราฟLก              
13. สามัญสมัพันธH              
14. สัมพันธHธุรกิจ              

รวมท้ังหมด             

สรุปผลการประเมิน     �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข�อ  
�   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ 
�   พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ 
�   ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ 

   �   ต�องปรับปรุงเร0งด0วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ 

ผู�ให�ข�อมูล………………………………………งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
            (                              ) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .       
 
 
                                             
                                                                                           
                                                                                                      ส0งฝ9ายวิชาการ 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  2  ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

                  แบบ  ต. 2.3/งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
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แบบรายงาน    ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับสถานศึกษา ปAการศึกษา 2556 

                         รายวิชาท้ังหมดจํานวน......................รายวชิา   ครูท้ังหมดจํานวน...........................คน 
 

ข�อที่ ประเด็นการพิจารณา ดําเนินการ ไม�ดําเนินการ 
1. สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต0ละคนจัดการเรียนการสอน  

ตามแผนการจัดการเรียนรู�ด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ี 
หลากหลายท่ีมุ0งเน�นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรมค0านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคH
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม0น�อยกว0าร�อยละ 80
ของรายวิชาท่ีสอน 

  จํานวน............รายวิชา   
   ร�อยละ......................... 

จํานวน.........รายวิชา 
ร�อยละ................ 

2. สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต0ละคนใช�สื่อและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไม0น�อยกว0าร�อยละ 
80 ของรายวิชาท่ีสอน 

จํานวน............รายวิชา 
    ร�อยละ................ 

จํานวน............รายวิชา 
ร�อยละ................ 

3. สถานศึกษาดําเนินการให�มีการนิเทศการจัดการเรียน 
การสอนและให�ครูแต0ละคนทําบันทึกหลังการสอน ไม0น�อย
กว0าร�อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

จํานวน............รายวิชา 
    ร�อยละ................ 

จํานวน............รายวิชา 
ร�อยละ................ 

4. สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต0ละคนนําผลจากการสอน
ด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพ่ือแก�ไขปQญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม0น�อยกว0าหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 

จํานวน..................คน 
     ร�อยละ................ 

จํานวน..................คน 
   ร�อยละ................ 

5. สถานศึกษาดําเนินการให�ครูแต0ละคนนําผลจากการวิจัย
ไปแก�ไขปQญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม0น�อยกว0า
หนึ่งรายวิชาท่ีสอน 

จํานวน...................คน 
     ร�อยละ................ 

จํานวน...................คน 
   ร�อยละ................ 

สรุปผลการประเมิน  �  ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 80 ข้ึนไปของครูท้ังหมด 
 �  ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 70 - 79.99 ของครูท้ังหมด 
 �  พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 60 - 69.99 ของครูท้ังหมด 
 �  ต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร�อยละ 50 - 59.99 ของครูท้ังหมด 

  �  ต�องปรับปรุงเร0งด0วน ปฏบัิติตามประเด็น 1 มีผลน�อยกว0าร�อยละ 50 ของครูท้ังหมด 
 

ผู�สรุปผล                                       งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
            (.............................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .         
 
                                                                                               ส0งฝ9ายวชิาการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2  ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

             แบบ ต. 2.3/สถานศึกษา 
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ตัวบ�งช้ีท่ี  2.4          ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   
คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนท่ีกําหนด และแจ�งหลักเกณฑHและวิธีการวัดและ

ประเมินผลให�ผู�เรียนทราบก0อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผล ตาม
แผน การจัดการเรียนรู�ใช�วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสม ให�ผู�เรียนมี
ส0วนร0วมในการวัดและประเมินผลและนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช�ในการพัฒนา
สมรรถนะผู�เรียน  ท่ีมุ0งเน�นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค0านิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงคH  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

ผู�ให�ข�อมูล ครูผู�สอน  หัวหน�าแผนกวิชา 
ผู�สรุปผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล   
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผล 
คําช้ีแจง 1. ครูผู�สอนรายงานตามแบบ ต. 2.4/ครู ส0งหัวหน�าแผนกวิชา  
 2. หัวหน�าแผนกวิชา สรุปตามแบบ 2.4/แผนกวิชา ส0งงานวัดผลและประเมินผล    
 3. งานวัดผลและประเมินผล สรุปตามแบบ ต. 2.4/สถานศึกษา ส0งฝ9ายวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณา(1) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนกําหนดและแจ�งหลักเกณฑHและวิธีการวัดและ

ประเมินผลให�ผู�เรียนทราบก0อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 
(2) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนใช�วิธีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ

เรียนรู�ทุกรายวิชาท่ีสอน 
(3) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนใช�วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและ

เหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน 
(4) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนให�ผู�เรียนมีส0วนร0วมในการวัดและประเมินผล 

ทุกรายวิชาท่ีสอน 
(5) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช�ในการพัฒนา

สมรรถนะผู�เรียน ท่ีมุ0งเน�นสมรรถนะอาชีพและบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม ค0านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคHและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระดับ    
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข�อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ระดับพอใช� ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ข�อ ระดับต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ระดับ ต�องปรับปรุงเร0งด0วน 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2   ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน   การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปAการศึกษา 2556 

ชื่อ-สกุล................................................ แผนกวิชา.................................................. 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายวิชา 

การปฏิบัติ (ใส0 � ในช0องท่ีปฏิบัติ) จํานวน
ประเด็น
ท่ีปฏิบัติ 

แจ�งเกณฑH
วัดผล 

ก0อนเรียน 

วัดผลตาม
แผนการ

จัดการเรียนรู� 

วัดผล
หลาก 
หลาย 

ผู�เรียนมี
ส0วนร0วม 

นําผลไป
พัฒนา
ผู�เรียน 

1        
2        
3        
4        
5        

สรุป  สอนจํานวน....................รายวิชา  ปฏิบัติได�.....................ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน     �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข�อ  
�   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ 
�   พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ 
�   ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ 

  �   ต�องปรับปรุงเร0งด0วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ 
 
ผู�ให�ข�อมูล………………………..…………………ครู 
             (                                 ) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .    
 
 
                                               

ส0งหัวหน�าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 2   ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

             แบบ ต. 2.4/ครู 
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แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ปAการศึกษา  2556   
แผนกวิชา......................................................... 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

การปฏิบัติ (ใส0 � ในช0องท่ีปฏิบัติ) จํานวน
ประเด็น
ท่ีปฏิบัติ 

แจ�งเกณฑH
วัดผล 

ก0อนเรียน 

วัดผลตาม
แผนการ

จัดการเรียนรู� 

วัดผล
หลาก 
หลาย 

ผู�เรียนมี
ส0วนร0วม 

นําผลไป
พัฒนา
ผู�เรียน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

สรุป จํานวนครูท้ังหมด.................คน ครูปฏิบัติได�ทุกประเด็นจํานวน..............คน  

 
สรุปผลการประเมิน     �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข�อ  

�   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ 
�   พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ  
�   ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ 

  �   ต�องปรับปรุงเร0งด0วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ 

ผู�ให�ข�อมูล………………………….…………………หัวหน�าแผนกวิชา 
              (                                 ) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .      
 
 
                                         

ส0งงานวัดผลและประเมินผล  
 
 
 
 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  2   ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

               แบบ ต. 2.4/แผนกวิชา 
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แบบสรุปผล   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปAการศึกษา  2556 

ลําดับ
ท่ี 

แผนกวิชา 

การปฏิบัติ (ใส0 � ในช0องท่ีปฏิบัติ) 
จํานวน
ประเด็น
ท่ีปฏิบัติ 

เกณฑH
การ

ประเมิน
ระดับ 

แจ�งเกณฑH
วัดผล 

ก0อนเรียน 

วัดผลตาม
แผนการ

จัดการเรียนรู� 

วัดผล
หลาก 
หลาย 

ผู�เรียนมี
ส0วนร0วม 

นําผลไป
พัฒนา
ผู�เรียน 

1 ผ�าและเครื่องแต0งกาย        
2 อาหารและโภชนาการ        
3 คหกรรมศาสตรH        
4 การบัญชี        
5 การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป        
6 การขาย/การตลาด        
7 คอมพิวเตอรHธุรกิจ        
8 การโรงแรม        
9 สปาและความงาม        
10 วิจิตรศิลปK        
11 การออกแบบ        
12 คอมพิวเตอรHกราฟLก        
13 สามัญสัมพันธH        
14 สัมพันธHธุรกิจ        

ภาพรวม        

สรุปผลการประเมิน     �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข�อ  
�   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ 
�   พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ 
�   ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ 

  �   ต�องปรับปรุงเร0งด0วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ 
 
ผู�ให�ข�อมูล……………………..……….…..…………งานวัดผลและประเมินผล 
              (                                   ) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .    
 

ส0งฝ9ายวิชาการ 
 
 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  2  ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

          แบบ ต. 2.4/สถานศึกษา 
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ตัวบ�งช้ีท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝSกงาน 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน0วยงาน และทําความร0วมมือในการส0ง

ผู�เรียนเข�าฝSกงานพร�อมมีคู0มือการฝSกงาน มีการนิเทศการฝSกงาน ของผู�เรียนในสถาน
ประกอบการ หน0วยงาน มีการวัดผลการฝSกงานของผู�เรียนร0วมกับ 
สถานประกอบการ หน0วยงาน เพ่ือนําผลไปปรับปรุง 

ผู�ให�ข�อมูล หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
ผู�สรุปผลการประเมิน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผล 
คําช้ีแจง 1. หัวหน�าแผนกวิชาชีพ รายงานตามแบบ ต.2.5/แผนกวิชา ส0งงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สรุปผลตามแบบ ต. 2.5/สถานศึกษา ส0งฝ9ายวิชาการ   
ประเด็นการพิจารณา (1)  สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน0วยงาน และทําความร0วมมือในการส0ง

ผู�เรียนเข�าฝSกงานตรงหรือสัมพันธHกับสาขางาน 
 (2)  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู�เรียนก0อนการฝSกงานพร�อมมีคู0มือการฝSกงาน 
 (3)  สถานศึกษามีการนิเทศการฝSกงานของผู�เรียนในสถานประกอบการ หน0วยงาน 
 (4)  สถานศึกษามีการวัดผลการฝSกงานของผู�เรียนร0วมกับสถานประกอบการ  หน0วยงาน 
 (5)  สถานศึกษามีการสัมมนาการฝSกงานของผู�เรียนเพ่ีอนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน

ประกอบการ  หน0วยงานท่ีเก่ียวข�องเข�าร0วมการสัมมนา 
เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการฝSกงาน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข�อ ระดับดี ปฏิบัติตาม

ประเด็น 4 ข�อ ระดับพอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ระดับต�องปรับปรุง ปฏิบัติตาม
ประเด็น 2 ข�อ ระดับต�องปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  2  ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการฝSกงาน  ปAการศึกษา 2556 
 

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

ข�อ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไม�ปฏิบัต ิ
1 แผนกวิชามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน0วยงานและทาํความร0วมมือในการ

ส0งผู�เรียนเข�าฝSกงานตรงหรือสัมพันธHกับสาขางาน 
  

2 แผนกวิชามีการปฐมนิเทศผู�เรียนก0อนการฝSกงานพร�อมมีคู0มือการฝSกงาน   
3 แผนกวิชามีการนิเทศการฝSกงานของผู�เรียนในสถานประกอบการ หน0วยงาน   
4 แผนกวิชามีการวัดผลการฝSกงานของผู�เรียนร0วมกับสถานประกอบการ   
5 แผนกวิชามีการสัมมนาการฝSกงานของผู�เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญ 

สถานประกอบการ 
  

ปฏิบัติได�........................ประเด็น 
 

สรุปผลการประเมิน     �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข�อ  
�   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ 
�   พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ 
�   ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ 

  �   ต�องปรับปรุงเร0งด0วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ 

 

ผู�ให�ข�อมูล…………………….…………………………หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
              (                                         ) 
    วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .      
 
 
 
                                

  ส0งงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  2   ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

              แบบ  ต. 2.5 /แผนกวิชา 
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แบบสรุปผล   ระดับคุณภาพในการฝSกงาน  ปAการศึกษา 2556 
 

ลํา 
ดับ 

สาขาวิชา 

การปฏิบัติ (ใส0 � ในช0องท่ีปฏิบัติจริง) 
เกณฑHการ
ประเมิน
ระดับ 

ร0วมมือกับ
สถาน

ประกอบการ 

จัดปฐม 
นิเทศ 

นิเทศ
ฝSกงาน 

วัดผลร0วม 
กับสถาน

ประกอบการ 

สัมมนาการ
ฝSกงาน 

จํานวน
ประเด็นท่ี

ปฏิบัติ 
1 ผ�าและเครื่องแต0งกาย        
2 อาหารและโภชนาการ        
3 คหกรรมศาสตรH        
4 การบัญชี        
5 การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป        
6 การขาย/การตลาด        
7 คอมพิวเตอรHธุรกิจ        
8 การโรงแรม        
9 สปาและความงาม        
10 วิจิตรศิลปK        
11 การออกแบบ        
12 คอมพิวเตอรHกราฟLก        

ภาพรวม        

 

สรุปผลการประเมิน     �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข�อ  
�   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ 
�   พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ 
�   ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ 

  �   ต�องปรับปรุงเร0งด0วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ 

 

ผู�ให�ข�อมูล…………………….…………………………งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
              (                                   ) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .      
 
                                

  ส0งฝ9ายวิชาการ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  2   ด�านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

              แบบ  ต. 2.5/สถานศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 33  
ดานดานการการบรหิารจัดการอาชีวศึกษาบรหิารจัดการอาชีวศึกษา  
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ตัวบ�งช้ีท่ี  3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
คําอธิบาย คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึกษา แต&ละสังกัดและอํานาจหน)าท่ีให)

ถือปฏิบัติ ดังนี้ คือ 
  สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให)เป/นไปตาม 

พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ7การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการ
ดํารงตําแหน&ง และการพ)นจากตําแหน&งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553 

  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให)เป/นไปตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
แก)ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

  สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดอ่ืน ให)เป/นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข)อง 
  การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการ

ปฏิบัติงานร&วมกับสถานศึกษา โดยผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกให)ใช)แบบประเมิน มาตรา
ส&วนประมานค&า (Rating scale ) 1 - 5 

  ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุ&มบุคคลท่ีมิได)ปฏิ บัติงานใน
สถานศึกษาและมิได)เป/นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ซ่ึงสถานศึกษาเป/นผู)
เสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยให)ความเห็นชอบ ให)ทําหน)าท่ีประเมิน
ความพึงพอใจของของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร&วมกับ
สถานศึกษา  และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย ซ่ึงบุคคลหรือกลุ&มบุคคลท่ีทําหน)าท่ีประเมิน  2  ด)านดังกล&าว  อาจเป/นบุคคล
หรือกลุ&มเดียวกันก็ได) 

 ด�านท่ี 1. การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยใน
การปฏิบัติงานร�วมกับสถานศึกษา  มีวัตถุประสงค7เพ่ือให)สถานศึกษารับทราบข)อมูลและ
นําไปปรับปรุงการดําเนินงานต&อไป ให)ใช)แบบประเมินมาตราส&วนประมาณค&า  (Rating  
scale) 1- 5 

 ด�านท่ี 2. การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  มีวัตถุประสงค7เพ่ือให)คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  รับทราบข)อมูล
และนําผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน   ตามอํานาจหน)าท่ีท่ีกําหนดไว)ในกฎหมายท่ี
เก่ียวข)อง 

ผู�ให�ข�อมูล ผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา  
ผู�สรุปผลการประเมิน  งานบริหารงานท่ัวไป 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบสอบถาม 
 2. แบบสรุปผล 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3  ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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คําช้ีแจง                 1. ผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    หรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร&วมกับสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
  ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามแบบ ต.3.1/แบบประเมิน ส&งงาน 
    บริหารงานท่ัวไป 
 2. งานบริหารงานท่ัวไป สรุปผลการประเมิน ตามแบบ ต.3.1/สถานศึกษา ส&งฝQายบริหาร 
    ทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ 
ประเด็นการพิจารณา   (1) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามท่ีกําหนดในกฎหมาย  

ท่ีเก่ียวข)อง 
         (2) สถานศึกษาดําเนินการให)มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย&าง

น)อยปRการศึกษาละ 4 ครั้ง 
         (3) สถานศึกษาดําเนินการให)คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอํานาจ

หน)าท่ีท่ีกําหนดไว)ในกฎหมายท่ีเก่ียวข)อง 
         (4) สถานศึกษาดําเนินการให)ผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร&วมกับสถานศึกษาและมีผล
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 

        (5) สถานศึกษาดําเนินการให)ผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และมีผลประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

 เกณฑ5การประเมิน 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 

เกณฑ5การประเมิน ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ระดับดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข)อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข)อ ระดับพอใช) ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ข)อ ระดับต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข)อ ระดับต)องปรับปรุงด&วน 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข)อ 
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แบบประเมิน  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร&วมกับสถานศึกษา 

ปRการศึกษา 2556 
ตอนท่ี  1  ข)อมูลผู)ตอบแบบประเมิน 
 1. ชื่อผู)ทรงคุณวุฒิ................................................................................................................. 
 2. อายุ...........................................ปR . 
 3. อาชีพ/ตําแหน&ง.................................................................................................................  

ตอนท่ี  2  กรุณาใส&เครื่องหมาย � ลงในช&องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท&าน 
 ระดับความพึงพอใจ  5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น)อย  1 = น)อยท่ีสุด 
 

ลําดับ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 สถานศึกษามีระบบงานที่เอ้ือต&อการปฏิบัติงาน      
2 สถานศึกษารับฟVงข)อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย      
3 สถานศึกษานําข)อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ไปใช)ในการกําหนดนโยบายหรือบริหารงาน 
     

4 สถานศึกษามีการสื่อสารและทําความเข)าใจในวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
แก&คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยทุกคน 

     

5 สถานศึกษามีการประสานสัมพนัธ7 ทํางานเป/นทีม และสร)างเครือข&าย 
ในการทํางาน 

     

6 สถานศึกษารับฟVงความคิดเห็นของบุคลากรทุกกลุ&มเพื่อนํามาปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

     

7 สถานศึกษามีการใช)กระบวนการตัดสินใจโดยใช)เสียงส&วนใหญ&      
8 สถานศึกษามีการดําเนนิการกํากับดูแลให)มีการปฏิบัติตามข)อตกลง      

ตอนที่ 3  ข)อคิดเห็นและข)อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
 
 

ด)วยความขอบคุณ 
  งานบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยอาชีวศกึษาสุราษฎร7ธาน ี
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                                                                               แบบ ต. 3.1/ แบบประเมิน 1 
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แบบประเมิน คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปRการศึกษา 2556 
ตอนท่ี  1  ข)อมูลผู)ตอบแบบประเมิน 
 1. ชื่อผู)ทรงคุณวุฒิ................................................................................................ 
 2. อายุ...........................................ปR . 
 3. อาชีพ/ตําแหน&ง................................................................................................  
ตอนท่ี  2  กรุณาใส&เครื่องหมาย � ลงในช&องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท&าน 
 ระดับความคิดเห็น  5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น)อย  1 = น)อยท่ีสุด 

ลําดับ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัย ร&วมกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนนิงาน

ให)สอดคล)องกับอัตลักษณ7ผู)เรียน เอกลักษณ7ของสถานศึกษา 
     

2 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัย ร&วมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปRของ
สถานศึกษา 

     

3 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัย พิจารณาให)ความเห็นชอบหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

     

4 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัย กํากับมาตรฐานการศึกษา  ควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให)เป/นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศกึษา 

     

5 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัย กํากับดูแลสถานศึกษาอย&างต&อเนื่อง โดย
ประชุมร&วมกับสถานศึกษา ไม&น)อยกว&า 4 คร้ัง/ปR 

     

6 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัยกํากับติดตามการประเมินผู)บริหารสถานศกึษา 
และให)ข)อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาอย&างน)อย 2 คร้ัง ในรอบวาระการดํารง
ตําแหน&ง 

     

7 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัยดําเนินงานภายใต)หลักธรรมาภิบาลและกํากับ
ดูแลให)สถานศกึษาดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ)วนทุกประเด็น 

     

ตอนที่ 3  ข)อคิดเห็นและข)อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

ด)วยความขอบคุณ 
  งานบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยอาชีวศกึษาสุราษฎร7ธาน ี
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                                                                               แบบ ต. 3.1/ แบบประเมิน 2 
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แบบสรุปผล  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั  ปRการศึกษา  2556 
 
ข�อท่ี ประเด็นการพิจารณา ดําเนินการ ไม�ดําเนินการ 
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามท่ีกําหนดในกฎหมายท่ี 

เก่ียวข)อง 
  

2.  สถานศึกษาดําเนินการให)มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัย
อย&างน)อยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

ดําเนินการ 
.........ครั้ง 

 

3. สถานศึกษาดําเนินการให)คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน)าท่ีท่ีกําหนดไว)ในกฎหมายท่ีเก่ียวข)อง 

  

4. สถานศึกษาดําเนินการให)ผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมนิความพึงพอใจ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร&วมกับสถานศึกษา 
และมผีลประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 

ค&าเฉลี่ย
............... 

ระดับ......... 

 

5.  สถานศึกษาดําเนินการให)ผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมนิคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยัเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค&าเฉลี่ย
............... 

ระดับ......... 

 

                                                                  ปฏิบัติได� ...............  ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน    �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข)อ   
�   ดี  ปฏิบัตติามประเด็น 4 ข)อ 

                          �   พอใช)  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข)อ    
 �   ต)องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข)อ 
                          �   ต)องปรับปรุงเร&งด&วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข)อ 
  
 
ผู)สรุปผล………………………………………….งานบริหารงานท่ัวไป 
           (                                 ) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .                
 
                                

ส&งฝQายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
                                                                                                                                               

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                                                                 แบบ ต. 3.1 /สถานศึกษา 
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ตัวบ�งช้ีท่ี  3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
คําอธิบาย สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วมของครู

และบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา ผู)เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน&วยงานท่ี
เก่ียวข)องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปRท่ีสอดคล)องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝQายใน
สถานศึกษา มีการดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ข)อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง พร)อมท้ังจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปR 

ผู�ให�ข�อมูลและสรุปผลการประเมิน    งานวางแผนฯ 
เครื่องมือท่ีใช� แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง                  งานวางแผนฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 3.2/สถานศึกษา ส&งฝQายแผนงานฯ และ

หัวหน)าแผนกวิชา  
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วม

ของครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา ผู)เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน&วยงานท่ีเก่ียวข)อง ท้ังภาครัฐและเอกชน 

          (2) สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปR ท่ีสอดคล)องกับแผนพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา 

          (3) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปR  
          (4) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข)อเสนอแนะเพ่ือ 

การปรับปรุง 
          (5) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปR 
เกณฑ5การประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับดีมาก  ปฏิบัติตาม

ประเด็น 1 - 5  ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 ระดับพอใช) ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3  
ระดับต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2  ระดับต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ปRการศึกษา 2556 
 

ข�อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไม�ปฏิบัต ิ
1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา  โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝQายใน
สถานศึกษา  ผู)เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ และหน&วยงาน  
ท่ีเก่ียวข)อง  ท้ังภาครัฐและเอกชน 

  

2.  สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปRท่ีสอดคล)องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส&วนร&วม
ของครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปR   
4. สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอ

ข)อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
  

5.  สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปR   
                                                                                            ปฏิบัติได� ...............  ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 5  
    �  ดี  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 4  
 �  พอใช)  ปฏิบัติตามประเด็น  1 – 3 
 �  ต)องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น  1 และ 2 
 �  ต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็น  1 
 
 
ผู)สรุปผล………………………......….………งานวางแผนและงบประมาณ 
            (.....................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .       
 
 
                                            
                                                                            ส&งฝQายแผนงานฯ และหัวหน)าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
                                                                                                                                                                   

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 
                                                               แบบ ต. 3.2/สถานศึกษา    
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ตัวบ�งช้ีท่ี   3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ7   
คําอธิบาย สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค7ของการจัดต้ังสถานศึกษาตาม 

อัตลักษณ7 ปรัชญา วิสัยทัศน7 พันธกิจ ท่ีได)รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา  ชุมชน  และ
หน&วยงานท่ีเก่ียวข)อง  
อัตลักษณ5  หมายถึง คุณลักษณะของผู)เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน7  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค7ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ผู�ให�ข�อมูล ครู 
ผู�สรุปผลการประเมิน   งานวางแผนฯ  
เครื่องมือท่ีใช� แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง                  1. ครูรายงานผลการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ7 “ทักษะเยี่ยม” ส&งงานวางแผน ฯ 
 2. งานวางแผน ฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.3.3/สถานศึกษา ส&งฝQายแผนงาน ฯ และ 
     หัวหน)าแผนกวิชา 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ7โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย 
 (2) สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล)องกับอัตลักษณ7ของ

สถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หน&วยงานท่ีเก่ียวข)อง 

 (3) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
 (4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
      (5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
เกณฑ5การประเมิน ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ7 ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 

1 - 5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4  ระดับพอใช) ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3  ระดับ
ต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 ระดับต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3  ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ7  ปRการศึกษา 2556 
 

ข�อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไม�ปฏิบัต ิ
1. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ7โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
  

2.  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล)อง
กับอัตลักษณ7ของสถานศึกษา  โดยการมีส&วนร&วมของครูและ
บุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษาชุมชน  และหน&วยงานท่ีเก่ียวข)อง 

  

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ   
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน  

โครงการ 
  

5.  สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   
                                                                                              ปฏิบัติได� ...............  ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 5  
   �  ดี  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 4  

� พอใช)  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 3  
� ต)องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น  1 และ 2  
� ต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  

 
ผู)สรุปผล…………………..…………..….………งานวางแผนและงบประมาณ 
            (.......................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  . 
 
 
 
                                                  
                                                                          ส&งฝQายแผนงานฯ และหัวหน)าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
                                                                                                                                                                                   

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

                                                               แบบ ต. 3.3/สถานศึกษา    
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ตัวบ�งช้ีท่ี   3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา  
คําอธิบาย ผู)บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน&วยงานต)นสังกัดโดยใช)ภาวะผู)นํา

และการมีส&วนร&วมของผู)ท่ีเก่ียวข)องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู)นําของ
ผู)บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  โดยใช)แบบประเมิน
มาตราส&วนประมาณค&า (Rating scale) 1 - 5 

    ผู)บริหารสถานศึกษา หมายถึง  ผู)อํานวยการสถานศึกษา 
ผู�ให�ข�อมูล คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ผู�สรุปผลการประเมิน  งานบุคลากร งานบริหารงานท่ัวไป 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบประเมิน 
 2. แบบรายงานผลการประเมิน 
 3. แบบสรุปผล 
คําช้ีแจง          1.  งานบุคลากรและงานบริหารท่ัวไป ส&งแบบประเมินให) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย ประเมินการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา ตามแบบ  
ต. 3.4/แบบประเมิน  

 2.  งานบุคลากร สรุปตามแบบ ต. 3.4/งานบุคลากร  ส&งงานบริหารงานท่ัวไป 
 3.  งานบริหารงานท่ัวไป สรุปตามแบบ ต. 3.4/สถานศึกษา ส&งฝQายบริหารทรัพยากร และ

หัวหน)าแผนกวิชา 
 ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน&วยงานต)นสังกัด 
 (2) สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษาอย&างน)อย 

ปRการศึกษาละ 4 ครั้ง 
           (3) สถานศึกษามีการจัดประชุมผู)ปกครอง ผู)ท่ีมีส&วนเก่ียวข)องกับการจัดการอาชีวศึกษา

อย&างน)อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  (4) สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครูและ

บุคลากร ทุกฝQายในสถานศึกษา  ผู)ปกครอง  รวมท้ังผู)ท่ีมีส&วนเก่ียวข)องไปใช)ในการ
พัฒนาสถานศึกษา    

  (5) สถานศึกษามีผลการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  
3.51 – 5.00 

เกณฑ5การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา ระดับ ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข)อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข)อ ระดับพอใช) ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ข)อ ระดับต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข)อ ระดับต)องปรับปรุงเร&งด&วน 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข)อ 

 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3  ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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แบบประเมิน  การบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย ปRการศึกษา 2556 
คําช้ีแจง ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา มีการบริหารงานตามนโยบาย

ของหน&วยงานต)นสังกัด โดยใช)ภาวะผู)นําและการมีส&วนร&วมของผู)เก่ียวข)อง จึงขอความร&วมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นตามความเป/นจริง โดยใส&เครื่องหมาย  � 
ลงในระดับคุณภาพท่ีพิจารณาว&าตรงกับความจริงมากท่ีสุด  

คํานิยาม ผู)บริหารสถานศึกษา หมายถึง  ผู)อํานวยการวิทยาลัยฯ 
ระดับความคิดเห็น  5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น)อย  1 = น)อยท่ีสุด 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. มีการเผยแพร&วิสัยทัศน7 นโยบาย เปaาหมายและกลยุทธ7ของผู)บริหารในการสร)างความร&วมมือ
กับองค7กรท)องถ่ินต&าง ๆ เพ่ือส&งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

     

2. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน7      
3. มีการนําผลการประเมินโดยผู)ตรวจสอบภายนอก มากําหนด เปaาหมาย กลยุทธ7 และแผนการ

ดําเนินงานให)สอดคล)องต&อความเป/นจริงและเกิดประโยชน7ต&อสถานศึกษาและชุมชนท)องถ่ิน 
     

4. มีการสร)างการมีส&วนร&วมท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยมีการรับฟVงความคิดเห็น
อย&างต&อเนื่อง เช&น จัดประชุมบุคลากรท้ังองค7กรอย&างน)อย 2 ครั้ง ต&อปR 

     

5. มีการควบคุมอัตราส&วนครู : นักเรียน ให)เป/นไปตามเกณฑ7มาตรฐานของหน&วยงานต)นสังกัด 
ครบทุกสาขางาน 

     

6. มีการกํากับดูแลอัตราส&วนผู)สําเร็จการศึกษา (Success rate) ให)เกิดความคุ)มค&าในการจัด
การศึกษาอย&างต&อเนื่อง 

     

7. มีการใช)งบประมาณของสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝfกและอุปกรณ7สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อย&างเหมาะสม 

     

8. มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน)าท่ีในการบริหารงาน และมีภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา      
9. มีการน)อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต7ใช)ในการบริหารจัดการจนเกิดผล

สัมฤทธิ์อย&างเป/นรูปธรรมอย&างชัดเจน และเป/นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย&าง 
     

10. มีการดําเนินงานภายใต)หลักธรรมาภิบาล และกํากับดูแลให)สถานศึกษาดําเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลครบถ)วนทุกประเด็น 

     

 ข)อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 

        ด)วยความขอบคุณ  
ส&งงานบุคลากร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร7ธานี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3  ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

        แบบ ต. 3.4/แบบประเมิน 
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แบบรายงานผลการประเมิน  การบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา ปRการศึกษา 2556 

ท่ี รายการประเมิน ค�าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
1. มีการเผยแพร&วิสัยทัศน7 นโยบาย เปaาหมายและกลยุทธ7ของ

ผู)บริหารในการสร)างความร&วมมือกับองค7กรท)องถ่ินต&าง ๆ เพ่ือ
ส&งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

   

2. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน7    
3. มีการนําผลการประเมินโดยผู)ตรวจสอบภายนอก มากําหนด 

เปaาหมาย กลยุทธ7 และแผนการดําเนินงานให)สอดคล)องต&อความ
เป/นจริงและเกิดประโยชน7ต&อสถานศึกษาและชุมชนท)องถ่ิน 

   

4. มีการสร)างการมีส&วนร&วมท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
โดยมีการรับฟVงความคิดเห็นอย&างต&อเนื่อง เช&น จัดประชุม
บุคลากรท้ังองค7กรอย&างน)อย 2 ครั้ง ต&อปR 

   

5. มีการควบคุมอัตราส&วนครู : นักเรียน ให)เป/นไปตามเกณฑ7
มาตรฐานของหน&วยงานต)นสังกัด ครบทุกสาขางาน 

   

6. มีการกํากับดูแลอัตราส&วนผู)สําเร็จการศึกษา (Success rate) ให)
เกิดความคุ)มค&าในการจัดการศึกษาอย&างต&อเนื่อง 

   

7. มีการใช)งบประมาณของสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝfกและอุปกรณ7
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอย&างเหมาะสม 

   

8. มีการน)อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต7ใช)ใน
การบริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย&างเป/นรูปธรรมอย&าง
ชัดเจน และเป/นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย&าง 

   

ภาพรวม    

เกณฑ5การประเมิน �   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 
           (                                ) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .                    
 

                    ส&งงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
         แบบ ต. 3.4/งานบุคลากร 
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แบบสรุปผล ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษาปRการศึกษา 2556 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน&วยงานต)นสังกัด   
2. สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษาอย&างน)อย 

ปRการศึกษาละ 4 ครั้ง 
............คร้ัง  

3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู)ปกครอง  ผู)ท่ีมีส&วนเก่ียวข)องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอย&างน)อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

............คร้ัง  

4. สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครู
และบุคลากร ทุกฝQายในสถานศึกษา  ผู)ปกครอง  รวมท้ังผู)ท่ีมีส&วนเก่ียวข)องไปใช)ใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

  

5. สถานศึกษามีผลการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู)นําของผู)บริหาร
สถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  และมีผลการประเมิน 
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

 ค&าเฉลี่ย 
.................. 
ระดับ......... 

 

                                                                                       ปฏิบัติได� ...............  ประเด็น 

ผลการประเมิน �   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……………………………………….งานบริหารงานท่ัวไป 
           (                               ) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .          
 
 
         

ส&งฝQายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

            แบบ ต. 3.4/สถานศึกษา 
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ตัวบ�งช้ีท่ี   3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
คําอธิบาย สถานศึกษามีระบบข)อมูลสารสนเทศและมีระบบสํารองข)อมูลสารสนเทศเพ่ือปaองกันการ

สูญหายของข)อมูล  โดยมีข)อมูลพ้ืนฐานอย&างน)อย 9 ประเภท ได)แก& ข)อมูลท่ัวไปของ
สถานศึกษา ข)อมูลนักเรียน นักศึกษา ข)อมูลตลาดแรงงาน ข)อมูลบุคลากร ข)อมูล
งบประมาณและการเงิน ข)อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข)อมูลครุภัณฑ7 ข)อมูล
อาคารสถานท่ี และข)อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดโดยข)อมูลจะต)องครบถ)วน เชื่อมโยงอย&างเป/น
ระบบและเป/นปVจจุบัน มีการดําเนินการให)ครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา และ
ผู)เรียนสามารถเข)าถึงและใช)ประโยชน7 จากฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู
และบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษาและผู)เรียนโดยใช)แบบประเมินมาตราส&วนประมาณค&า 
(Rating scale) 1-5 

ผู�ให�ข�อมูล ผู)เรียน ผู)สอน และบุคลากรในสถานศึกษา 
ผู�สรุปผลการประเมิน  งานศูนย7ข)อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ7 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบประเมิน 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง งานศูนย7ข)อมูลสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ7 สอบถามความพึงพอใจตามแบบ ต.3.5/

แบบประเมินกับผู)เรียน ผู)สอน และบุคลากรในสถานศึกษา และสรุปผลในแบบ ต. 3.5/
สถานศึกษา  ส&งฝQายแผนงานฯ และหัวหน)าแผนกวิชา 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีข)อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข)อมูลอ่ืน ท่ีจําเป/นสําหรับสถานศึกษา
ท่ีครบถ)วนและเชื่อมโยงเป/นระบบ และมีระบบสํารองข)อมูลสารสนเทศเพ่ือปaองกันการ
สูญหายของข)อมูล 

          (2) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข)อมูลสารสนเทศอย&างต&อเนื่องและเป/นปVจจุบัน 
           (3) สถานศึกษาดําเนินการให) ครู และบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา และผู)เรียนสามารถ

เข)าถึงและใช)ประโยชน7จากฐานข)อมูลสารสนเทศ 
           (4) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษาและผู)เรียน 
            (5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูลสาร

เทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 
เกณฑ5การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 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 ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 ข)อ 

 

 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3  ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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แบบประเมิน  การบริหารจัดการระบบฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปRการศึกษา 2556 
ตอนท่ี 1 ข)อมูลของผู)ตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ  � ชาย   � หญิง 
 2. สถานภาพ � นักเรียน นักศึกษา � ครู  � บุคลากรสายสนับสนุน 
 3. แผนกวิชา/ฝQาย.............................................................. 
ตอนท่ี 2 กรุณาใส&เครื่องหมาย � ลงในช&องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท&าน 

ระดับความพึงพอใจ  5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น)อย  1 = น)อยท่ีสุด 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ด)านระบบเครือข&ายคอมพิวเตอร7ของสถานศึกษา (LAN & Wireless) 
1.1 ความเร็วในการใช)งานอินเตอร7เน็ต (Internet) ผ&านระบบเครือข&าย

คอมพิวเตอร7 
     

1.2 ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข&ายคอมพิวเตอร7ของวิทยาลัย      
1.3 ความมีเสถียรภาพของระบบสามารถใช)งานอินเทอร7เน็ต (Internet) 

ต&อเนื่อง 
     

1.4 ระบบเครือข&ายคอมพิวเตอร7ของวิทยาลัย แบบ LAN สามารถให)บริการได)
ครอบคลุมท่ัวถึง 

     

1.5 ระบบเครือข&ายคอมพิวเตอร7ของวิทยาลัย แบบ Wireless สามารถ
ให)บริการได)ครอบคลุมท่ัวถึง 

     

2. ด)านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) 

2.1 
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร7ท่ีท&านใช)งาน ผ&านระบบเครือข&าย
คอมพิวเตอร7ของวิทยาลัย  

     

2.2 ความพึงพอใจในโปรแกรมปaองกันไวรัส (Antivirus) ท่ีวิทยาลัยจัดสรรไว)ให)      
3. ด)านการให)บริการ (Service) 
3.1 การกําหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข)าใช)งานระบบเครือข&าย

คอมพิวเตอร7 มีความปลอดภัย และเป/นประโยชน7ต&อการใช)งาน 
     

3.2 การบริการ และดูแลแก)ไขปVญหาผู)ใช)งานระบบเครือข&ายคอมพิวเตอร7มี
ความรวดเร็ว และทันต&อการใช)งาน 

     

3.3 เจ)าหน)าท่ีให)บริการอย&างมีมิตรไมตรี      

 
      

       

       

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
             แบบ ต. 3.5/แบบประเมิน 
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ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

4. ด)านการให)บริการเว็บไซต7 วิทยาลัย (www.svc.ac.th) 
4.1 การเข)าถึงข)อมูลท่ีต)องการได)ตามสิทธิ์      
4.2 ข)อมูลท่ีนําเสนอ มีความถูกต)อง ครบถ)วน ทันสมัย      
4.3 ออกแบบได)สวยงาม การใช)สี และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม      

ตอนท่ี 3 ข)อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

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

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

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

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

 

ส&งงานศูนย7ข)อมูลสารสนเทศ 
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แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ปRการศึกษา 2556 

 

ข�อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีข)อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข)อมูลอ่ืนท่ีจําเป/น 

สําหรับสถานศึกษาท่ีครบถ)วนและเชื่อมโยงเป/นระบบและมีระบบ 
สํารองข)อมูลสารสนเทศเพ่ือปaองกันการสูญหายของข)อมูล 

  

2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข)อมูลสารสนเทศอย&างต&อเนื่องและ 
เป/นปVจจุบัน 

  

3. สถานศึกษาดําเนินการให) ครู และบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา และ
ผู)เรียนสามารถเข)าถึง และใช)ประโยชน7จากฐานข)อมูลสารสนเทศ 

  

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝQายใน
สถานศึกษาและผู)เรียน 

  

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ 
ระบบฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค&าเฉลี่ย....... 
ระดับ........... 

 

                                                  ปฏิบัติได� ...............  ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน �   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……………………..……………………งานศูนย7ข)อมูลสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ7 
            (.......................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .             

 

                                                  ส&งฝQายแผนงานฯ ฝQายบริหารทรัพยากรและหัวหน)าแผนกวิชา 

 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
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ตัวบ�งช้ีท่ี  3.6   ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการวิเคราะห7และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญอย&างน)อย 

5 ด)าน ได)แก& ด)านความปลอดภัย ด)านการทะเลาะวิวาท ด)านสิ่งเสพติด ด)านสังคม ด)าน
การพนันและการม่ัวสุม โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา 
ผู)เรียนและผู)ปกครอง มีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและ
ปรับปรุงอย&างต&อเนื่อง และมีผลทําให)ความเสี่ยงในด)านต&างๆ ลดลง 

ด�านท่ี 1  ด�านความปลอดภัย  
ผู�ให�ข�อมูล ผู)เรียน ครู  
ผู�สรุปผลการประเมิน   งานอาคารสถานท่ี 
เครื่องมือท่ีใช� 1.  แบบประเมิน 
 2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง        1.  หัวหน)าแผนกวิชาให)ครูและผู)เรียนในแผนกตอบแบบประเมินตามแบบ 3.6/แบบ

ประเมิน ส&งงานอาคารสถานท่ี 
 2.  งานอาคารสถานท่ีสรุปผลการประเมินตามแบบ 3.6/งานอาคารสถานท่ี ส&งงานปกครอง

ฝQายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา 
ด�านท่ี 2  ด�านการทะเลาะวิวาท 
ด�านท่ี 3  ด�านส่ิงเสพติด 
ด�านท่ี 4  ด�านสังคม    
ด�านท่ี 5  ด�านการพนันและการม่ัวสุม   
ผู�ให�ข�อมูล ครู หัวหน)าแผนกวิชาชีพ 
ผู�สรุปผลการประเมิน   งานปกครอง งานโครงการพิเศษ งานสวัสดิการ ฯ 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผล 
คําช้ีแจง        1. ครูท่ีปรึกษา รายงานตามแบบ ต.3.6/ครูท่ีปรึกษา ส&งหัวหน)าแผนกวิชาชีพ 
 2. หัวหน)าแผนกวิชาชีพ รายงานตามแบบ ต.3.6/แผนกวิชา ส&งงานปกครอง 
 3. งานปกครอง งานโครงการพิเศษ งานสวัสดิการ สรุปข)อมูลตามแบบ 3.6/ 
     สถานศึกษา ส&งฝQายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
ประเด็นการพิจารณา  (1) สถานศึกษามีการวิเคราะห7และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญอย&าง

น)อย 5 ด)าน ได)แก& ด)านความปลอดภัย ด)านการทะเลาะวิวาท ด)านสิ่งเสพติด ด)าน
สังคม ด)านการพนันและการม่ัวสุม โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝQายใน
สถานศึกษา ผู)เรียนและผู)ปกครอง 

                (2) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ 
                (3) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
                 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
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 (4) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช)ในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง 
                (5) สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย&างน)อย 3 ด)าน             
เกณฑ5การประเมิน  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 ระดับดี 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4  ระดับพอใช) ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3 ระดับต)องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2  ระดับต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 
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แบบประเมิน ความพึงพอใจต&อด)านความปลอดภัยในการจัดสภาพแวดล)อมของสถานศึกษา         
ปRการศึกษา  2555 

 
แบบประเมิน การบริหารความเสี่ยง ด)านความปลอดภัยในการจัดสภาพแวดล)อม สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต&อ

การเรียนรู)ในสาขาวิชา/ สาขางาน ปRการศึกษา 2556  
คําช้ีแจง กรุณาใส&เครื่องหมาย �ลงในช&องท่ีเห็นว&าใกล)เคียงกับความจริงมากท่ีสุด   
ระดับความคิดเห็น  5 = ดีมาก  4 = ดี  3 = ปานกลาง  2 = ต)องปรับปรุง  1 = ต)องปรับปรุงเร&งด&วน 

ตอนที่  1  ข)อมูลทั่วไปของผู)ตอบแบบประเมิน 

 1.  เพศ �  1. ชาย  �  2. หญิง 
 2.  สถานภาพ �  1. ครู  �  2. ผู)เรียน 
 3.  แผนกวิชา �  1. ผ)าและเครื่องแต&งกาย  �  2. อาหารและโภชนาการ 
     �  3. คหกรรมศาสตร7   �  4. การบัญชี 
     �  5. การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป �  6. การขาย/การตลาด 
     �  7. คอมพิวเตอร7ธุรกิจ   �  8. การโรงแรม 
     �  9. สปาและความงาม  �  10. วิจิตรศิลปv 
     �  11. ออกแบบ   �  12. คอมพิวเตอร7กราฟwก 
     �  13. สามัญสัมพันธ7   �  14. สัมพันธ7ธุรกิจ    
ตอนท่ี 2  การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล)อมของสถานศึกษา ปRการศึกษา 2556 

ข�อท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. มีปaายแสดงคําเตือนความปลอดภัยทุกพื้นที ่      
2. มีระบบสญัญาณเตือนภัย อุปกรณ7ปaองกันอัคคีภัย      
3. มีปaายแสดงข้ันตอนการใช) อุปกรณ7 เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร       
4. มีสถานที่และการจัดเก็บวสัดุ อุปกรณ7 เคร่ืองมือ       
5. มีอุปกรณ7ปฐมพยาบาลเบื้องต)นประจําพืน้ทีน่อกเหนือจาก

ห)องพยาบาลของสถานศึกษา 
     

6. มีการบันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ7 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

     

7. มีอุปกรณ7ปaองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัตงิาน      
8. มีข)อมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดการเม่ือเกิด

อุบัติเหตุ 
     

  

ตอนที่  3  ข)อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
            ส&งงานอาคารสถานที ่
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แบบสรุปผล  การบริหารความเสี่ยงด)านความปลอดภัย ของอาคารสถานท่ี  ปRการศึกษา  2556 

สาขาวิชา ค&าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ สาขาวิชา ค&าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1. ผ)าและเครื่องแต&งกาย   8. การโรงแรม   
2. อาหารและโภชนาการ   9. สปาและความงาม   
3. คหกรรมศาสตร7   10.วิจิตรศิลปv   
4. การบัญชี   11.ออกแบบ   
5. การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป   12.คอมพิวเตอร7กราฟwก   
6. การขาย/การตลาด   13.สามัญสัมพันธ7   
7. คอมพิวเตอร7ธุรกิจ   14.สัมพันธ7ธุรกิจ   

ค&าเฉลี่ยภาพรวม..........................................ระดับ......................................... 

ข)อท่ี รายการประเมิน Χ  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1. มีปaายแสดงคําเตือนความปลอดภัยทุกพื้นที ่    
2. มีระบบสญัญาณเตือนภัย อุปกรณ7ปaองกันอัคคีภัย    
3. มีปaายแสดงข้ันตอนการใช) อุปกรณ7 เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร     
4. มีสถานที่และการจัดเก็บวสัดุ อุปกรณ7 เคร่ืองมือ     
5. มีอุปกรณ7ปฐมพยาบาลเบื้องต)นประจําพืน้ทีน่อกเหนือจากห)องพยาบาล

ของสถานศึกษา 
   

6. มีการบันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ7 เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร    
7. มีอุปกรณ7ปaองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัตงิาน    
8. มีข)อมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดการเม่ือเกิดอุบัติเหตุ    

ภาพรวม    
 

เกณฑ5การประเมิน �   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                                  งานอาคารสถานท่ี 
           (…….………….…………………) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .      

  ส&งงานปกครอง  ฝQายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา  
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

          แบบ ต. 3.6/งานอาคารสถานท่ี 
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แบบรายงาน  ข)อมูลความเสี่ยง 5 ด)าน ปRการศึกษา  2556  ภาคเรียนท่ี ......................... 
สาขาวิชา.....................................สาขางาน......................................ระดับชั้นปวช. /ปวส. ..........จํานวนผู)เรียน.............คน 

ลําดับ รายการ 
จํานวนผู)เรียนในห)อง โครงการปaองกัน 

ความเสี่ยง ท้ังหมด ท่ีประสบปVญหา 
1. ด)านความปลอดภัย 
1.1 อุบัติเหตุจากการเดินทาง    
1.2 ลักขโมย    
1.3 เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ7 ในการฝfกทักษะ    

2. ด)านการทะเลาะวิวาท 
2.1 ทะเลาะวิวาทกับผู)เรียนในสถานศึกษาเดียวกัน    
2.2 ทะเลาะวิวาทกับผู)เรียนสถานศึกษาอ่ืน    

3. ด)านสิ่งเสพติด 
3.1 บุหรี่    
3.2 กัญชา    
3.3 ยาบ)า    
3.4 ยาไอซ7/ยาอี    

4. ด)านสังคม 
4.1 การต้ังครรภ7ก&อนวัยอันควร    
4.2 การติดเกมส7    
4.3 การหนีเรียน    

5. ด)านการพนัน 
5.1 เล&นไพ&/ไฮโล    
5.2 การพนันฟุตบอล    
 

ผู)สรุปผล                                          ครูท่ีปรึกษา 
           (…….………….…………………………) 
วันท่ี             เดือน        พ.ศ.     .      
 
 
 

ส&งหัวหน)าแผนกวิชาชีพ 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
               แบบ ต. 3.6/ครูท่ีปรึกษา 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                   แบบ ต. 3.6/แผนกวิชา 

 
 
 
 
 

 

แบบรายงาน  ข)อมูลความเสี่ยง 5 ด)าน ปRการศึกษา  2556  ภาคเรียนท่ี ......................... 
สาขาวิชา............................................สาขางาน........................................ 

ลําดับ รายการ 
จํานวนผู)เรียน โครงการปaองกัน 

ความเสี่ยง ท้ังหมด ท่ีประสบปVญหา 
1. ด)านความปลอดภัย 
1.1 อุบัติเหตุจากการเดินทาง    
1.2 ลักขโมย    
1.3 เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ7 ในการฝfกทักษะ    

2. ด)านการทะเลาะวิวาท 
2.1 ทะเลาะวิวาทกับผู)เรียนในสถานศึกษาเดียวกัน    
2.2 ทะเลาะวิวาทกับผู)เรียนสถานศึกษาอ่ืน    

3. ด)านสิ่งเสพติด 
3.1 บุหรี่    
3.2 กัญชา    
3.3 ยาบ)า    
3.4 ยาไอซ7/ยาอี    

4. ด)านสังคม 
4.1 การต้ังครรภ7ก&อนวัยอันควร    
4.2 การติดเกมส7    
4.3 การหนีเรียน    

5. ด)านการพนัน 
5.1 เล&นไพ&/ไฮโล    
5.2 การพนันฟุตบอล    
 

ผู)สรุปผล                                          หัวหน)าแผนกวิชาชีพ 
           (…….………….…………………………) 
วันท่ี             เดือน        พ.ศ.     .      
 

ส&งงานปกครอง 
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แบบสรุปผล  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  ปRการศึกษา 2556 
 

ข�อท่ี ประเด็นการพิจารณา  ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห7และจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีสําคัญอย&างน)อย 5 ด)าน ได)แก& ด)านความปลอดภัย 
ด)านการทะเลาะวิวาท ด)านสิ่งเสพติด ด)านสังคม ด)านการพนัน
และการม่ัวสุม โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝQายใน
สถานศึกษา ผู)เรียนและผู)ปกครอง 

  

2. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ   
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ   
4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช)ในการปรับปรุงบริหาร

ความเสี่ยง 
  

5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย&างน)อย 3 ด)าน               
                                                     ปฏิบัติได� ...............  ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5  
�   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4  
�   พอใช)  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3  
�   ต)องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2  
�   ต)องปรับปรุงเร&งด&วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 

ผู)สรุปผล……………………..……………………งานปกครอง/งานโครงการพิเศษ/งานสวัสดิการ ฯ 
            (.......................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .    
 
 
 

                                      ส&งฝQายพัฒนากิจการ ฯ   
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                     แบบ ต. 3.6/สถานศึกษา 
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ตัวบ�งช้ีท่ี   3.7   ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู)เรียน 
คําอธิบาย สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู)เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู)เรียน มีการแต&งต้ังครูท่ีปรึกษา  

มีระบบเครือข&ายผู)ปกครองเพ่ือร&วมดูแลผู)เรียน ส&งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก&ผู)เรียน 
มีระบบดูแลผู)เรียนกลุ&มเสี่ยงและส&งเสริมผู)เรียนปVญญาเลิศ 

ผู�ให�ข�อมูล ผู)เรียน  ครูท่ีปรึกษา 
ผู�สรุปผลการประเมิน     งานครูท่ีปรึกษา งานแนะแนว ฯ 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบรายงาน 
  2. แบบสรุปรายงาน 
คําช้ีแจง  1. ครูท่ีปรึกษารายงานตามแบบ ต.3.7/ครู1,2 ส&งงานครูท่ีปรึกษา 
  2. งานครูท่ีปรึกษา รายงานตามแบบ ต. 3.7/งานครูท่ีปรึกษา และรายงานตามประเด็น 
     การพิจารณาท่ี 2 , 3 และ 5 และสรุปผลการประเมินตามแบบ ต.3.7/สถานศึกษา 
     ส&งฝQายพัฒนากิจการ ฯ และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ 
 3. งานแนะแนว ฯ รายงานประเด็นการพิจารณาท่ี 1 และ 4 ตามแบบ ต.3.7/สถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู)เรียน 
             (2) สถานศึกษามีการแต&งต้ังครูท่ีปรึกษาและจัดให)ผู)เรียนพบครูท่ีปรึกษาอย&างน)อย 

สัปดาห7ละ 1 ครั้ง 
             (3) สถานศึกษามีระบบเครือข&ายผู)ปกครองเพ่ือร&วมกันดูแลผู)เรียน 
             (4) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส&งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก&ผู)เรียนอย&างน)อย

ร)อยละ 10 ของจํานวนผู)เรียนท่ีร)องขอ 
             (5) สถานศึกษามีระบบดูแลผู)เรียนกลุ&มเสี่ยงและส&งเสริมผู)เรียนปVญญาเลิศ  
เกณฑ5การประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู)เรียน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข)อ ระดับ

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข)อ ระดับพอใช) ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข)อ ระดับต)องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข)อ ระดับต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข)อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3  ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน  การจัดให)ผู)เรียนพบครูท่ีปรึกษา ปRการศึกษา 2556 

 

ผู)เรียนสาขาวิชา......................................................ระดับชั้น............................................ 

 

 

ภาคเรียนท่ี 1 พบครูท่ีปรึกษา  จํานวน........................ครั้ง 

ภาคเรียนท่ี 2 พบครูท่ีปรึกษา  จํานวน........................ครั้ง 

 รวมท้ังปRการศึกษา จํานวน........................ครั้ง 

 

 

เกณฑ7การผ&าน  � ผ&าน  36  ครั้ง ข้ึนไป 

  � ไม&ผ&าน  น)อยกว&า  36 ครั้ง 

 
ผู)ให)ข)อมูล..............................................ครูท่ีปรึกษา 
            (.............................................) 
      วันท่ี..........เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2557 
 

ส&งงานครูท่ีปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

         แบบ ต. 3.7/ครู 1 
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แบบรายงาน  ระบบดูแลผู)เรียนกลุ&มเสี่ยงและส&งเสริมผู)เรียนปVญญาเลิศ  ปRการศึกษา 2556 

 
ผู)เรียนสาขาวิชา....................................................ระดับชั้น....................... 

 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล กลุ�มเส่ียงด�าน ปCญญาเลิศ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

ผู)สรุปผล……………………..……………………ครูท่ีปรึกษา 
            (.......................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .    
 
 
 
 
   - ส&งงานครูท่ีปรึกษา 
 - งานครูท่ีปรึกษารวบรวมข)อมูลรายงานหัวหน)า

แผนกวิชาชีพ และฝQายพัฒนากิจการฯ 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3  ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                                                                                              แบบ ต. 3.7 /ครู 2 
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แบบสรุปรายงาน จํานวนครั้งของการจัดให)ผู)เรียนพบครูท่ีปรึกษา  ปRการศึกษา 2556 
 

สาขาวิชา 
จํานวนคร้ังในการพบครูท่ีปรึกษา 

รวมจํานวนคร้ัง 
ต�อปEการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ5 

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 
  ผ�าน ไม�ผ�าน 

1. ผ)าและเคร่ืองแต&งกาย      
2. อาหารและโภชนาการ      
3. คหกรรมศาสตร7      
4. การบัญช ี      
5. การเลขานุการ/การจัดการทัว่ไป      
6. การขาย/การตลาด      
7. คอมพิวเตอร7ธุรกิจ      
8. การโรงแรม      
9. สปาและความงาม      
10.  วิจิตรศิลปv      
11.  การออกแบบ      
12.  คอมพิวเตอร7กราฟwก      

สรุปภาพรวม    

 

เกณฑ5การผ�าน �  ผ&าน  36 ครั้งข้ึนไป  
� ไม&ผ&าน  น)อยกว&า 36 ครั้ง 

 

ผู)สรุปผล……………………..……………………งานครูท่ีปรึกษา 
            (.......................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .    
 
 
 
 

ส&งฝQายพัฒนากิจการฯ และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ 
 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3  ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                                                                                แบบ ต. 3.7 /งานครูท่ีปรึกษา 1 
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แบบสรุปรายงาน ระบบดูแลผู)เรียนกลุ&มเสี่ยงและส&งเสริมผู)เรียนปVญญาเลิศ  ปRการศึกษา 2556 
 

สาขาวิชา จํานวนผู�เรียนท่ีอยู�ในกลุ�มเสี่ยง จํานวนผู�เรียนปCญญาเลิศ 

1.  ผ)าและเคร่ืองแต&งกาย   
2.  อาหารและโภชนาการ   
3.  คหกรรมศาสตร7   
4.  การบัญช ี   
5.  การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป   
6.  การขาย/การตลาด   
7.  คอมพิวเตอร7ธุรกิจ   
8.  การโรงแรม   
9.  สปาและความงาม   
10. วิจิตรศิลปv   
11. การออกแบบ   
12. คอมพิวเตอร7กราฟwก   

สรุปภาพรวม   

ดําเนินโครงการพัฒนาผู)เรียนในกลุ&มเสี่ยง และปVญญาเลิศ 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู)สรุปผล……………………..……………………งานครูท่ีปรึกษา 
            (.......................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .    
 
 
 
 

ส&งฝQายพัฒนากิจการฯ และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3  ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                                                                             แบบ ต. 3.7 /งานครูท่ีปรึกษา 2 
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แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู)เรียน ปRการศึกษา 2556 
 

ข�อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู)เรียน   
2. สถานศึกษามีการแต&งต้ังครูท่ีปรึกษาและจัดให)ผู)เรียนพบครูท่ีปรึกษา 

อย&างน)อยสัปดาห7ละ 1 ครั้ง 
................. 

ครั้ง 
 

3. สถานศึกษามีระบบเครือข&ายผู)ปกครองเพ่ือร&วมกันดูแลผู)เรียน   
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส&งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก&

ผู)เรียนอย&างน)อยร)อยละ 10 ของจํานวนผู)เรียนท่ีร)องขอ 
ร)อยละ 

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

5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู)เรียนกลุ&มเสี่ยงและส&งเสริมผู)เรียนปVญญาเลิศ  ...............คน  
                                                                            ปฏิบัติได).................ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน �   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……………………..……………………งานครูท่ีปรึกษา 
            (.......................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .    
                                               
 
 

                                      ส&งฝQายพัฒนากิจการ ฯ  และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

        แบบ ต. 3.7/สถานศึกษา 
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ตัวบ�งช้ีท่ี  3.8   ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อม และภูมิทัศน7ของสถานศึกษาและ
การใช)อาคารสถานท่ี ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ 

คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อมและภูมิทัศน7ของสถานศึกษาและ
การใช)อาคารสถานท่ี ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ มีการประเมินความพึง
พอใจโดยใช)แบบประเมินมาตราส&วนร&วมประมาณ (Rating scale) 1 - 5 และมีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีส&วนร&วมของ ครูและบุคลากรทุกฝQาย
ในสถานศึกษาและผู)เรียน 

ผู�ให�ข�อมูล ครู  ผู)เรียน   
ผู�สรุปผลการประเมิน    งานอาคารสถานท่ี งานวิทยบริการและห)องสมุด 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบประเมิน 
 2. แบบสรุปการประเมิน 
 3. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1. หัวหน)าแผนกวิชาแจกแบบประเมินให)ครูและผู)เรียนในแผนกวิชาตาม แบบ ต. 3.8/  
    แบบประเมิน ส&งงานอาคารสถานท่ี 
 2. งานอาคารสถานท่ี สรุปการประเมินตามแบบ ต. 3.8/งานอาคารสถานท่ี ส&งฝQาย 
    บริหารทรัพยากร  และหัวหน)าแผนกวิชา 
 3. งานอาคารสถานท่ีและงานวิทยบริการ ฯ สรุปผลการประเมิน ตามแบบ       
                                   ต. 3.8/สถานศึกษา ส&งฝQายบริหารทรัพยากรและฝQายวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อมและภูมิทัศน7

ของสถานศึกษาและการใช)อาคารสถานท่ี ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ
โดยการมีส&วนร&วมของครู และบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษาและผู)เรียน 

           (2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
           (3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต&อสภาพแวดล)อมและภูมิทัศน7ของ

สถานศึกษาและการใช)อาคารสถานท่ี ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ  
           (4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 
           (5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
เกณฑ5การประเมิน ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อม และภูมิทัศน7ของสถานศึกษาและ 

การใช)อาคารสถานท่ี ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ ระดับดีมาก ปฏิบัติ
ตามประเด็น 5 ข)อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข)อ ระดับพอใช) ปฏิบัติตามประเด็น 
3 ข)อ ระดับต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข)อ ระดับต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติ
ตามประเด็น 1 ข)อ 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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แบบประเมิน  ความพึงพอใจต&อระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อม และภูมิทัศน7ของสถานศึกษา

และการใช)อาคารสถานท่ี ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ ปRการศึกษา 2556 
คําช้ีแจง กรุณาใส&เครื่องหมาย  �ลงในช&องท่ีเห็นว&าใกล)เคียงกับความจริงมากท่ีสุด  

ระดับความพึงพอใจ  5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น)อย  1 = น)อยท่ีสุด  

ตอนที่  1  ข)อมูลทั่วไปของผู)ตอบแบบประเมิน 
 1.  เพศ  �  1. ชาย �  2. หญิง 
 2.  สถานภาพ �  1.  ครู �  2. ผู)เรียน 
 3.  แผนกวิชา �  1. ผ)าและเคร่ืองแต&งกาย �  2. อาหารและโภชนาการ  
   �  3. คหกรรมศาสตร7 �  4. การบัญชี   
   �  5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป �  6. การขาย/การตลาด 
   �  7. คอมพิวเตอร7ธุรกิจ �  8. การโรงแรม  
   �  9. สปาและความงาม �  10. วิจิตรศิลปv   
   �  11. ออกแบบ �  12. คอมพิวเตอร7กราฟwก 
   �  13. สามัญสัมพันธ7 �  14. สัมพันธ7ธุรกิจ 

ตอนที่  2  ความพึงพอใจระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อม และภูมิทัศน7ของสถานศึกษาและการใช)อาคาร
สถานที่ ห)องเรียน ห)องปฏิบัติ ศูนย7วิทยบริการ 

 ข)อท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
 

1. 
ด�านอาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ 
มีห)องปฏิบัติการตรงตามแผนกวิชาท่ีเปwดสอน 

     

2. มีการจัดห)องปฏิบัติการเป/นสัดส&วน      
3. มีการจัดครุภัณฑ7 อุปกรณ7 สะดวก สอดคล)องกับการเรียนการสอน      
4. มีอากาศถ&ายเทได)ดี ติดตั้งพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ      
5. มีแสงสว&างเพียงพอ หลอดไฟ อยู&ในสภาพใช)การได)      
6. มีการติดตั้งตารางการใช)ห)องเรียนทุกห)องเป/นปVจจุบัน      
7. มีกฎ ระเบียบ ข)อบังคับการใช)ห)อง      
8. มีปaายช่ือ/แผนก ห)องปฏิบัติการและผู)รับผิดชอบ      
9. อุปกรณ7ไฟฟaาอยู&ในสภาพท่ีสมบูรณ7      
10. มีคําเตือนเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน      
 

1. 
ด�านสภาพและภูมิทัศน5ของสถานศึกษา 
การจัดมุมพักผ&อนให)กับนักศึกษา 

     

2. การจัดภูมิทัศน7ของสถานศึกษา      
3. การจัดสถานท่ีจอดรถ      
4. การจัดปaายประชาสัมพันธ7หน)าวิทยาลัย      
5. การจัดสภาพแวดล)อมบริเวณท่ีใช)ร&วมกัน      

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
                                                                                                                                                  

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

          แบบ  ต. 3.8/แบบประเมิน 
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ข)อท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
 

1. 
ด�านศูนย5วิทยบริการ 
มีหนังสือ สื่อต&าง ๆ ท่ีทันสมัย 

     

2. มีระบบสารสนเทศให)บริการ      
3. มีระบบสืบค)นท่ีสะดวกรวดเร็ว      
 
ตอนที่  3  ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   
ส&งงานอาคารสถานที่และวิทยบริการและห)องสมุด 
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แบบสรุปการประเมิน  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อม และภูมิทัศน7ของสถานศึกษาและการใช)
อาคารสถานท่ี ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ ปRการศึกษา 2556 

สาขาวิชา 
ด�าน 

อาคารสถานท่ี 
ด�าน

สภาพแวดล�อม 
ด�าน 

ศูนย5วิทยบริการ 
ภาพรวม 

Χ  S.D Χ  S.D Χ  S.D Χ  S.D ระดับคุณภาพ 
1.  ผ)าและเคร่ืองแต&งกาย          
2.  อาหารและโภชนาการ          
3.  คหกรรมศาสตร7          
4.  การบัญช ี          
5.  การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป          
6.  การขาย/การตลาด          
7.  คอมพิวเตอร7ธุรกิจ          
8.  การโรงแรม          
9.  สปาและความงาม          
10.  วิจิตรศิลปv          
11.  ออกแบบ          
12.  คอมพิวเตอร7กราฟwก          
13.  สามัญสัมพันธ7          
14.  สัมพันธ7ธุรกิจ          

ภาพรวม          

เกณฑ5การประเมิน   �   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                                  งานอาคารสถานท่ีและงานวิทยบริการ ฯ  
           (…….………….…………………) 
วันท่ี        เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2557  .   
 
 
    
                                               ส&งฝQายวิชาการ  ฝQายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา 
 
      
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
                                                                                                                                                  

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

            แบบ  ต. 3.8/งานอาคารสถานท่ี 



128 
 

 

 

 
 

 

แบบสรุปผลการประเมิน   ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อม และภูมิทัศน7ของสถานศึกษาและ 
การใช)อาคารสถานท่ี ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ ปRการศึกษา 2556 

ข�อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อมและ

ภูมิทัศน7ของสถานศึกษา และการใช)อาคารสถานท่ี ห)องเรียน 
ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ โดยการมีส&วนร&วมของครู และบุคลากร 
ทุกฝQายในสถานศึกษาและผู)เรียน 

  

2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ   
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต&อสภาพแวดล)อมและภูมิทัศน7ของ

สถานศึกษา และการใช)อาคารสถานท่ี ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ  
ศูนย7วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษาและผู)เรียน 

  

4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 ค&าเฉลี่ย.........
ระดับ........... 

 

5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   
                                                                 ปฏิบัติได� .............. ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน     �   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                                        งานอาคารสถานท่ีและงานวิทยบริการ ฯ 
            (…….………….………………….……) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .         
 
                                          

  
 ส&งฝQายบริหารทรัพยากร และฝQายวิชาการ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี  3.9   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 และคอมพิวเตอร7 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการจัดการหา การใช)วัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 และคอมพิวเตอร7 สอดคล)อง

กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู 
และบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษาและผู) เรียน โดยใช)แบบประเมิน มาตราส&วน
ประมาณค&า (Rating scale) 1 - 5 และ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

ผู�ให�ข�อมูล ครู  และผู)เรียน 
ผู�สรุปผลการประเมิน    งานพัสดุ 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบประเมิน 
  2. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1. หัวหน)าแผนกวิชาแจกแบบประเมินให)ครูและผู)เรียนประเมินตามแบบ     

ต. 3.9/แบบประเมิน ส&งงานพัสดุ 
 2. งานพัสดุ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.3.9/สถานศึกษา ส&งฝQายบริหารทรัพยากร 

และหัวหน)าแผนกวิชา 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช)วัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 และ

คอมพิวเตอร7 
           (2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
          (3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต&อการจัดหา การใช)วัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 

และคอมพิวเตอร7 โดยครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษาและผู)เรียน 
           (4) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 
           (5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
เกณฑ5การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 และคอมพิวเตอร7 ระดับ 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข)อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข)อ ระดับพอใช)  
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข)อ ระดับต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข)อ ระดับต)อง
ปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข)อ 
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แบบประเมิน    ความพึงพอใจต&อการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 และคอมพิวเตอร7 ของสถานศึกษา 
ปRการศึกษา 2556 

คําช้ีแจง กรุณาใส&เครื่องหมาย � ลงในช&องท่ีเห็นว&าตรงกับความจริงมากท่ีสุด  
ระดับความพึงพอใจ  5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น)อย  1 = น)อยท่ีสุด  

ตอนที่  1  ข)อมูลทั่วไปของผู)ตอบแบบประเมิน 
 1.  เพศ  � 1. ชาย �  2. หญิง 
 2.  สถานภาพ � 1. ครู �  2. ผู)เรียน 
 3.  แผนกวิชา � 1. ผ)าและเคร่ืองแต&งกาย � 2. อาหารและโภชนาการ  � 3. คหกรรมศาสตร7  
   � 4. การบัญชี  � 5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป � 6. การขาย/การตลาด 
   � 7. คอมพิวเตอร7ธุรกิจ � 8. การโรงแรม  � 9. สปาและความงาม  

 � 10. วิจิตรศิลปv � 11. ออกแบบ  � 12. คอมพิวเตอร7กราฟwก 
   � 13. สามัญสัมพันธ7 � 14. สัมพันธ7ธุรกิจ   

ตอนที่  2  ความพึงพอใจต&อการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 และคอมพิวเตอร7 ของสถานศึกษา 

 ข�อท่ี รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. วัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 สําหรับใช)จัดการเรียนการสอน อยู&ในสภาพใช)งาน
ได)ดี 

     

2. วัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7สําหรับใช)บริการท่ัวไป อยู&ในสภาพท่ีใช)งานได)ดี      
3. วัสดุ อุปกรณ7 มีความเหมาะสม เพียงพอ      
4. มีการจัดทําโครงการบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ7      
5. มีเครื่องคอมพิวเตอร7ท่ีทันสมัย      
6. มีเครื่องคอมพิวเตอร7เพียงพอกับผู)เรียน       

  

ตอนที่  3  ข)อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  ส&งงานพัสดุ 
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แบบสรุปผลการประเมิน   ระดับความเหมาะสมในการจัดให)มีวัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 และคอมพิวเตอร7                              
ปRการศึกษา  2556 

 

สาขาวิชา ค�าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ สาขาวิชา ค�าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.  ผ)าและเคร่ืองแต&งกาย   8.  การโรงแรม   
2.  อาหารและโภชนาการ   9.  สปาและความงาม   
3.  คหกรรมศาสตร7   10. วิจิตรศิลปv   
4.  การบัญช ี   11. ออกแบบ   
5.  การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป   12. คอมพิวเตอร7กราฟwก   
6.  การขาย/การตลาด   13. สามัญสัมพันธ7   
7.  คอมพิวเตอร7ธุรกิจ   14. สัมพันธ7ธุรกิจ   

ค�าเฉลี่ยในภาพรวม......................ระดบั..................... 
ข�อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไม�ปฏิบัต ิ
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช)วัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 

และคอมพิวเตอร7 
  

2. สถานศึกษามีการดําเนนิงานตามแผนงาน โครงการ   
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต&อการจัดหา การใช)วัสดุ อุปกรณ7 

ครุภัณฑ7 และคอมพิวเตอร7 โดยครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษาและ
ผู)เรียน 

  

4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 ค่าเฉลี�ย................ 

ระดบั.................. 

 

5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   
                                                                                                       ปฏิบัติได�....................ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน     �   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........……………………..……………งานพัสดุ 
            (...........................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .     
                                              

 ส&งฝQายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา 
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ตัวบ�งช้ีท่ี  3.10   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนใน

สถานศึกษา ในด)านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา 
ทุนวิจัย หรืองานสร)างสรรค7 ส&งเสริมให)มีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน&วยงาน องค7กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม และ ส&งเสริม สนับสนุนให)ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได)รับการประกาศเกียรติคุณยกย&อง 

ผู�ให�ข�อมูล ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน 
ผู�สรุปผลการประเมิน    งานบุคลากร 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานตามแบบ ต. 3.10/ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ส&งงานบุคลากร ทุกภาคเรียน 
 2. บุคลากรสายสนับสนุน รายงานตามแบบ ต. 3.10/บุคลากรสายสนับสนุน ส&งงาน

บุคลากร 
 3. งานบุคลากรสรุปรายงานตามแบบ ต. 3.10/สถานศึกษา ส&งฝQายบริหารทรัพยากร 

และหัวหน)าแผนกวิชา 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาดําเนินการให)ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได)รับการ

ฝfกอบรมด)านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม&น)อยกว&าร)อยละ 75 
 (2) สถานศึกษาดําเนินการให)ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได)รับ

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร)างสรรค7จากหน&วยงานท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม&น)อยกว&าร)อยละ 5 

 (3) สถานศึกษาดําเนินการให)ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา เข)าร&วม
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน&วยงาน 
องค7กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม&น)อยกว&าร)อยละ 5 

 (4) สถานศึกษาดําเนินการให)ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได)รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไม&น)อยกว&าร)อยละ 75 

 (5) สถานศึกษาดําเนินการให)ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได)รับประกาศ
เกียรติคุณยกย&องด)านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน&วยงาน
หรือองค7กรภายนอก ไม&น)อยกว&าร)อยละ 5 

เกณฑ5การประเมิน ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีมาก ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข)อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข)อ ระดับพอใช) ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข)อ 
ระดับต)องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข)อ ระดับต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 ข)อ 
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แบบรายงาน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปRการศึกษา 2556 ภาคเรียนท่ี......... 

ชื่อ – สกุล ............................................................ ตําแหน&ง ................................. 
แผนกวิชา........................................................................ 

ประเด็นท่ี 1. การฝfกอบรมด)านวิชาการ/วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา   

คร้ังท่ี รายการ 
ว.ด.ป. และ

จํานวนชั่วโมง 
หน�วยงานท่ีจัด สถานท่ีจัด 

     
     
     
     
     

ประเด็นท่ี 2. การรับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร)างสรรค7จากหน&วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา   

คร้ังท่ี รายการ ว.ด.ป. ท่ีได� หน�วยงานท่ีให�ทุน จํานวนเงิน 
     
     
     
     
     

ประเด็นท่ี 3. การเข)าร&วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอ่ืนหรือเป/นวิทยากรให)หน&วยงานภายนอกท่ีตรงกับสาขา
วิชาชีพ  (เช&น ไปสอนในสถานศึกษาอ่ืน ๆ)  

คร้ังท่ี รายการ ว.ด.ป. ท่ีเข�าร�วม หน�วยงานท่ีจัด/สถานท่ี 
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

                                                           แบบ ต. 3.10/ครูและบุคลากรทางการศึกษา 



134 
 

 
ประเด็นท่ี 4. การได)รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม  

คร้ังท่ี รายการ ว.ด.ป. ท่ีเข�าร�วม หน�วยงานท่ีจัด/สถานท่ี 
    
    
    
    
    
 
ประเด็นท่ี 5. ได)รับการประกาศเกียรติคุณยกย&องด)านวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพจาก 

หน&วยงานภายนอก 

คร้ังท่ี รายการ ว.ด.ป. ท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีได�รับ 
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
ส&งงานบุคลากร 
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แบบรายงาน การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา ปRการศึกษา 2556  

ชื่อ – สกุล บุคลากรสายสนับสนุน..............................................................................  
ฝQาย.....................................................งาน................................................. 

 

คร้ังท่ี รายการ 
ว.ด.ป. และ

จํานวนชั่วโมง 
หน�วยงานท่ีจัด สถานท่ีจัด 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
ผู)สรุปผล........................................................บุคลากรสายสนับสนุน 
          (........................................................) 
   วันท่ี          เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2557    
 

ส&งงานบุคลากร 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

                                                                  แบบ ต. 3.10/บุคลากรสายสนับสนุน 
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แบบสรุปผลการประเมิน  การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา  
ปRการศึกษา 2556 

แผนกวิชา/ฝQาย 
 จํานวนคน 

ท้ังหมด 
จํานวนคนท่ีปฏิบัติตามประเด็นท่ี 

1  ร)อยละ 2  ร)อยละ 3  ร)อยละ 4  ร)อยละ 5  ร)อยละ 
1. ผ)าและเครื่องแต&งกาย            
2. อาหารและโภชนาการ            
3. คหกรรมศาสตร7            
4. การบัญชี            
5. การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป            
6. การขาย/การตลาด            
7. คอมพิวเตอร7ธุรกิจ            
8. การโรงแรม            
9. สปาและความงาม            
10. วิจิตรศิลปv            
11. ออกแบบ            
12. คอมพิวเตอร7กราฟwก            
13. สามัญสัมพันธ7            
14. สัมพันธ7ธุรกิจ            
ฝQายบริหารทรัพยากร            
ฝQายวิชาการ            
ฝQายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา            
ฝQายแผนงานและความร&วมมือ            

ภาพรวม            
                              ปฏิบัติได�..................ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน �  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……………….…………......……….………งานบุคลากร 
            (............................................) 
    วันท่ี          เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2557  .    
                                               

 ส&งฝQายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

      แบบ ต. 3.10/สถานศึกษา 
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ตัวบ�งช้ีท่ี  3.11   ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
คําอธิบาย  สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล)องกับแผนปฏิบัติการประจําปR

ของสถานศึกษา ในด)านวัสดุฝfก อุปกรณ7สําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ การส&งเสริม สนับสนุนให)ครูและผู)เรียนจัดทําและดําเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ7 งานสร)างสรรค7 หรืองานวิจัย การ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด)านการปลูกฝVงจิตสํานึกและเสริมสร)างความเป/น
พลเมืองไทยและพลโลก 

  งบดําเนินการ หมายถึง ค&าใช)จ&ายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบปR ท้ังนี้ไม&รวมค&าท่ีดิน
และสิ่งก&อสร)าง ค&าครุภัณฑ7 ค&าเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากร
ทุกฝQายในสถานศึกษา 

ผู�ให�ข�อมูลและสรุปผลการประเมิน   งานวางแผน ฯ 
เครื่องมือท่ีใช� แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1. งานวางแผนฯ รายงานตามประเด็นการพิจารณาข)อ 1 
 2. งานผลิตผลการค)าฯ รายงานตามประเด็นการพิจารณาข)อ 2 
 3. งานโครงการพิเศษฯ รายงานตามประเด็นการพิจารณาข)อ 3 
 4. งานวิจัยฯ รายงานตามประเด็นการพิจารณาข)อ 4 
 5. งานกิจกรรมฯ รายงานตามประเด็นการพิจารณาข)อ 5 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีรายจ&ายค&าวัสดุฝfก อุปกรณ7และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน  

ไม&น)อยกว&าร)อยละ 10 ของงบดําเนินการ 
 (2) สถานศึกษามีรายได)หรือมีมูลค&าของผลผลิต ผลงานจากการใช)วัสดุฝfกในการจัด 

การเรียนการสอนไม&น)อยกว&าร)อยละ 25 ของค&าวัสดุฝfก 
 (3) สถานศึกษามีรายจ&ายค&าวัสดุฝfก อุปกรณ7และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ ไม&น)อยกว&าร)อยละ 1 ของงบดําเนินการ 
 (4) สถานศึกษามีรายจ&ายในการส&งเสริม สนับสนุนให)ครูและผู)เรียนจัดทําและดําเนินการ

จัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ7 งานสร)างสรรค7 หรืองานวิจัย 
ไม&น)อยกว&าร)อยละ 5 ของงบดําเนินการ 

 (5) สถานศึกษามีรายจ&ายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด)านการปลูกฝVง
จิตสํานึกและเสริมสร)างความเป/นพลเมืองไทยและพลโลก ไม&น)อยกว&าร)อยละ 5 ของ
งบดําเนินการ 

เกณฑ5การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 
ข)อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข)อ ระดับพอใช) ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข)อ ระดับต)อง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข)อ ระดับต)องปรับปรุงเร&งด&วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข)อ 

 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  ปRการศึกษา 2556 
งบดําเนนิการ จาํนวน..........................บาท 

 

สรุปผลการประเมิน �  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……………….………......……….………งานวางแผนฯ 
             (........................................) 
วันท่ี          เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2557  .      
 

ส&งฝQายแผนงานฯ  และหัวหน)าแผนกวิชา 
 
 

ข)อ ประเด็นการพิจารณา จํานวนเงิน 
ปฏิบัติได) 
ร)อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ&าน ไม&ผ&าน 

1 สถานศึกษามีรายจ&ายค&าวัสดุฝfก อุปกรณ7และสื่อสําหรับ  
การจัดการเรียนการสอน ไม&น)อยกว&าร)อยละ 10 ของ
งบดําเนนิการ 

 
  

 

2 สถานศึกษามีรายได)หรือมีมูลค&าของผลผลิต ผลงานจาก
การใช)วัสดุฝfกในการจัดการเรียนการสอนไม&น)อยกว&า 
ร)อยละ 25 ของค&าวัสดุฝfก 

 
  

 

3 สถานศึกษามีรายจ&ายค&าวัสดุฝfก อุปกรณ7และสื่อสําหรับ
การบริการวิชาการและวชิาชีพ ไม&น)อยกว&าร)อยละ 1  
ของงบดําเนนิการ 

 
  

 

4 สถานศึกษามีรายจ&ายในการส&งเสริม สนับสนนุให)ครูและ
ผู)เรียนจัดทําและดาํเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ7 งานสร)างสรรค7 หรือ
งานวิจยัไม&น)อยกว&าร)อยละ 5 ของงบดําเนนิการ 

 

  

 

5 สถานศึกษามีรายจ&ายในการดําเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ด)านการปลูกฝVงจิตสาํนึกและเสริมสร)างความ
เป/นพลเมืองไทยและพลโลก ไม&น)อยกว&าร)อยละ 5 ของ
งบดําเนนิการ 

 

  

 

                                                                                ปฏิบัติได� ............... ประเด็น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
      แบบ ต. 3.11/สถานศึกษา     
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ตัวบ�งช้ีท่ี  3.12   ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข&ายท้ังในประเทศ
และหรือต&างประเทศ 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข&าย ท้ังในประเทศ
และหรือต&างประเทศ ในด)านภูมิปVญญาท)องถ่ิน ผู)เชี่ยวชาญ ผู)ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุง 

ผู�ให�ข�อมูล 1. ครูผู)สอนในแผนกวิชา/งานในฝQายท่ีเก่ียวข)อง 
 2. หัวหน)าแผนกวิชา/หัวหน)างาน 
ผู�สรุปผลการประเมิน    งานบริหารงานท่ัวไป ฝQายบริหารทรัพยากร 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1.  ครูผู)สอนมีการจัดหาภูมิปVญญาท)องถ่ิน ผู)เชี่ยวชาญ ผู)ทรงคุณวุฒิ ท้ังภายในประเทศ

และหรือต&างประเทศ รายงานข)อมูลตาม แบบ ต. 3.12/ครู ส&งหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
ทุกภาคเรียน 

 2.  หัวหน)าแผนกวิชาชีพ สรุปจากครูตามแบบ ต. 3.12/แผนกวิชา ส&งงานพัฒนา
หลักสูตรฯ สิ้นภาคเรียนท่ี 2 

 3.  งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต.3.12/สถานศึกษา ประเด็นการพิจารณาข)อ 2 
ส&งงานบริหารงานท่ัวไป 

 4.  งานความร&วมมือและงานอาชีวศึกษาทวิภาคี สรุปจํานวนสถานประกอบการท้ังใน
ประเทศและหรือต&างประเทศท่ีมีส&วนร&วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาตาม
แบบ ต. 3.12/แบบบันทึก 1,2 และ ต.3.12/สถานศึกษา ประเด็นการพิจารณาข)อ 3 
ส&งงานบริหารงานท่ัวไป 

 5.  งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ แผนกวิชาหรืองานในฝQายท่ีมีการระดมทรัพยากร
จากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา กรอกข)อมูลตามแบบ ต. 3.12/  
งานการเงิน บัญชี พัสดุ  ส&งงานบริหารงานท่ัวไป  

 6. งานบริหารงานท่ัวไปสรุปผลการประเมินตามแบบ 3.12/สถานศึกษา ทุกข)อส&ง 
ฝQายบริหารทรัพยากร 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  3   ด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข&ายท้ังในประเทศและหรือต&างประเทศ 

 (2) สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปVญญาท)องถ่ิน ผู)เชี่ยวชาญ ผู)ทรงคุณวุฒิท้ังใน
ประเทศและหรือต&างประเทศร&วมพัฒนาผู)เรียนไม&น)อยกว&าร)อยละ 80 ของจํานวน
สาขางานท่ีเปwดสอน 

 (3) สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและหรือต&างประเทศท่ีมีส&วน
ร&วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม&น)อยกว&า 20 แห&ง 

 (4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช&น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 ฯลฯ 
เพ่ือส&งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม&น)อยกว&า 5 รายการ 

 (5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข&ายท้ังในประเทศและ หรือต&างประเทศ 
เพ่ือการปรับปรุง 

เกณฑ5การประเมิน ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข&ายท้ังในประเทศ
และหรือต&างประเทศ 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
แบบรายงาน การจัดหาภูมิป�ญญาท�องถิ่น ผู�เชี่ยวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิทั้งภายในประเทศและหรือต)างประเทศร)วมพัฒนาผู�เรียน  ป+การศึกษา  2556  ภาคเรียนที่……….…… 
 สาขาวิชา……………………………………………………………. 

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ป� ชื่อ - สกุล ชื่อหน�วยงาน เรื่องที่บรรยาย จํานวนชั่วโมง 

………
………
………
………
………
……… 
………
………
……… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

ผู�รายงาน………………………..….......................ครูผู�สอน    
            (                                        )  
วันที่             เดือน        พ.ศ.     .                                                                                                  ส)งหัวหน�าแผนกวิชาชีพตามสาขาผู�เรียน 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี 
           

มาตรฐานที่  3   ด-านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    

               แบบ  ต. 3.12 /ครู
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แบบรายงาน  ผู�ทรงคุณวุฒิ/ผู�เชี่ยวชาญ/ภูมิป�ญญาท�องถิ่นที่ร)วมพัฒนาผู�เรียน ป+การศึกษา 2556  สาขาวิชา............................................................................ 

ลําดับ รายชื่อผู�ทรงคุณวุฒิ 
ในประเทศ 

(�) 
ต)างประเทศ 

(�) 
การเข�าร)วมพัฒนาผู�เรียน 

หน)วยงาน/ที่อยู)ที่ติดต)อได� 
วัน เดือน ป+ เรื่องที่เข�าร)วม จํานวนชั่วโมง 

 สาขางาน........................................       
1        
2        
3        

 สาขางาน........................................       
1        
2        
3        

 สาขางาน........................................       
1        
2        
3        

ผู�รายงาน………………………..….......................หัวหน�าแผนกวิชา    
            (                                        )  
วันที่             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .                                                                                                  ส)งงานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี 
           

มาตรฐานที่  3   ด-านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    

              แบบ  ต. 3.12 /แผนกวิชา
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แบบรายงาน  รายชื่อสถานประกอบการที่มีส)วนร)วมในการจัดการศึกษา ป+การศึกษา 2556  แผนกวิชา............................................................................ 

ลําดับ รายชื่อผู�ทรงคุณวุฒิ 
ในประเทศ 

(�) 
ต)างประเทศ 

(�) 
ที่ตั้งสถานประกอบการ 

ประเภทของสถาน
ประกอบการ 

เรื่องความร)วมมือ
กับสถานศึกษา 

 สาขาวิชา/สาขางาน........................      
1       
2       
3       

 สาขาวิชา/สาขางาน........................      
1       
2       
3       

 สาขาวิชา/สาขางาน........................      
1       
2       
3       

ผู�รายงาน………………………..….......................งานความร)วมมือ/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    
            (                                        )  
วันที่             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .                                                                                                  ส)งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี 
           

มาตรฐานที่  3   ด-านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    

              แบบ  ต. 3.12 /แบบบันทึก 1
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แบบสรุปรายงาน จํานวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและหรือต�างประเทศท่ีมีส�วนร�วมในการจัด
การศึกษา กับสถานศึกษา  ป$การศึกษา  2556     

 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จํานวน                      

สถานประกอบการ 
      สรุปผลการประเมิน 

ผ�าน ไม�ผ�าน 
1. ผ*าและเครื่องแต�งกาย    
2. อาหารและโภชนาการ    
3. คหกรรมศาสตร1    
4. การบัญชี    
5. การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป    
6. การขาย/การตลาด    
7. คอมพิวเตอร1ธุรกิจ    
8. การโรงแรม    
9. สปาและความงาม    
10. วิจิตรศิลป>    
11. ออกแบบ    
12. คอมพิวเตอร1กราฟ@ก    

รวม    
 

เกณฑ�การผ�าน   1.  ระดับสาขาวิชา/สาขางาน ไม�น*อยกว�า  3  แห�ง                                                                          
2.  ระดับสถานศึกษา  ไม�น*อยกว�า 20 แห�ง    

สรุปผลการรายงาน    �  ผ�าน �  ไม�ผ�าน 
 

ผู*สรุปผล………………………………………….………งานความร�วมมือและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
             (............................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .    
 
 
                                               

   ส�งฝFายวิชาการ ฝFายแผนงานฯ หัวหน*าแผนกวิชาชีพ และงานบริหารงานท่ัวไป  
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 3  ด-านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
      

                                                                            แบบ  ต. 3.12/แบบบันทึก 2                           
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แบบรายงาน การระดมทรัพยากร  เงิน  ครุภัณฑ1  วัสดุ  อุปกรณ1ท้ังภายในและนอกสถานศึกษา   
 ระหว�างวันท่ี  1  เมษายน  2556 – 31  มีนาคม  2557  (อาจเปKนเงินบริจาค,  
 การหารายได*  หรือบริจาคส่ิงของ)  ป$การศึกษา  2556 
  

ครั้งท่ี ว.ด.ป. รายการ 
จํานวนท่ีได-รับ 

บาท เครื่อง / ช้ิน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม   
 

 
 
 ผู*ให*ข*อมูล                                     งานพัสดุ/ งานการเงิน/ งานบัญชี 
               (                                 ) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .       
 
 
 
                                            

ส�งงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 3  ด-านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
      

                                                                   แบบ  ต. 3.12/งานพัสดุ/การเงิน/บัญชี                           
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แบบสรุปผลการประเมิน   การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข�ายท้ังในประเทศและหรือ

ต�างประเทศ จากแหล�งต�าง ๆ ป$การศึกษา  2556 

ข-อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ 

จัดการอาชีวศึกษากับเครือข�ายท้ังในประเทศและหรือต�างประเทศ    
  

2. สถานศึกษามีสาขาวิชาท่ีมีการจัดหาภูมิปNญญาท*องถ่ิน ผู*เชี่ยวชาญ 
ผู*ทรงคุณวุฒิท้ังในประเทศและหรือต�างประเทศร�วมพัฒนาผู*เรียนไม�
น*อยกว�าร*อยละ 80 ของจํานวนสาขาวิชาท่ีเป@ดสอน   

.......สาขาวิชา 
คิดเปKนร*อยละ 

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

 

3. สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและหรือ
ต�างประเทศท่ีมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม�น*อย
กว�า 20 แห�ง 

 
.............แห�ง 

 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช�น งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ1 ครุภัณฑ1 ฯลฯ เพ่ือส�งเสริม สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา ไม�น*อยกว�า 5 รายการ 

 
..........รายการ 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข�ายท้ังใน
ประเทศและหรือต�างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง            

  

                                                        ปฏิบัติได- .............. ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน     �   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                                         งานบริหารงานท่ัวไป 
            (…….………….………………….……) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557      
 
 
                  

 ส�งฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน*าแผนกวิชา 
 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 3  ด-านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
      

                                                                                  แบบ  ต. 3.12/สถานศึกษา                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 44  
ดานดานการบริการวิชาการบริการวิชาการและวิชาการและวิชาชีพชีพ  
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ตัวบ�งช้ีท่ี  4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส#วนร#วมของครู

และบุคลากรทุกฝ*ายในสถานศึกษาและผู,เรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึง
พอใจของผู,รับบริการ โดยใช,แบบประเมินมาตราส#วนประมาณค#า (Rating scale) 1 - 5 

 ครูและบุคลากรทุกฝ*ายในสถานศึกษาและผู,เรียนท่ีเข,าร#วมโครงการ กิจกรรมต้ังแต# 1 ครั้ง 
ข้ึนไปให,นับเปAนจํานวนผู,เข,าร#วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา   

ผู�ให�ข�อมูล ครูท่ีปรึกษา/ครูผู,สอน หัวหน,าแผนกวิชาชีพ 
ผู�สรุปผลการประเมิน  งานโครงการพิเศษฯ  
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง  1. ครูท่ีปรึกษา/ครูผู,สอน เม่ือไปบริการวิชาการและวิชาชีพ นําแบบสอบถาม ให,

ผู,รับบริการและผู,รับการฝIกอบรม ตอบ และรวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะหJข,อมูลหา
ค#าเฉลี่ย และกรอกข,อมูลตามแบบ ต. 4.1/ครู ส#งหัวหน,าแผนกวิชาชีพ 

 2. หัวหน,าแผนกวิชาชีพ กรอกข,อมูลตามแบบ ต. 4.1/แผนกวิชา 1 และ 2  
ส#งงานโครงการพิเศษฯ 

 3.  งานโครงการพิเศษฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 4.1/สถานศึกษา  
ส#งฝ*ายพัฒนากิจการฯ  

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส#วน
ร#วมของครูและบุคลากรทุกฝ*ายในสถานศึกษาและผู,เรียน 

 (2) สถานศึกษาดําเนินการให,ทุกสาขางานดําเนินงานไม#น,อยกว#า 2 โครงการ กิจกรรม ต#อปN 
 (3) สถานศึกษาดําเนินการให,ครูและบุคลากรทุกฝ*ายในสถานศึกษา ไม#น,อยกว#าร,อยละ 60 

เข,าร#วมโครงการ กิจกรรม 
 (4) สถานศึกษาดําเนินการให,ผู,เรียนในแต#ละสาขางาน  ไม#น,อยกว#าร,อยละ 60  เข,าร#วม

โครงการ กิจกรรม 
 (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู,รับบริการและมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 

3.51 - 5.00   
เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ระดับดีมาก ปฏิบัติ

ตามประเด็น 5 ข,อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข,อ ระดับพอใช, ปฏิบัติตามประเด็น 3 
ข,อ ระดับต,องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข,อ ระดับต,องปรับปรุงเร#งด#วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 ข,อ 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  4 ด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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แบบรายงาน  การบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ปNการศึกษา 2556 

ผู,เรียนระดับชั้นปวช./ปวส.ปNท่ี................ห,อง.............สาขาวิชา/สาขางาน……………………………………………….… 

ชื่อครูท่ีปรึกษา/ครูผู,สอน....................................................................รายวชิาท่ีสอน.......................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุลผู,เรียน 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

ระบุจํานวน 
โครงการ 
ท่ีเข,าร#วม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

จํานวนผู,เรียนท้ังหมด..................คน ผู,เรียนท่ีเข,าร#วมโครงการจํานวน..................คน คิดเปAนร,อยละ.......................... 

มีการประเมินความพึงพอใจ ค#าเฉลี่ย.......................  ระดับคุณภาพ......................... 
 
ผู,รายงาน…………………………..………….………ครูท่ีปรึกษา/ครูผู,สอน 
            (..............................................) 
วันท่ี………..เดือน……มีนาคม…..….พ.ศ. 2557 .              
          ส#งหัวหน,าแผนกวิชาชีพ  

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  4 ด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

            แบบ ต. 4.1/ครู 
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แบบรายงาน  การบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ปNการศึกษา 2556 

แผนกวิชา……………………………………………….… 

ลําดับ ชื่อ-สกุลครู 
โค

รง
กา

ร..
....

....
....

....
....

... 
....

....
....

....
....

....
....

....
....

... 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
....

....
... 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
... 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
....

....
... 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
... 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
....

....
... 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
... 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
....

....
... 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
... 

ระบุจํานวน 
โครงการ 
ท่ีเข,าร#วม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

จํานวนครูท้ังหมด..................คน ครูท่ีเข,าร#วมโครงการจํานวน..................คน คิดเปAนร,อยละ.......................... 
 
 
ผู,รายงาน…………………………..………….………หัวหน,าแผนกวิชา 
            (..............................................) 
วันท่ี………..เดือน……มีนาคม…..….พ.ศ. 2557 .      
                            
          ส#งงานโครงการพิเศษ ฯ 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  4 ด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

      แบบ ต. 4.1/แผนกวิชา 1 
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แบบสรุปรายงาน  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ปNการศึกษา 2556 

แผนกวิชา……………………………………………….… 

ข�อ ประเด็นการพิจารณา ดําเนินการ ไม�ดําเนินการ 
1 แผนกมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี

ส#วนร#วมของครูและบุคลากรทุกฝ*ายในสถานศึกษา และผู,เรียน 
  

2 แผนกดําเนนิงานไม#น,อยกว#า 2 โครงการ/กิจกรรม ต#อปN ...........โครงการ/
กิจกรรม 

 

3 แผนกดําเนนิการให,ครูไม#น,อยกว#าร,อยละ 60 เข,าร#วมโครงการ/กิจกรรม ร,อยละ................  
4 แผนกดําเนนิการให,ผู,เรียนไม#น,อยกว#าร,อยละ 60 เข,าร#วมโครงการ/กิจกรรม ร,อยละ................  
5 แผนกมีการประเมินความพึงพอใจของผู,รับบริการและมีผลการประเมิน

โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 
ค#าเฉลี่ย............... 
ระดับ.................. 

 

 

สรุปผลการประเมิน �  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……………….…………......……….…..หัวหน,าแผนกวิชาชีพ 
            (............................................) 
วันท่ี          เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2557  .         
                                          
           ส#งงานโครงการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  4 ด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

      แบบ ต. 4.1/แผนกวิชา 2 
 



 
 
 
 
 

 
แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ป�การศึกษา  2556   

หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 

ผลการ 
ตัดสิน ชื่อโครงการ 

จํานวนครูและบุคลากร จํานวนผู.เรียน ระดับ
ความพึง
พอใจ 

(ค2าเฉลี่ย) 

1.มี
แผนงาน 
โครงการ 

2.สาขางาน
ดําเนิน

โครงการ
อย2างน.อย 
2 โครงการ 

3.ครูและ
บุคลากร
เข.าร2วม 

ร.อยละ 60 

4.ผู.เรียน
เข.าร2วม

ร.อยละ 60 

5.ระดับ
ความพึง

พอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00 ทั้งหมด 

ที่เข.า
ร2วม 

โครงการ
ร.อยละ ทั้งหมด 

ที่เข.า
ร2วม 

โครงการ
ร.อยละ 

ปวช.               
ประเภทวิชาคหกรรม               
1.สาขาวิชาผ�าและเครื่องแต�งกาย               
   - สาขางานตัดเย็บเสื้อผ.า               
   - สาขางานออกแบบเสื้อผ.า               
2.สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ               
   - สาขางานแฟชั่นดีไซน@               
3.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ               
   - สาขางานอาหารและโภชนาการ               
4.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร%               
    - สาขางานดอกไม.และงานประดิษฐ@               
   - สาขางานคหกรรมการผลิต               
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม               
1.สาขาวิชาพณิชยการ               
   - สาขางานการบัญชี               
   - สาขางานการเลขานุการ               
   - สาขางานการขาย               

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร%ธานี 
           

มาตรฐานที่  4  ด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                                                                                                                                                                       แบบ  ต. 4.1/สถานศึกษา 
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หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 

ผลการ 
ตัดสิน ชื่อโครงการ 

จํานวนครูและบุคลากร จํานวนผู.เรียน ระดับ
ความพึง
พอใจ 

(ค2าเฉลี่ย) 

1.มี
แผนงาน 
โครงการ 

2.สาขางาน
ดําเนิน

โครงการ
อย2างน.อย 
2 โครงการ 

3.ครูและ
บุคลากร
เข.าร2วม 

ร.อยละ 60 

4.ผู.เรียน
เข.าร2วม

ร.อยละ 60 

5.ระดับ
ความพึง

พอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00 

ทั้งหมด 
ที่เข.า
ร2วม 

โครงการ
ร.อยละ ทั้งหมด 

ที่เข.า
ร2วม 

โครงการ
ร.อยละ 

   - สาขางานการตลาด               
   - สาขางานธุรกิจค.าปลีก (ทวิภาคี)               
   - สาขางานคอมพิวเตอร@ธุรกิจ               
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว               
1.สาขาวิชาการโรงแรมและ 
การท�องเที่ยว 

              

   - สาขางานการโรงแรม               
   - สาขางานการท2องเที่ยว               
ประเภทวิชาศิลปกรรม               
1.สาขาวิชาศิลปกรรม               
   - สาขางานวิจิตรศิลปE               
   - สาขางานออกแบบ               
   - สาขางานคอมพิวเตอร@กราฟFกอาร@ต               
   - สาขางานคอมพิวเตอร@กราฟFค               

รวมระดับปวช.               
ปวส. 

ประเภทวิชาคหกรรม 
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีผ�าและเครื่องแต�งกาย 
   - สาขางานธุรกิจเสื้อผ.า 

              

2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   - สาขางานโภชนาการและอาหาร
เพื่อสุขภาพ 

              

3.สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม
ศาสตร% 
   - สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ@ 
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หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 

ผลการ 
ตัดสิน ชื่อโครงการ 

จํานวนครูและบุคลากร จํานวนผู.เรียน ระดับ
ความพึง
พอใจ 

(ค2าเฉลี่ย) 

1.มี
แผนงาน 
โครงการ 

2.สาขางาน
ดําเนิน

โครงการ
อย2างน.อย 
2 โครงการ 

3.ครูและ
บุคลากร
เข.าร2วม 

ร.อยละ 60 

4.ผู.เรียน
เข.าร2วม

ร.อยละ 60 

5.ระดับ
ความพึง

พอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00 

ทั้งหมด 
ที่เข.า
ร2วม 

โครงการ
ร.อยละ ทั้งหมด 

ที่เข.า
ร2วม 

โครงการ
ร.อยละ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
1.สาขาวิชาการบัญชี   

              

2.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป               
3.สาขาวิชาการตลาด               
4.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก 
   - สาขางานธุรกิจสรรพสินค.า 

              

5.สาขาวิชาคอมพิวเตอร%ธุรกิจ 
   - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 

              

   - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน               
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว               
1.สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ               
   - สาขางานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

              

2.สาขาวิชาสปาและความงาม               
   - สาขางานนวดแผนไทย               
ประเภทวิชาศิลปกรรม               
1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร%กราฟ6ค               
  - สาขางานคอมพิวเตอร@กราฟFคอาร@ต               

รวมระดับ ปวส.               
รวมทั้งสิ้น               

 

ผู.รายงาน…………………………..………….………งานโครงการพิเศษ 
            (..............................................) 
วันที่………..เดือน……มีนาคม…..….พ.ศ. 2557 .    

                             ส2งฝKายพัฒนากิจการ ฯ  
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แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู�รับบริการ ท่ีมีต�อคุณภาพของผู�เรียน ป#การศึกษา 2556 
บริการวิชาการ/วิชาชีพ เรื่อง.................................................................วันท่ี..................................................... 
สถานท่ี.................................................................................................................................................................. 
1. ช่ือผู�รับบริการ.................................................................................................................................................. 
2. ท่ีอยู�.................................................................................................................................................................. 
ตอนท่ี  1  ข�อมูลท่ัวไป 
1. เพศ  � ชาย  � หญิง 
2. อายุ  � ตํ่ากว�า 30 ป# � 30-39 ป# � 40-19 ป# � 50 ป#ข้ึนไป 
3. อาชีพ � รับราชการ � เกษตรกร � รับจ�าง � ลูกจ�าง  

� ค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว  � อ่ืน ๆ ระบุ........................................................ 
ตอนท่ี  2  กรุณาใส�เครื่องหมาย � ในช�องระดับความพึงพอใจต�อคุณลักษณะของผู�เรียน 

ลําดับ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
 ด�านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค*      

1 มีความตรงต�อเวลา      
2 มีความรับผิดชอบ      
3 มีสัมมาคารวะ      
4 มีความซ่ือสัตย=      
5 แต�งกายสุภาพเหมาะสม      
6 มีความกระตือรือร�นในการให�บริการ      
 ด�านสมรรถนะหลักและท่ัวไป      
7 มีความรู�และทักษะการสื่อสาร      
8 สามารถทํางานร�วมกับผู�อ่ืนได�      
9 สามารถแก�ปBญหาเฉพาะหน�า      
 ด�านสมรรถนะวิชาชีพ      

10 สามารถซ�อมและอธิบายได�      
11 คุณภาพของชิ้นงานท่ีให�บริการ      
12 มีการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน      

ตอนท่ี  3  ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  4 ด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
     แบบ ต. 4.1/แบบสอบถาม (ผู�รับบริการ)   
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แบบสอบถาม  ความพึงพอใจท่ีมีต�อการให�บริการวิชาการ/วิชาชีพ ป#การศึกษา 2556 
ประเภทวิชา.......................................... สาขาวิชา....................................สาขางาน.......................................... 
สถานท่ี.................................................................................................................................................................. 
บริการวิชาการ/วิชาชีพ เรื่อง.................................................................วันท่ี...................................................... 
1. ช่ือชุมชน.......................................................................................................................................................... 
2. ท่ีตั้ง.................................................................................................................................................................. 

ตอนท่ี  1  ข�อมูลท่ัวไป 
1. เพศ  � ชาย  � หญิง 
2. อายุ  � ตํ่ากว�า 30 ป# � 30-39 ป# � 40-19 ป# � 50 ป#ข้ึนไป 
3. อาชีพ � รับราชการ � เกษตรกร � รับจ�าง � ลูกจ�าง  

� ค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว  � อ่ืน ๆ ระบุ........................................................ 

ตอนท่ี  2  กรุณาใส�เครื่องหมาย � ในช�องระดับความพึงพอใจต�อคุณลักษณะของผู�เรียน 

ลําดับ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
 ด�านหลักสูตร      
1 หลักสูตรตรงกับความต�องการของผู�เข�ารับการอบรม      
2 เนื้อหาการอบรมมีความทันสมัย      
3 วิทยากรมีความรู�ความสามารถเหมาะสม      
4 ระยะเวลาการอบรมเหมาะสม      
5 ความรู�ท่ีได�สามารถนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน      
 ด�านครุภัณฑ*การเรียนการสอนและการฝ8กอบรม      
6 มีครุภัณฑ=เพียงพอในการฝIกอบรม      
7 ครุภัณฑ=มีความเหมาะสม และทันสมัย      
8 วิทยากรแนะนําข้ันตอนการใช�อย�างชัดเจน      
 ด�านวัสดุอุปกรณ*การเรียนการสอนและการฝ8กอบรม      
9 มีวัสดุฝIกเพียงพอในการฝIกอบรม      
10 วัสดุฝIกมีความเหมาะสมกับการฝIกอบรม      
11 วิทยากรแนะนําข้ันตอนการใช�อุปกรณ=อย�างชัดเจน      
 ด�านสถานท่ี/ห�องปฏิบัติการ/โรงฝ8กงาน      

12 มีความสะอาดเปJนระเบียบ      
13 มีแสงสว�างเพียงพอ      
14 สภาพอากาศมีความเหมาะสม      

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  4 ด�านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
    แบบ ต. 4.1/แบบสอบถาม (ผู�รับการฝIกอบรม)   
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ตอนท่ี  3  ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 55  
ดานดานนวัตกรรม นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ�สิ่งประดิษฐ�  งานสรางสรรค� หรืองานงานสรางสรรค� หรืองานวิจัยวิจัย  
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ตัวบ�งช้ีท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัยของ
ผู�เรียน 

คําอธิบาย สถานศึกษามีการส,งเสริม สนับสนุนให�ผู�เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทํา
โครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืน ๆ และ
จัดให�มีการประกวด แสดงและเผยแพร,ผลงาน รวมท้ังการนําผลงานไปใช�ประโยชน�ใน
สถานศึกษามีการส,งเสริมให�เข�าร,วมแสดง แข,งขันและได�รับรางวัลหรือนําไปใช�ประโยชน�
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ผู�ให�ข�อมูล ครูผู�สอน หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
ผู�สรุปผลการประเมิน  งานวิจัยพัฒนาฯ 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1.  ครูผู�สอนวิชาโครงการ ปวช.3/ปวส.2 และครูผู�สอนวิชาอ่ืน ๆ ท่ีให�ทําโครงงาน สิ่งประดิษฐ� 

งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัยของผู�เรียน รายงานข�อมูลในแบบ ต. 5.1/1ครู และ ต. 5.1/2ครู 
ในแต,ละภาคเรียน ส,งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 

 2.  หัวหน�าแผนกวิชาชีพสรุปแบบรายงานลงในแบบ ต. 5.1/แผนกวิชา ส,งงานวิจัยพัฒนาฯ 
พร�อมแนบ แบบ ต.5.1/1-2 ครู 

 3.  งานวิจัยพัฒนาฯ  สรุปผลการประเมิน แบบ ต. 5.1/งานวิจัย/สถานศึกษา 
ส,งฝ>ายแผนงานฯ 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาส,งเสริม สนับสุนน ให�ผู�เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด      
จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย 

 (2) สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนให�ผู�เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทํา
โครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑ�
เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จํานวน 2 คน: 1 ชิ้น 

 (3) สถานศึกษาได�จัดประกวดและได�นําโครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัยไม,
น�อยกว,าร�อยละ 50 ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใช�ประโยชน�ในสถานศึกษา 

 (4) สถานศึกษาได�นําโครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย ไม,น�อยกว,าร�อยละ 
25 ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพร,ต,อสาธารณชน 

 (5) สถานศึกษาดําเนินการให�โครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย  
ไม,น�อยกว,าร�อยละ 5 ของจํานวนผลงานท้ังหมด นําไปใช�ประโยชน�หรือได�รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย
ของผู�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 

  
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5  ด�านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ/ งานสร�างสรรค/ หรืองานวิจัย 
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แบบรายงาน การจัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัยของผู�เรียน ปJการศึกษา  2556   
ภาคเรียนท่ี……..…… 

1. ช่ือผู�สอน…………………….....................................……………….............…….………. แผนกวิชา……………...........……………………. 
2. ช่ือนักเรียน นักศึกษา ( ระดับ ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ช้ินงาน ระดับ ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ช้ินงาน) 

2.1 …………………………….........................................ระดับช้ัน..................................สาขาวิชา………............…........……………… 
2.2 …………………………........................…...........……ระดับช้ัน……............................สาขาวิชา.....………………........……………… 
2.3 ………………........................………………...........…ระดับช้ัน………………................สาขาวิชา............…….............……………… 

3. ผลงานเปLน   � โครงการ   � สิ่งประดิษฐ�       � งานสร�างสรรค� � งานวิจัย 
ช่ือผลงาน ………………………………………………………………………….........................…….…..........................................…………… 
………………………………………………………………………………………….......………..........................………......................................... 

4. การนําไปใช�ประโยชน� 
4.1 พัฒนาการเรียนการสอน 

- วิชา………………………………………………............................  ระดับช้ัน……......…………………….................……………… 
- สาขาวิชา/สาขางาน ....………………….............................…………………………………………….......................…………… 

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

4.3  ใช�ประกอบอาชีพหรือพัฒนาชุมชน  ท�องถ่ิน  ประเทศ…………………………...................…….....................………………… 
…………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

5. ได�รับรางวัล (โปรดระบุช่ือรางวัล , ระดับรางวัล , หน,วยงานท่ีมอบ  และวัน  เดือน ปJ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................………………………………………………….................... 

6. มีการเผยแพร,ต,อสาธารณชน (โปรดระบุว,าในระดับใด  เมื่อไร , โดยสื่อหรือวิธีใดบ�าง) ......……..………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………..............................................……………………. 

7. งบประมาณท่ีใช�  �  งปม.                                       บาท   �  บกศ.                                        บาท                       
                       �  เงินสนับสนุน                             บาท   �  เงินส,วนตัว                         บาท 
 
 

                                  ผู�รายงาน……………...........…………………….. 
                                                                               (……………….............……………..) 

 
 

หมายเหตุ   1. โปรดใช�แบบรายงาน 1 แผ,นต,อ 1 โครงการ  สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย   
     2. มีข�อมูลเพ่ิมเติมเขียนต,อด�านหลัง 

 -  ส,งหัวหน�าแผนกวิชา 
 -  หัวหน�าแผนกวิชารวบรวมให�หวัหน�าแผนกวิชาชีพตามสาขาของผู�เรยีน 

     -  หัวหน�าแผนกวิชาชีพสรุปในแบบ ต 5.1/แผนกวิชา แล�วรวบรวมส,งงานวิจัยฯ 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5  ด�านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ/ งานสร�างสรรค/ หรืองานวิจัย 

                                                                      แบบ ต. 5.1/1ครู 



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปรายงาน   การจัดทําโครงการ  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค�หรืองานวิจัยของผู�เรียน ระดับ ปวช. 3 คน : 1 ชิ้นงาน ระดับ ปวส. 2 : 1 ชิ้นงาน ป)การศึกษา 2556       
ระดับ ปวช./ปวส. .................. สาขาวิชา/สาขางาน........................................ จํานวนผู�เรยีน ............................ คน 

   

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู�จัดทําผลงาน 
ชื่อครูที่ปรึกษา

ผลงาน 

ประเภทผลงาน 
การนําไปใช�
ประโยชน$ 

ได�รับรางวัลในระดับ 
การเผยแพร'

ผลงาน 

โครงการ สิ่งประดิษฐ$ 
งาน  

สร�างสรรค$ 
งาน 
วิจัย 

สถาน 
ศึกษา 

ชุมชน 
สถาน 
ศึกษา 

จังหวัด ภาค ชาติ มี ไม'มี 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

ผู�รายงาน..................................................... ครูผู�สอน                                                        
             (..............................................)                                                                              
     วันที่..........เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2557                   

ส4งหัวหน�าแผนกวิชาชีพของผู�เรียน 
              

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร$ธานี 
           

มาตรฐานที่  5  ด�านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ$ งานสร�างสรรค$ หรืองานวิจัย 
                                                                                                แบบ ต. 5.1/2ครู                                      
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แบบสรุปรายงาน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค�หรืองานวิจัยของ

ผู�เรียน ป(การศึกษา  2556   
สาขาวิชา/สาขางาน................................................ระดับ ปวช./ปวส. จํานวนผู�เรียน..................คน   

ผลงาน 
จํานวน 
 ผลงาน 

ผลงานท่ีใช� 
ประโยชน�ในสถานศึกษา 

ผลงาน 
ท่ีเผยแพร4ต4อสาธารณชน 

ผลงานท่ีใช�ประโยชน� 
หรือได�รับรางวัลในระดับชุมชน 

จังหวัด ภาค และชาต ิ
จํานวนผลงาน ร�อยละ จํานวนผลงาน ร�อยละ จํานวนผลงาน ร�อยละ 

โครงการ        

สิ่งประดิษฐ�        

งานสร�างสรรค�        

งานวิจัย        

รวม        

 

 

ผู�รายงาน……………………....……………………หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
            (..........................................) 
วันท่ี             เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  2557  .                                 
 
 
 
                 

ส4งงานวิจัยพัฒนาฯ พร�อมแนบ ต.5.1/1-2 ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5  ด!านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� งานสร!างสรรค� หรืองานวิจัย 

                                                              แบบ ต. 5.1/ แผนกวิชา                                       
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แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรือ
งานวิจัยของผู�เรียน  ระดับ ปวช./ปวส. ป(การศึกษา 2556 

 

ลําดับ 
ที่ 

สาขาวชิา/สาขางาน 
จํานวน
ผู!เรียน
ทั้งหมด 

จํานวนผลงาน 
ผลงานที่ใช!
ประโยชน� 

ในสถานศึกษา 

ผลงานที่
เผยแพร2ต2อ
สาธารณชน 

ผลงานที่ใช!
ประโยชน�หรือได!รบั

รางวัลในระดบั
ชุมชน จังหวัด ภาค 

และชาต ิ

โครงการ 
สิ่ง 

ประดิษฐ� 
งาน

สร!างสรรค� 
งาน 
วิจัย 

รวม จํานวน ร!อยละ จํานวน ร!อยละ จํานวน ร!อยละ 

1 ผ�าและเคร่ืองแต4งกาย             
2 อาหารและโภชนาการ             
3 คหกรรมศาสตร�             
4 การบัญชี             
5 การเลขานุการ 

/การจัดการท่ัวไป 
            

6 การขาย/การตลาด             
7 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ             
8 การโรงแรม             
9 สปาและความงาม             
10 วิจิตรศิลปF             
11 ออกแบบ             
12 คอมพิวเตอร�กราฟHก             

รวมทั้งหมด             

   
 

ผู�สรุปผล…………………....…………………….  งานวิจัยพัฒนาฯ 
           (.............................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .            
 
 
 
 
                                  

ส4งฝJายแผนงานฯ  
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5  ด!านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� งานสร!างสรรค� หรืองานวิจัย 

                                                                แบบ ต. 5.1/ งานวิจัย                                 
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แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรือ
งานวิจัยของผู�เรียน  ป(การศึกษา 2556 

ข!อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไม2ปฏิบัต ิ
1. สถานศึกษาส4งเสริม สนับสุนน ให�ผู�เรียนจัดทําและดําเนนิการจดัประกวด  

จัดแสดงโครงการ สิง่ประดษิฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย 
  

2. สถานศึกษาดําเนนิการให�ผู�เรียนระดับชัน้ ปวช.3 และระดบัชัน้ ปวส.2 
จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย โดยมี จํานวน
ผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ�เฉลี่ย ระดับชัน้ ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้นงาน 
และระดับชั้น ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้นงาน 

ปวช. 
...........ชิ้นงาน 

ปวส. 
..........ชิ้นงาน 

 

3. สถานศึกษาได�จัดประกวดและได�นําโครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค�   
หรืองานวิจัยไม4น�อยกว4าร�อยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช�    
ประโยชน�ในสถานศึกษา 

ร�อยละ 
................... 

 

4. สถานศึกษาได�นําโครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย         
ไม4น�อยกว4าร�อยละ 25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร4ต4อสาธารณชน 

ร�อยละ 
................... 

 

5. สถานศึกษาดําเนนิการให�โครงการ สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรือ
งานวิจยั ไม4น�อยกว4าร�อยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นาํไปใช�
ประโยชน�หรือได�รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร�อยละ 
................... 

 

                                                                   ปฏิบัติได! .............. ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน     �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข�อ  
 �   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ 
 �   พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ 
 �   ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ 
 �   ต�องปรับปรุงเร4งด4วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ 

ผู�สรุปผล                                         งานวิจัยพัฒนา ฯ 
            (…….………….………………….……) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557                   
 
 
 
                                                                                                                         
                                                                                         ส4งฝJายแผนงาน ฯ  

 
 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5  ด!านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� งานสร!างสรรค� หรืองานวิจัย 
      

                                                                                   แบบ ต. 5.1/ สถานศึกษา                           
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ตัวบ2งช้ีท่ี   5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย
ของครู 

คําอธิบาย สถานศึกษามีการส4งเสริมสนับสนุนให�ครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค� 
หรืองานวิจัย และจัดให�มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร4ผลงาน รวมท้ังการนําผลงาน
ไปใช�ประโยชน�ในสถานศึกษา มีการส4งเสริมให�เข�าร4วมแสดง แข4งขันและได�รับรางวัลหรือ
นําไปใช�ประโยชน�ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ  

                              งานวิจัยของครูต!องครอบคลุมกระบวนการ คือ 1. มีเปQาประสงค�  2. มีการระบุปRญหา 
3. มีวิธีการดําเนินการ 4. มีการเก็บและบันทึกข�อมูล  5. มีการวิเคราะห�และสรุปผล
ความรู�ท่ีได�จากการดําเนินการ 

ผู!ให!ข!อมูล ครู หัวหน�าแผนกวิชา 
ผู!สรุปผลการประเมิน    งานวิจัยพัฒนาฯ 
เครื่องมือท่ีใช! 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง   1. ครู รายงานข�อมูลตามแบบ ต. 5.2/ครู ในแต4ละภาคเรียน ส4งหัวหน�าแผนกวิชา  
                            2. หัวหน�าแผนกวิชา สรุปแบบรายงานตามแบบ ต. 5.2/แผนกวิชา 1,2 พร�อมแนบแบบ  

ต.5.2/ครู ส4งงานวิจัยพัฒนาฯ 
                           3. งานวิจัยพัฒนาฯ สรุปผลการประเมิน ในแบบ ต. 5.2/งานวิจัย และ ต.5.2/

สถานศึกษา ส4งฝJายแผนงานฯ 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาส4งเสริม สนับสนุนให�ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย 
 (2)  สถานศึกษาดําเนินการให�ครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรือ

งานวิจัย 
 (3)  สถานศึกษาได�จัดประกวดและได�นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรือ

งานวิจัยไม4น�อยกว4าร�อยละ 75 ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใช�ประโยชน�ใน
สถานศึกษา 

 (4)  สถานศึกษาได�นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย  ไม4น�อยกว4า 
ร�อยละ 50 ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพร4ต4อสาธารชน 

 (5)  สถานศึกษาดําเนินการให�นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย ไม4น�อย
กว4า ร�อยละ 5 ของจํานวนผลงานท้ังหมดนําไปใช�ประโยชน� หรือได�รับรางวัล ในระดับ 
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

เกณฑ�การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย
ของครู ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข�อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ระดับ
พอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ระดับต�องปรับปรุง   ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ระดับต�อง
ปรับปรุงเร4งด4วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5  ด!านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� งานสร!างสรรค� หรืองานวิจัย 
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แบบรายงาน การจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัยของครู 
 ป(การศึกษา  2556  ภาคเรียนท่ี……..…… 
1. ชื่อ – สกุล...........……….....................................…………………….………. แผนกวิชา……………………………….........…. 
2. ผลงานเปUน   � นวัตกรรม      � สิ่งประดิษฐ�       � งานสร�างสรรค�        � งานวิจัย 

ชื่อผลงาน ……………………………………………………………………………….…....................................................………… 
………………………………………………………………………………………….......………………................................................ 

3. การนําไปใช�ประโยชน� 
3.1 การใช�ประโยชน�ในสถานศึกษา………………………………………………………………………….…............................ 
 พัฒนาการเรียนการสอน 
 -  วิชา……………………………………………….....................  ระดับชั้น……......……………………………….........…… 
 -  สาขาวิชา/สาขางาน ....………………….............................………………………………………………….........……… 
3.2 การใช�ประโยชน�ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ.................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
4. ได�รับรางวัล (โปรดระบุชื่อรางวัล , ระดับรางวัล , หน4วยงานที่มอบ  และวัน  เดือน  ป() 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ......................................................................................................................……………………………………………. 
5. มีการเผยแพร4ต4อสาธารณชน (โปรดระบุว4าในระดับใด  เม่ือไร , โดยสื่อหรือวิธีใดบ�าง) ..…..………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ......................................................................................................................……………………………………………. 

 6. งบประมาณที่ใช�   �  งปม.                                 บาท    �  บกศ.                              บาท  
                        �  เงินสนับสนุน                       บาท     �  เงินส4วนตัว                       บาท 
 
 

                               ผู�รายงาน……………...........…………………….. 
                                                                             (……………….............……………..) 

 
 

หมายเหตุ   1. โปรดใช�แบบรายงาน 1 แผ4นต4อ 1 นวัตกรรม  สิ่งประดษิฐ� งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัย   
     2. มีข�อมูลเพิ่มเติมเขียนต4อด�านหลัง 

 -  ส4งหัวหน�าแผนกวิชา 
    -  หัวหน�าแผนกวิชา สรุปในแบบ ต 5.2/แผนกวิชา แล�วรวบรวมส4งงานวิจัยฯ 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5  ด!านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� งานสร!างสรรค� หรืองานวิจัย 

                                                                        แบบ ต. 5.2/ ครู                                       



 
  
 
 
 
 

แบบสรุปรายงาน การจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ�  งานสร�างสรรค� หรืองานวิจัยของครู  ป�การศึกษา  2556      แผนกวิชา  ....................................................................... 

ที่ ชื่อผลงาน รายชื่อผู�จัดทํา 
ประเภทผลงาน 

การนําไปใช� 
ประโยชน!ในระดับ 

ได�รับรางวัลในระดับ 
การเผยแพร$ 

ผลงาน 

 นวัตกรรม 
สิ่ง 

ประดิษฐ! 
งาน 

สร�างสรรค! 
งานวิจัย 

สถาน 
ศึกษา 

ชุมชน 
สถาน 
ศึกษา 

จังหวัด ภาค ชาติ มี ไม$มี 

               
               
               
               
               
               
               
               
               

                                                                   
 ลงชื่อ ....................................................  หวัหน�าแผนกวิชา 
         (...............................................)                                                                                                                                                                                                    

วันที่ ...........เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2557                                                                                                         - ส1งงานวิจัยพัฒนาฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร!ธานี 
           

มาตรฐานที่  5  ด�านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ! งานสร�างสรรค! หรืองานวิจัย 

                                                                                           แบบ ต. 5.2/แผนกวิชา 1                                       

167 



168 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
แบบสรุปรายงาน   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ� งานสร างสรรค�หรืองานวิจัยของครู  

ป&การศึกษา  2556   
 

แผนกวิชา................................................................ จํานวนครู................................ คน 
 

ผลงาน 
จํานวน 
ผลงาน 

ผลงานท่ีใช  
ประโยชน�ในสถานศึกษา 

ผลงาน 
ท่ีเผยแพร6ต6อสาธารณชน 

ผลงานท่ีใช ประโยชน� 
หรือได รับรางวัลในระดับชุมชน 

จังหวัด ภาค และชาต ิ
จํานวนผลงาน ร อยละ จํานวนผลงาน ร อยละ จํานวนผลงาน ร อยละ 

นวัตกรรม        

สิ่งประดิษฐ�        

งานสร างสรรค�        

งานวิจัย        

รวม        
 

ผู รายงาน…………………………..…………………หัวหน าแผนกวิชา 
            (...........................................) 
วันท่ี             เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2557  . 
 
 
                                                 

ส6งงานวิจัยพัฒนาฯ พร อมแนบ แบบ ต.5.2/ครู และ ต.5.2/แผนกวิชา 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5   ด!านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� งานสร!างสรรค� หรืองานวิจัย               

                แบบ  ต. 5.2/ แผนกวิชา 2 
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แบบสรุปผลการประเมิน     ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร างสรรค� หรืองานวิจัย
ของครู  ป&การศึกษา 2556 

ลําดับ 
ที่ 

แผนกวิชา 
จํานวนครู จํานวนผลงาน 

ผลงานที่ใช! 
ประโยชน� 

ในสถานศึกษา 

ผลงานที่ 
เผยแพร/ 

ต/อสาธารณชน 

ผลงานที่ใช!
ประโยชน�หรือได!รบั

รางวัลในระดบั
ชุมชน จังหวัด  
ภาค และชาต ิ

ท้ังหมด จัดทํา นวัตกรรม 
ส่ิง 

ประดิษฐ� 
งาน

สร!างสรรค� 
งาน 
วิจัย 

รวม จํานวน ร!อยละ จํานวน ร!อยละ จํานวน ร!อยละ 

1 ผ าและเคร่ืองแต6งกาย              
2 อาหารและโภชนาการ              
3 คหกรรมศาสตร�              
4 การบัญชี              
5 การเลขานุการ 

/การจัดการท่ัวไป 
             

6 การขาย/การตลาด              
7 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ              
8 การโรงแรม              
9 สปาและความงาม              
10 วิจิตรศิลปE              
11 ออกแบบ              
12 คอมพิวเตอร�กราฟGก              
13 สามัญสัมพันธ�              
14 สัมพันธ�ธุรกิจ              

รวมทั้งหมด              

 

ผู สรุปผล……………………………………………….  งานวิจัยพัฒนาฯ 
              (.............................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .                    
 
 
                               

 ส6งฝIายแผนงานฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5   ด!านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� งานสร!างสรรค� หรืองานวิจัย               
                 แบบ  ต. 5.2/งานวิจัย 
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แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร างสรรค� หรือ

งานวิจัยของครู  ป&การศึกษา 2556 

ข!อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม/ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษาส6งเสริม สนับสนุนให ครูจัดทําและดําเนินการจัด

ประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร างสรรค� หรือ
งานวิจัย 

  

2. สถานศึกษาดําเนินการให ครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ�            
งานสร างสรรค� หรืองานวิจัย 

..............คน ..............คน 

3. สถานศึกษาได จัดประกวดและได นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งาน
สร างสรรค� หรืองานวิจัยไม6น อยกว6าร อยละ 75 ของจํานวนผลงาน
ท้ังหมด ไปใช ประโยชน�ในสถานศึกษา 

ร อยละ 
.................. 

 

4. สถานศึกษาได นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร างสรรค� หรือ
งานวิจัย ไม6น อยกว6าร อยละ 50 ของจํานวนผลงานท้ังหมด 
เผยแพร6ต6อสาธารชน 

.........ผลงาน 
ร อยละ 

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

.........ผลงาน 
ร อยละ 

.................. 
5. สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร างสรรค� 

หรืองานวิจัย ไม6น อยกว6าร อยละ 5 ของจํานวนผลงานท้ังหมด
นําไปใช ประโยชน� หรือได รับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค 
และชาติ 

.........ผลงาน 
ร อยละ 

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

.........ผลงาน 
ร อยละ 

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

                                                                     ปฏิบัติได!.................ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน     �   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข อ  
�   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข อ 
�   พอใช   ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข อ 
�   ต องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข อ 
�   ต องปรับปรุงเร6งด6วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข อ 
 

ผู สรุปผล                                         งานวิจัยพัฒนาฯ 
            (…….………….………………….……) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557                           
 
                                                                                                             
                                                                                         ส6งฝIายแผนงาน ฯ   
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  5  ด!านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ� งานสร!างสรรค� หรืองานวิจัย 
      

                                                                                   แบบ ต. 5.2/สถานศึกษา                           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 66  
  ดานดานการการปลูกฝ�งจิตสํานึกและเสรมิสปลูกฝ�งจิตสํานึกและเสรมิสรางความเป�นพลเมืองไทยรางความเป�นพลเมืองไทย

และพลและพลโลกโลก  
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ตัวบ�งช้ีท่ี  6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย'  ส(งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข  และทะนุบํารุง  
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู�เรียนทุกคน
เข�าร(วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย'  
ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข  และ
ทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  
กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผู�เรียน  เพ่ือนําผลไปปรับปรุง   
การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษา โดยใช�แบบประเมินมาตราส(วนประมาณค(า (Rating scale) 
1 – 5 ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผู�เรียนท่ีเข�าร(วมโครงการ กิจกรรม ต้ังแต(  
1 ครั้งข้ึนไปให�นับเป-นจํานวนผู�เข�าร(วมโครงการ  กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ผู�ให�ข�อมูล ครูท่ีปรึกษา ครูผู�สอน ครูและบุคลากรสายสนับสนุน หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
ผู�สรุปผลการประเมิน งานกิจกรรม ฯ 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบประเมิน 
 4. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1. ครูท่ีปรึกษา และครูผู�สอนรายงานตามแบบ ต. 6.1/ครู ส(งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
 2. หัวหน�าแผนกวิชาชีพรวบรวมตามข�อ 1 สรุปตามแบบต.6.1/แผนกวิชา ส(งงานกิจกรรม ฯ 
 3. ครูรายงานตามแบบ ต.6.1/บุคลากร ส(งหัวหน�าแผนกวิชา 
 4. บุคลากรสายสนับสนุน รายงานตามแบบ ต.6.1/บุคลากร ส(งงานกิจกรรม ฯ 
     5. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 6.1/สถานศึกษา ส(งฝ4ายพัฒนากิจการฯ  
 6. นักเรียนนักศึกษา/ครู/งานกิจกรรม ฯ ท่ีจัดกิจกรรม นําแบบประเมินของ ต.6.1 ให�คน

ภายนอกประเมิน ความพึงพอใจ และรวบรวมวิเคราะห'ข�อมูล หาค(าเฉลี่ย และกรอก
ข�อมูล ตามแบบ ต.6.1/ครู/สถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรง
เป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   ไม(น�อยกว(า 5 โครงการ 
กิจกรรม 

  (2) สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนทุกคนร(วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝ�งจิตสํานึกด�าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
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  (3) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคนเข�าร(วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝ�งจิตสํานึก ด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

  (4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝ�งจิตสํานึก
ด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครู
และบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผู�เรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต(อ
ภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝ� งจิตสํ านึก ด� านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-น
ประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 
5.00  

เกณฑ2การประเมิน   ระดับคุณภาพในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย'  ส(งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข  และทะนุบํารุง  
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5 ข�อ ระดับดี ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข�อ ระดับพอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ระดับต�องปรับปรุง ปฏิบัติตาม
ประเด็น 2 ข�อ ระดับต�องปรับปรุงเร(งด(วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ 
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แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม  ปRการศึกษา  2556 

ระดับชั้น.............................สาขาวิชา.....................................................จํานวนผู�เรียนท้ังหมด..................คน 

ชื่อครูท่ีปรึกษา/ครูผู�สอน....................................................................รายวชิาท่ีสอน.......................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุลผู�เรียน 
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....
.. 
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....
....

....
....

....
....

....
.. 

โค
รง
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....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

ระบุจํานวน 
โครงการ 
ท่ีเข�าร(วม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

จํานวนผู�เรียนท้ังหมด..................คน ผู�เรียนท่ีเข�าร(วมโครงการจํานวน..................คน คิดเป-นร�อยละ.......................... 

มีการประเมินความพึงพอใจ ค(าเฉลี่ย.......................  ระดับคุณภาพ......................... 
 
ผู�รายงาน…………………………..………….………ครูท่ีปรึกษา/ครูผู�สอน 
            (..............................................) 

วันท่ี………..เดือน……มีนาคม…..….พ.ศ. 2557 .            
      ส(งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ  

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                    แบบ ต. 6.1/คร ู                          
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แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม  ปRการศึกษา  2556 

ชื่อ-สกุล ครู/บุคลากรสายสนับสนุน........................................................แผนกวิชา/ฝ4าย....................................... 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปR สถานท่ี 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ผู�สรุปผล                                         ครู/บุคลากรสายสนับสนุน 
            (…….………….………………….……) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557                      
 
                                                                                                                 

- ครูส(งหัวหน�าแผนกวิชา 
- บุคลากรสายสนับสนุนส(งงานกิจกรรม ฯ 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                       แบบ ต. 6.1/บุคลากร                           
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แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม  ปRการศึกษา  2556 

แผนกวิชา.....................................จํานวนโครงการท้ังหมดท่ีจัด......................................โครงการ  

ลําดับ ครู/ผู�เรียนระดับชั้น จํานวนคนท้ังหมด 
จํานวนคนเข�าร(วม 

(อย(างน�อย 1 โครงการ) 
ร�อยละ 

1 ครู    
2 ปวช.1    
3 ปวช.2    
4 ปวช.3    
5 ปวส.1    
6 ปวส.2    

รวมเฉพาะผู�เรียน    
 
 มีการประเมินความพึงพอใจ ค(าเฉลี่ย........................... ระดับคุณภาพ......................................  

ผู�สรุปผล                                         หัวหน�าแผนกวิชา 
            (…….………….………………….……) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557                      
 
          ส(งงานกิจกรรม ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                          แบบ ต. 6.1/แผนกวิชา                         
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แบบสรุปรายงาน  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย'  ส(งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม  ปRการศึกษา  2556 

ลํา 
ดับ 

แผนกวิชา 
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนครู/บุคลากร จํานวนผู�เรียน 

ท้ังหมด เข�าร(วม ร�อยละ ท้ังหมด เข�าร(วม ร�อยละ 

1 ผ�าและเครื่องแต(งกาย        
2 อาหารและโภชนาการ        
3 คหกรรมศาสตร'        
4 การบัญชี        
5 การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป        
6 การขาย/การตลาด        
7 คอมพิวเตอร'ธุรกิจ        
8 การโรงแรม        
9 สปาและความงาม        
10 วิจิตรศิลปX        
11 ออกแบบ        
12 คอมพิวเตอร'กราฟZก        
13 สามัญสัมพันธ'      
14 สัมพันธ'ธุรกิจ     
ฝ4ายบริหารทรัพยากร     
ฝ4ายวิชาการ     
ฝ4ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
ฝ4ายแผนงานและความร(วมมือ     

 

สรุป   ระดับความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษา ท่ีมีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษา  
มีค(าเฉลี่ย.........................  ระดับคุณภาพ................................... 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
        แบบ ต. 6.1/สถานศึกษา 
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ข�อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการรักชาติ  เทิดทูน

พระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรง
เป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม(น�อยกว(า 5 โครงการ กิจกรรม 

 

............... 
โครงการ 

 

2. สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนทุกคนร(วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝ�งจิตสํานึก 
ด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

  

3. สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคนเข�าร(วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝ�งจิตสํานึก ด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

  

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝ�งจิตสํานึก
ด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  
โดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผู�เรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

  

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต(อ 
ภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝ�งจิตสํานึก ด�านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-น
ประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 
5.00 

ค(าเฉลี่ย 
............... 

ระดับ 
............... 

 

 

เกณฑ2การประเมิน �  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.............................................งานกิจกรรมฯ 
           (.........................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .       
 

                                 ส(งฝ4ายพัฒนากิจการ ฯ 
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แบบประเมิน  ความพึงพอใจต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-น
ประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปRการศึกษา 2556 

............................................................................... 
คําช้ีแจง  แบบประเมินชุดนี้มีวัตถุประสงค'เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นท่ีมีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการ

ปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนําข�อมูลมาเป-น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต(อไป 

ตอนท่ี  1 ข�อมูลผู�ตอบแบบประเมินผล กรุณาใส(เครื่องหมาย � ลงใน � ตามความเป-นจริง 
1. เพศ   � ชาย   � หญิง 
2. อายุ  � ตํ่ากว(า 20 ปR  � 20-29 ปR  � 30-39 ปR 

 � 40-49 ปR  � 50 ปRข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา � ประถมศึกษา � มัธยมศึกษา  � อนุปริญญา  
   � ปริญญาตรี  � สูงกว(าปริญญาตรี 
4. อาชีพ  � รับจ�าง  � ข�าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   � ค�าขาย  � พนักงานบริษัท � พ(อบ�าน/แม(บ�าน 
   � อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 
5. ความเก่ียวข�องกับสถานศึกษา � กรรมการสถานศึกษา  � ผู�ปกครอง 
    � บุคคลในชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู(  

� เจ�าหน�าท่ีของหน(วยงานท่ีติดต(อกับสถานศึกษา 
� อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 

ตอนท่ี  2 กรุณาใส(เครื่องหมาย � ลงในช(องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท(าน 
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น�อย  1 =  น�อยท่ีสุด 

ลําดับ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การประชาสัมพันธ'การจัดกิจกรรมให�ชุมชนทราบ      
2 การมีส(วนร(วมของบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา      
3 มีการเชิญผู�ปกครอง ชุมชนเข�าร(วมกิจกรรมของสถานศึกษา      
4 เปZดโอกาสให�ชุมชนเข�าร(วมกิจกรรมของสถานศึกษา      
5 มีการจัดกิจกรรมปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย'อย(างต(อเนื่อง 
     

6 มีการจัดกิจกรรมส(งเสริมประชาธิปไตยอย(างต(อเนื่อง      
7 มีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอย(าง

ต(อเนื่อง 
     

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                          แบบ ต. 6.1/แบบประเมิน 
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ลําดับ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
8 เปZดโอกาสให�ชุมชนใช�สถานท่ีในการจัดกิจกรรม      
9 ผู�เรียนเข�าร(วมกิจกรรมการรักชาติ เทิดทูน      
10 ผู�เรียนเข�าร(วมกิจกรรมส(งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข 
     

11 ผู�เรียนเข�าร(วมกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม      
 
ตอนท่ี  3 ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
 

  ด�วยความขอบคุณ 
ฝ4ายประเมินผลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี 
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ตัวบ�งช้ีท่ี   6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม 
คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคน และผู�เรียนทุกคนเข�า

ร(วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม มีการประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผู�เรียน
เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�อง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาโดยใช�แบบประเมินมาตราส(วน
ประมาณค(า  (Rating scale) 1 – 5 

                             ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผู�เรียนท่ีเข�าร(วมโครงการ กิจกรรม ต้ังแต(  1  ครั้ง
ข้ึนไปให�นับเป-นจํานวนผู�เข�าร(วมโครงการ  กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ผู�ให�ข�อมูล ครูท่ีปรึกษา ครูผู�สอน ครูและบุคลากรสายสนับสนุน หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
ผู�สรุปผลการประเมิน งานกิจกรรม ฯ 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบประเมิน 
 4. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1. ครูท่ีปรึกษา และครูผู�สอนรายงานตามแบบ ต. 6.2/ครู ส(งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
 2. หัวหน�าแผนกวิชาชีพรวบรวมตามข�อ 1 สรุปตามแบบ ต.6.2/แผนกวิชา ส(งงานกิจกรรมฯ 
 3. ครูรายงานตามแบบ ต.6.2/บุคลากร ส(งหัวหน�าแผนกวิชา 
 4. บุคลากรสายสนับสนุน รายงานตามแบบ ต.6.2/บุคลากร ส(งงานกิจกรรม ฯ 
     5. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 6.2/สถานศึกษา ส(งฝ4ายพัฒนากิจการฯ  
 6. นักเรียนนักศึกษา/ครู/งานกิจกรรม ฯ ท่ีจัดกิจกรรม นําแบบประเมินของ ต.6.2 ให�คน

ภายนอกประเมินความพึงพอใจ และรวบรวมวิเคราะห'ข�อมูล หาค(าเฉลี่ย และกรอก
ข�อมูลตามแบบ ต.6.2/ครู/สถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม
ไม(น�อยกว(า 5 โครงการ กิจกรรม 

 (2) สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนทุกคนเข�าร(วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝ�งจิตสํานึก
ด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม 

 (3) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคนเข�าร(วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝ�งจิตสํานึก ด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม 

 (4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝ�งจิตสํานึก
ด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผู�เรียน เพ่ือนํา
ผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
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 (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต(อ
ภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

เกณฑ2การประเมิน ระดับคุณภาพในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม ระดับดีมาก ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข�อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ระดับพอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ 
ระดับต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ระดับต�องปรับปรุงเร(งด(วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 ข�อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



183 
 

 
 
 
 
 

แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม ปRการศึกษา 2556 
ผู�เรียนในท่ีปรึกษา ห�อง/กลุ(ม.........................................จํานวนผู�เรียนท้ังหมด.....................คน 

ชื่อครูท่ีปรึกษา/ครูผู�สอน....................................................................รายวชิาท่ีสอน.......................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุลผู�เรียน 
โค

รง
กา

ร..
....

....
....

.. 
....

....
....

....
....

....
....

.. 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

ระบุจํานวน 
โครงการ 
ท่ีเข�าร(วม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

จํานวนผู�เรียนท้ังหมด..................คน ผู�เรียนท่ีเข�าร(วมโครงการจํานวน..................คน คิดเป-นร�อยละ.......................... 

มีการประเมินความพึงพอใจ ค(าเฉลี่ย.......................  ระดับคุณภาพ......................... 

ผู�สรุปผล                                         ครูท่ีปรึกษา/ครูผู�สอน 
            (…….………….………………….……) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557                      
 
          ส(งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                  แบบ ต. 6.2/ครู                          
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แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม ปRการศึกษา 2556 

ชื่อ-สกุล ครู/บุคลากรสายสนับสนุน...............................................แผนกวิชา/ฝ4าย................................................ 

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรม วัน เดือน ปR สถานท่ี 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ผู�สรุปผล                                         ครู/บุคลากรสายสนับสนุน 
            (…….………….………………….……) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557                      
 

- ครูส(งหัวหน�าแผนกวิชา 
- บุคลากรสายสนับสนุนส(งงานกิจกรรม ฯ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                       แบบ ต. 6.2/บุคลากร                           
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แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม ปRการศึกษา 2556 

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

ลําดับ ครู/ผู�เรียนระดับชั้น 
จํานวนโครงการ/

กิจกรรม 
จํานวนคน 

ท้ังหมด เข�าร(วม ร�อยละ 
1 ครู     
2 ปวช.1     
3 ปวช.2     
4 ปวช.3     
5 ปวส.1     
6 ปวส.2     

รวมเฉพาะผู�เรียน     
 
 มีการประเมินความพึงพอใจ ค(าเฉลี่ย............................... ระดับคุณภาพ..................................  

ผู�สรุปผล                                         หัวหน�าแผนกวิชา 
            (…….………….………………….……) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557                      
 
          ส(งงานกิจกรรม ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                          แบบ ต. 6.2/แผนกวิชา                         
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แบบสรุปผล ระดับคุณภาพในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม ปRการศึกษา 2556 

ลํา 
ดับ 

แผนกวิชา 
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนครู/บุคลากร จํานวนผู�เรียน 

ท้ังหมด เข�าร(วม ร�อยละ ท้ังหมด เข�าร(วม ร�อยละ 

1 ผ�าและเครื่องแต(งกาย        
2 อาหารและโภชนาการ        
3 คหกรรมศาสตร'        
4 การบัญชี        
5 การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป        
6 การขาย/การตลาด        
7 คอมพิวเตอร'ธุรกิจ        
8 การโรงแรม        
9 สปาและความงาม        
10 วิจิตรศิลปX        
11 ออกแบบ        
12 คอมพิวเตอร'กราฟZก        
13 สามัญสัมพันธ'      
14 สัมพันธ'ธุรกิจ     

ฝ4ายบริหารทรัพยากร     
ฝ4ายวิชาการ     
ฝ4ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
ฝ4ายแผนงานและความร(วมมือ     

 

    สรุป ระดับความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษา มีค(าเฉลี่ย................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
        แบบ ต. 6.2/สถานศึกษา 
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ข�อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ'

สิ่งแวดล�อมไม(น�อยกว(า 5 โครงการ กิจกรรม 
........... 

โครงการ 
 

2. สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนทุกคนเข�าร(วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝ�งจิตสํานึก
ด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม 

  

3. สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคนเข�าร(วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม 

  

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝ�งจิตสํานึก
ด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผู�เรียน  
เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต(อ
ภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝ�งจิตสํานึก ด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม และมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค(าเฉลี่ย 
.............. 
ระดับ 

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

 

 
สรุปผลการประเมิน     �   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     งานกิจกรรม ฯ 
            (…….………….………………….……) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557                    ส(งฝ4ายพัฒนากิจการ  ฯ 
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แบบประเมิน  ความพึงพอใจต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม
ปRการศึกษา 2556 

คําช้ีแจง  แบบประเมินชุดนี้มีวัตถุประสงค'เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นท่ีมีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการ
ปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อมและนําข�อมูลมาเป-นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต(อไป 

ตอนท่ี  1 ข�อมูลผู�ตอบแบบประเมินผล กรุณาใส(เครื่องหมาย � ลงใน � ตามความเป-นจริง 
1. เพศ   � ชาย   � หญิง 
2. อายุ  � ตํ่ากว(า 20 ปR  � 20-29 ปR  � 30-39 ปR 

 � 40-49 ปR  � 50 ปRข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา � ประถมศึกษา � มัธยมศึกษา  � อนุปริญญา  
   � ปริญญาตรี  � สูงกว(าปริญญาตรี 
4. อาชีพ  � รับจ�าง  � ข�าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   � ค�าขาย  � พนักงานบริษัท � พ(อบ�าน/แม(บ�าน 
   � อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 
5. ความเก่ียวข�องกับสถานศึกษา � กรรมการสถานศึกษา  � ผู�ปกครอง 
    � บุคคลในชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู(  

� เจ�าหน�าท่ีของหน(วยงานท่ีติดต(อกับสถานศึกษา 
� อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 

ตอนท่ี  2 กรุณาใส(เครื่องหมาย � ลงในช(องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท(าน 
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น�อย  1 =  น�อยท่ีสุด 

ลําดับ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การประชาสัมพันธ'การจัดกิจกรรมให�ชุมชนทราบ      
2 การมีส(วนร(วมของบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา      
3 มีการเชิญผู�ปกครอง ชุมชนเข�าร(วมกิจกรรมของสถานศึกษา      
4 มีการเข�าร(วมกิจกรรมของชุมชนอย(างต(อเนื่อง      
5 มีการจัดกิจกรรมปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ' 

สิ่งแวดล�อมอย(างต(อเนื่อง 
     

6 เปZดโอกาสให�ชุมชนใช�สถานท่ีในการจัดกิจกรรม      
7 ผู�เรียนมีส(วนร(วมในการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อมของชุมชน      
8 ผู�เรียนไม(ขีดเขียน ไม(ทําลายสาธารณสมบัติ      
9 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล�อมสะอาด ร(มรื่น      
10 สถานศึกษาเป-นแบบอย(างการอนุรักษ'สิ่งแวดล�อม      
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                          แบบ ต. 6.2/แบบประเมิน 
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ตอนท่ี  3 ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
 

  ด�วยความขอบคุณ 
ฝ4ายประเมินผลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี 
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ตัวบ�งช้ีท่ี  6.3 ระดับคุณภาพในการส(งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ 
คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู�เรียน 
                           ทุกคน  เข�าร(วมโครงการ  กิจกรรม  ด�านการกีฬาและนันทนาการ  มีการประเมินผล  การ

ดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครู  และบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผู�เรียน
เพ่ือนําผลไปปรับปรุง  การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�อง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาโดยใช�แบบประเมินมาตราส(วน
ประมาณค(า  (Rating scale)  1 – 5 

 ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานและผู�เรียนท่ีเข�าร(วมโครงการ กิจกรรม ต้ังแต( 1 ครั้งข้ึนไปให�
นับเป-นจํานวนผู�เข�าร(วมโครงการ กิจกรรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ผู�ให�ข�อมูล ครูท่ีปรึกษา ครูผู�สอน ครูและบุคลากรสายสนับสนุน หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
ผู�สรุปผลการประเมิน งานกิจกรรม ฯ 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบประเมิน 
 4. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1. ครูท่ีปรึกษา และครูผู�สอนรายงานตามแบบ ต. 6.3/ครู ส(งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
 2. หัวหน�าแผนกวิชาชีพรวบรวมตามข�อ 1 สรุปตามแบบ ต.6.3/แผนกวิชา ส(งงานกิจกรรมฯ 
 3. ครูรายงานตามแบบ ต.6.3/บุคลากร ส(งหัวหน�าแผนกวิชา 
 4. บุคลากรสายสนับสนุน รายงานตามแบบ ต.6.3/บุคลากร ส(งงานกิจกรรม ฯ 
     5. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 6.3/สถานศึกษา ส(งฝ4ายพัฒนากิจการฯ  
 6. นักเรียนนักศึกษา/ครู/งานกิจกรรม ฯ ท่ีจัดกิจกรรม นําแบบประเมินของ ต.6.3 ให�คน

ภายนอกประเมินความพึงพอใจ และรวบรวมวิเคราะห'ข�อมูล หาค(าเฉลี่ย และกรอก
ข�อมูลตามแบบ ต.6.3/ครู/สถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและนันทนาการ ไม(น�อยกว(า  5 
โครงการ กิจกรรม 

  (2) สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนทุกคนเข�าร(วมโครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและ
นันทนาการ 

  (3) สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา ทุกคนเข�าร(วมโครงการ 
กิจกรรม ด�านการกีฬาและนันทนาการ 

  (4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด�านการ
กีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผู�เรียนเพ่ือนําผล  ไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต(อ
ภาพลักษณ'ของสถานศึกษา  ในการส(งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ  และมีผลการ
ประเมิน โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
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เกณฑ2การประเมิน ระดับคุณภาพในการส(งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 
ข�อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ระดับพอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ระดับต�อง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ระดับต�องปรับปรุงเร(งด(วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข�อ 
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แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการส(งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ ปRการศึกษา 2556 
ผู�เรียนในท่ีปรึกษา ห�อง/กลุ(ม.........................................จํานวนผู�เรียนท้ังหมด...............................................คน 

ชื่อครูท่ีปรึกษา/ครูผู�สอน....................................................................รายวชิาท่ีสอน.......................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุลผู�เรียน 
โค

รง
กา

ร..
....

....
....

.. 
....

....
....

....
....

....
....

.. 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

โค
รง

กา
ร..

....
....

....
.. 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

ระบุจํานวน 
โครงการ 
เข�าร(วม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

จํานวนผู�เรียนท้ังหมด..................คน ผู�เรียนท่ีเข�าร(วมโครงการจํานวน..................คน คิดเป-นร�อยละ.......................... 

มีการประเมินความพึงพอใจ ค(าเฉลี่ย.......................  ระดับคุณภาพ......................... 

ผู�สรุปผล                                         ครูท่ีปรึกษา/ครูผู�สอน 
            (…….………….………………….……) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557                      
 
          ส(งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
                                                                                               แบบ ต. 6.3/ครู                          
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แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการส(งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ ปRการศึกษา 2556 

ชื่อ-สกุล ครู/บุคลากรสายสนับสนุน..........................................................แผนกวชิา/ฝ4าย...................................... 

ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรม วัน เดือน ปR สถานท่ี 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ผู�สรุปผล                                         ครู/บุคลากรสายสนับสนุน 
            (…….………….………………….……) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557                      
 
                            

- ครูส(งหัวหน�าแผนกวิชา 
- บุคลากรสายสนับสนุนส(งงานกิจกรรม ฯ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                   แบบ ต. 6.3/บุคลากร                           
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แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการส(งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ ปRการศึกษา  2556 
 

ลําดับ ครู/ผู�เรียนระดับชั้น 
จํานวนโครงการ/

กิจกรรม 
จํานวนคน 

ท้ังหมด เข�าร(วม ร�อยละ 
1 ครู     
2 ปวช.1     
3 ปวช.2     
4 ปวช.3     
5 ปวส.1     
6 ปวส.2     

รวมเฉพาะผู�เรียน     
 
มีการประเมินความพึงพอใจ ค(าเฉลี่ย................................ ระดับคุณภาพ................................. 
 

ผู�สรุปผล.............................................หัวหน�าแผนกวิชา 
           (.........................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .    

 
                      ส(งงานกิจกรรม ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                  แบบ  ต. 6.3/แผนกวิชา                           
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แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการส(งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ ปRการศึกษา  2556 

ลํา 
ดับ 

แผนกวิชา 
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนคร ู จํานวนผู�เรียน 

ท้ังหมด เข�าร(วม ร�อยละ ท้ังหมด เข�าร(วม ร�อยละ 

1 ผ�าและเครื่องแต(งกาย        
2 อาหารและโภชนาการ        
3 คหกรรมศาสตร'        
4 การบัญชี        
5 การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป        
6 การขาย/การตลาด        
7 คอมพิวเตอร'ธุรกิจ        
8 การโรงแรม        
9 สปาและความงาม        
10 วิจิตรศิลปX        
11 ออกแบบ        
12 คอมพิวเตอร'กราฟZก        
13 สามัญสัมพันธ'      
14 สัมพันธ'ธุรกิจ     

ฝ4ายบริหารทรัพยากร     
ฝ4ายวิชาการ     
ฝ4ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
ฝ4ายแผนงานและความร(วมมือ     

 

     สรุป ระดับความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษา มีค(าเฉลี่ย.............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
        แบบ ต. 6.3/สถานศึกษา 
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ข�อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและนันทนาการ ไม(น�อยกว(า 5 

โครงการ กิจกรรม 
................ 
โครงการ 

 

2. สถานศึกษาดําเนินการให�ผู�เรียนทุกคนเข�าร(วมโครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและ
นันทนาการ 

  

3. สถานศึกษาดําเนินการให�ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคนเข�าร(วม
โครงการ กิจกรรม ด�านการกีฬาและนันทนาการ 

  

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด�าน
การกีฬาและนันทนาการ  

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอก สถานศึกษาท่ีมีต(อ
ภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการส(งเสริมด�าน การกีฬาและนันทนาการและมีผล
การประเมิน โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

ค(าเฉลี่ย 
................. 

ระดับ 
.................. 

 

เกณฑ2การประเมิน �  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.............................................งานกิจกรรมฯ 
           (.........................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  . 
 
 

                         ส(งฝ4ายพัฒนากิจการ ฯ 
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แบบประเมิน  ความพึงพอใจต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านการกีฬาและ
นันทนาการ ปRการศึกษา 2556 

คําช้ีแจง  แบบประเมินชุดนี้มีวัตถุประสงค'เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นท่ีมีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝ�ง
จิตสํานึกด�านการกีฬาและนันทนาการ และนําข�อมูลมาเป-นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต(อไป 

ตอนท่ี  1 ข�อมูลผู�ตอบแบบประเมินผล กรุณาใส(เครื่องหมาย � ลงใน � ตามความเป-นจริง 
1. เพศ   � ชาย   � หญิง 
2. อายุ  � ตํ่ากว(า 20 ปR  � 20-29 ปR  � 30-39 ปR 

 � 40-49 ปR  � 50 ปRข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา � ประถมศึกษา � มัธยมศึกษา  � อนุปริญญา  
   � ปริญญาตรี  � สูงกว(าปริญญาตรี 
4. อาชีพ  � รับจ�าง  � ข�าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   � ค�าขาย  � พนักงานบริษัท � พ(อบ�าน/แม(บ�าน 
   � อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 
5. ความเก่ียวข�องกับสถานศึกษา � กรรมการสถานศึกษา  � ผู�ปกครอง 
    � บุคคลในชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู(  

� เจ�าหน�าท่ีของหน(วยงานท่ีติดต(อกับสถานศึกษา 
� อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 

ตอนท่ี  2 กรุณาใส(เครื่องหมาย � ลงในช(องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท(าน 

ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น�อย  1 =  น�อยท่ีสุด 

ลํา
ดับ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การประชาสัมพันธ'การจัดกิจกรรมให�ชุมชนทราบ      
2 การมีส(วนร(วมของบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา      
3 มีการเชิญผู�ปกครอง ชุมชนเข�าร(วมกิจกรรมของสถานศึกษา      
4 มีการเข�าร(วมกิจกรรมของชุมชนอย(างต(อเนื่อง      
5 มีการจัดกิจกรรมส(งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการอย(างต(อเนื่อง      
6 เปZดโอกาสให�ชุมชนใช�สถานท่ีในการจัดกิจกรรม      
7 ผู�เรียนมีน้ําใจนักกีฬา รู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย      
8 ผู�เรียนมีสุขภาพจิต ร(างกาย แข็งแรง      

ตอนท่ี  3 ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

  ด�วยความขอบคุณ 
ฝ4ายประเมินผลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                          แบบ ต. 6.3/แบบประเมิน 
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ตัวบ�งช้ีท่ี  6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการให�ความรู�และสร�างความเข�าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให�แก(ครู

และบุคลาการทุกฝ4ายในสถานศึกษา และผู�เรียน เพ่ือนําไปใช�ประโยชน'  มีแผนงาน 
โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมี
ส(วนร(วมของครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา และผู�เรียนมีการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายใน
สถานศึกษาและผู�เรียนเพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึง
พอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต(อการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช�แบบประเมินมาตราส(วนประมาณค(า (Rating scale) 1 – 5 

ผู�ให�ข�อมูล ครูผู�สอน หัวหน�าแผนกวิชา 
ผู�สรุปผลการประเมิน งานกิจกรรม ฯ 
เครื่องมือท่ีใช� 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบประเมิน 
 4. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง 1. ครูผู�สอนรายงานการเข�าร(วมกิจกรรมตามแบบ ต. 6.4/ครู ส(งหัวหน�าแผนกวิชา 
 2. หัวหน�าแผนกวิชา สรุปตามแบบ ต.6.4/แผนกวิชา ส(งงานกิจกรรม 
     3. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 6.4/สถานศึกษา ส(งฝ4ายพัฒนากิจการฯ 
 4. ครู/หัวหน�าแผนกวิชา/งานกิจกรรม ฯ ให�คนนอกประเมินความพึงพอใจ ตามแบบ  

ต.6.4/แบบประเมิน รวบรวมวิเคราะห'ข�อมูล บันทึกความพึงพอใจในแบบ  
ต.6.4/ครู/แผนกวิชา/สถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการให�ความรู�และสร�างความเข�าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให�แก(ครู
และบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา  และผู�เรียน 

  (2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส(วนร(วมของครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา และ
ผู�เรียน 

  (3) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  (4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา  และผู�เรียน เพ่ือนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6   ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
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 (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต(อการ
ปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 
5.00  

เกณฑ2การประเมิน ระดับคุณภาพในการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดีมาก ปฏิบัติ
ตามประเด็น 5 ข�อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ระดับพอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 
ข�อ ระดับต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ระดับต�องปรับปรุงเร(งด(วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 ข�อ 
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แบบรายงาน  การปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปRการศึกษา 2556 
 

ข�อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1. ครูมีความรู�และความเข�าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2. ครูมีส(วนร(วมจัดทําแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  

3. ครูมีส(วนร(วมการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

4. ครูมีส(วนร(วมประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5. ครูมีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี 
ต(อการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการ
ประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค(าเฉลี่ย.......... 
ระดับ........... 

 

สรุปผลการประเมิน     �   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                                         ครู 
            (…….………….………………….……) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557                    
 
                                                                                                                   
                                                                                         ส(งหัวหน�าแผนกวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 

                 แบบ ต. 6.4/ครู 
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แบบรายงาน  การปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปRการศึกษา 2556 
 

ข�อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1. แผนกวิชามีการให�ความรู�และสร�างความเข�าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให�แก(ครูและผู�เรียน 
  

2. แผนกวิชามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส(วนร(วมของครูและผู�เรียน 

  

3. แผนกวิชามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

4. แผนกวิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตาม
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและผู�เรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ 

  

5. แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมี ต(อการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค(าเฉลี่ย.......... 
ระดับ........... 

 

 

สรุปผลการประเมิน     �   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                                         หัวหน�าแผนกวิชา 
            (…….………….………………….……) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557                    
 
                                                                                                                   
                                                                                         ส(งงานกิจกรรม ฯ 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 

        แบบ ต. 6.4/แผนกวิชา 



202 
 

 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมิน   การปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปRการศึกษา 2556 
 

ข�อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการให�ความรู�และสร�างความเข�าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให�แก(ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา และผู�เรียน 
  

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส(วนร(วมของครูและบุคลากร 
ทุกฝ4ายในสถานศึกษา และผู�เรียน 

  

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตาม
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา 
และผู�เรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมี ต(อการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค(าเฉลี่ย.......... 
ระดับ........... 

 

 

สรุปผลการประเมิน     �   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                                         งานกิจกรรมฯ 
            (…….………….………………….……) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557                    
 
                                                                                                                   
                                                                                         ส(งฝ4ายพัฒนากิจการฯ 

 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 

        แบบ ต. 6.4/สถานศึกษา 
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แบบประเมิน  ความพึงพอใจต(อการปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปRการศึกษา 2556 
คําช้ีแจง  แบบประเมินชุดนี้มีวัตถุประสงค'เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นท่ีมีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝ�ง

จิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนําข�อมูลมาเป-นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต(อไป 
ตอนท่ี  1 ข�อมูลผู�ตอบแบบประเมินผล กรุณาใส(เครื่องหมาย � ลงใน � ตามความเป-นจริง 

1. เพศ   � ชาย   � หญิง 
2. อายุ  � ตํ่ากว(า 20 ปR  � 20-29 ปR  � 30-39 ปR 

 � 40-49 ปR  � 50 ปRข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา � ประถมศึกษา � มัธยมศึกษา  � อนุปริญญา  
   � ปริญญาตรี  � สูงกว(าปริญญาตรี 
4. อาชีพ  � รับจ�าง  � ข�าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   � ค�าขาย  � พนักงานบริษัท � พ(อบ�าน/แม(บ�าน 
   � อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 
5. ความเก่ียวข�องกับสถานศึกษา � กรรมการสถานศึกษา  � ผู�ปกครอง 
    � บุคคลในชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู(  

� เจ�าหน�าท่ีของหน(วยงานท่ีติดต(อกับสถานศึกษา 
� อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 

ตอนท่ี  2 กรุณาใส(เครื่องหมาย � ลงในช(องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท(าน 
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น�อย  1 =  น�อยท่ีสุด 

ลํา
ดับ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การประชาสัมพันธ'การจัดกิจกรรมให�ชุมชนทราบ      
2 การมีส(วนร(วมของบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา      
3 มีการเชิญผู�ปกครอง ชุมชนเข�าร(วมกิจกรรมของสถานศึกษา      
4 มีการเข�าร(วมกิจกรรมของชุมชนอย(างต(อเนื่อง      
5 มีการจัดกิจกรรมปลูกฝ�งจิตสํานึกด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อย(างต(อเนื่อง 
     

6 เปZดโอกาสให�ชุมชนใช�สถานท่ีในการจัดกิจกรรม      
7 ผู�เรียนปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
8 สถานศึกษาเป-นแบบอย(างของสถานศึกษาพอเพียง      

ตอนท่ี  3 ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

ด�วยความขอบคุณ 
ฝ4ายประเมินผลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  6  ด�านการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสร�างความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                          แบบ ต. 6.4/แบบประเมิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 77  
ดานดานการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา  
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ตัวบ�งช้ีท่ี  7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
คําอธิบาย สถานศึกษาจัดให�มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบด�วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไว�ใน
กฎกระทรวง  ว0าด�วยระบบ  หลักเกณฑ2  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ผู�ให�ข�อมูลและสรุปผลการประเมิน    ครู หัวหน�าแผนกวิชา งานประกันคุณภาพฯ  
เครื่องมือท่ีใช�  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง  ผู�ให�ข�อมูล สรุปผลในแบบ ต. 7.1/ครู/แผนกวิชา/สถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา (1)  สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ0งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการ
มีส0วนร0วมของครูและบุคลากรทุกฝAายในสถานศึกษา ผู�เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน0วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 (2)  สถานศึกษาได�ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 (3)  สถานศึกษาได�จัดให�มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให�มีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  (4)  สถานศึกษาได�จัดทํารายงานประจําปDท่ีเปEนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 (5)  สถานศึกษาได�จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย0างต0อเนื่องจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5  

ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 ระดับพอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3 ระดับต�องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2  ระดับต�องปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  7  ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  ปDการศึกษา  2556 

ชื่อ/สกุล...................................................................แผนกวิชา..................................................................... 
 

ข�อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1. มีส0วนร0วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ0งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  

2.  มีส0วนร0วมในการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
3. มีส0วนร0วมในการจัดให�มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให�มี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

4. มีส0วนร0วมในการจัดทํารายงานประจําปDที่เปEนรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
5.  มีส0วนร0วมในการจัดให�มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย0างต0อเนื่องจากผล

การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  

                                                ปฏิบัติได�.................ประเด็น 

 สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 
    �  ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 

� พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3 
� ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 
� ต�องปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
 
ผู�สรุปผล…………………………………….………ครู 
           (..........................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .       
 
 

 
 

ส0งหัวหน�าแผนกวิชา 
                 

                                                                      
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  7  ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 

                                                                                            แบบ ต.7.1/ครู 
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แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  ปDการศึกษา  2556 

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

ข�อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1. แผนกวิชามีส0วนร0วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ0งคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  

2.  แผนกวิชาได�ดาํเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
3. แผนกวิชาได�จัดให�มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   และจัดให�มี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

4. แผนกวิชาได�จัดทํารายงานประจําปDที่เปEนรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
5.  แผนกวิชาได�จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย0างต0อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  

                                                ปฏิบัติได�.................ประเด็น 

 สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 
    �  ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 

� พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3 
� ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 
� ต�องปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
 
ผู�สรุปผล…………………………………….………หัวหน�าแผนกวิชา 
           (..........................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .       
 
 
                                            

                                                                      ส0งงานประกันคุณภาพ ฯ 
 
 
 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  7  ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 

                                                                                       แบบ ต. 7.1/แผนกวิชา 
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แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  ปDการศึกษา  2556 
 

ข�อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ0งคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส0วนร0วมของครู 
และบุคลากรทุกฝAายในสถานศึกษา ผู�เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน0วยงานที่เก่ียวข�องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  

2.  สถานศึกษาได�ดาํเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษาได�จัดให�มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
และจัดให�มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  

4. สถานศึกษาได�จัดทํารายงานประจําปDที่เปEนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

  

5.  สถานศึกษาได�จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย0างต0อเนื่อง
จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

  

                                                ปฏิบัติได�.................ประเด็น 

 สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 
    �  ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 

� พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3 
� ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 
� ต�องปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
 
ผู�สรุปผล…………………………………….………งานประกันคุณภาพฯ 
           (..........................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .       
 
 
                                            

                                                                      ส0งฝAายแผนงานฯ  
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  7  ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 

                                                                                     แบบ ต.7.1/สถานศึกษา 
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ตัวบ�งช้ีท่ี  7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส0วนท่ี 1   การ

จัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ0งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแต0
ละตัวบ0งชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบ0งชี้ได�ตามเกณฑ2สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 

ผู�ให�ข�อมูลและสรุปผลการประเมิน    ครู แผนกวิชา งานประกันคุณภาพฯ  
เครื่องมือท่ีใช�  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง  ผู�ให�ข�อมูล สรุปผลในแบบ ต.7.2/ครู/แผนกวิชา/สถานศึกษา  
ประเด็นการพิจารณา จํานวนตัวบ0งชี้ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ2สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 
เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 ระดับดีมาก 

30 – 34  ตัวบ0งชี้และไม0มีตัวบ0งชี้ใดท่ีอยู0ในเกณฑ2ต�องปรับปรุงหรือต�องปรับปรุงเร0งด0วน 
ระดับดี 24 – 33  ตัวบ0งชี้ ระดับพอใช� 18 – 23  ตัวบ0งชี้ ระดับต�องปรับปรุง 12 – 17  
ตัวบ0งชี้ ระดับต�องปรับปรุงเร0งด0วน ตํ่ากว0า  12  ตัวบ0งชี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  7  ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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แบบสรุปผลการประเมิน   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555                  
                                 ปDการศึกษา  2556 

ชื่อ/สกุล............................................................................แผนกวิชา................................................................ 

มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ�งชี ้

ผลการตัดสินตามเกณฑ/ 
มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ�งชี ้

ผลการตัดสินตามเกณฑ/ 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 

ต�อง
ปรับปรุง
เร�งด�วน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง 

ปรับปรุง 

ต�อง
ปรับปรุง
เร�งด�วน 

1 1.1      3 3.4      
1.2      3.5      
1.3      3.6      
1.4      3.7      
1.5      3.8      
1.6      3.9      
1.7      3.10      
1.8      3.11      
1.9      3.12      

2 2.1      4 4.1      
2.2      5 5.1      
2.3      5.2      
2.4      6 6.1      
2.5      6.2      

3 3.1      6.3      
3.2      6.4      
3.3      7 7.1      

รวม      รวม      
       รวมท้ังสิ้น      

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  มากกว0า 13  ตัวบ0งชี้และไม0มีตัวบ0งชี้ใดท่ีอยู0ในเกณฑ2ต�องปรับปรุงหรือ
ต�องปรับปรุงเร0งด0วน �  ดี  11 - 13  ตัวบ0งชี้ 

 �  พอใช�  8 – 10  ตัวบ0งชี้ �  ต�องปรับปรุง  5 – 7  ตัวบ0งชี้ 
 �  ต�องปรับปรุงเร0งด0วน  น�อยกว0า 5  ตัวบ0งชี้ 

ผู�สรุปผล…………………………………….………ครู 
             (…………………….…………………) 
วันท่ี             เดือน        พ.ศ.  2557  .                

 
                             ส0งหวัหน�าแผนกวิชา  

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  7  ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

                                                                                             แบบ ต.7.2/ครู 
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แบบสรุปผลการประเมิน   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555                  
                                 ปDการศึกษา  2556   แผนกวิชา......................................................... 

มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ�งชี ้

ผลการตัดสินตามเกณฑ/ 
มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ�งชี ้

ผลการตัดสินตามเกณฑ/ 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 

ต�อง
ปรับปรุง
เร�งด�วน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง 

ปรับปรุง 

ต�อง
ปรับปรุง
เร�งด�วน 

1 1.1      3 3.4      
1.2      3.5      
1.3      3.6      
1.4      3.7      
1.5      3.8      
1.6      3.9      
1.7      3.10      
1.8      3.11      
1.9      3.12      

2 2.1      4 4.1      
2.2      5 5.1      
2.3      5.2      
2.4      6 6.1      
2.5      6.2      

3 3.1      6.3      
3.2      6.4      
3.3      7 7.1      

รวม      รวม      
       รวมท้ังสิ้น      

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  มากกว0า  24  ตัวบ0งชี้และไม0มีตัวบ0งชี้ใดท่ีอยู0ในเกณฑ2ต�องปรับปรุงหรือ
ต�องปรับปรุงเร0งด0วน �  ดี  21 – 27  ตัวบ0งชี้ 

 �  พอใช�  16 – 20  ตัวบ0งชี้ �  ต�องปรับปรุง 10 – 15 ตัวบ0งชี้ 
 �  ต�องปรับปรุงเร0งด0วน  น�อยกว0า 10 ตัวบ0งชี้ 

ผู�สรุปผล…………………………………….………หัวหน�าแผนกวิชา 
             (…………………….…………………) 
วันท่ี             เดือน        พ.ศ.  2557  .                

 
                             งานประกันคุณภาพ ฯ  

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  7  ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

                                                                                     แบบ ต.7.2/แผนกวิชา 
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แบบสรุปผลการประเมิน   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555                  
                                 ปDการศึกษา  2556 

มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ�งชี ้

ผลการตัดสินตามเกณฑ/ 
มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ�งชี ้

ผลการตัดสินตามเกณฑ/ 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง

ปรับปรุง 

ต�อง
ปรับปรุง
เร�งด�วน 

ดีมาก ดี พอใช� 
ต�อง 

ปรับปรุง 

ต�อง
ปรับปรุง
เร�งด�วน 

1 1.1      3 3.4      
1.2      3.5      
1.3      3.6      
1.4      3.7      
1.5      3.8      
1.6      3.9      
1.7      3.10      
1.8      3.11      
1.9      3.12      

2 2.1      4 4.1      
2.2      5 5.1      
2.3      5.2      
2.4      6 6.1      
2.5      6.2      

3 3.1      6.3      
3.2      6.4      
3.3      7 7.1      

รวม      รวม      
       รวมท้ังสิ้น      

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  30 – 34  ตัวบ0งชี้และไม0มีตัวบ0งชี้ใดท่ีอยู0ในเกณฑ2ต�องปรับปรุงหรือต�อง
ปรับปรุงเร0งด0วน �  ดี  24 – 33  ตัวบ0งชี้ 

 �  พอใช�  18 – 23  ตัวบ0งชี้ �  ต�องปรับปรุง  12 – 17  ตัวบ0งชี้ 
 �  ต�องปรับปรุงเร0งด0วน  ตํ่ากว0า  12  ตัวบ0งชี้ 

ผู�สรุปผล…………………………………….………งานประกันคุณภาพฯ 
             (…………………….…………………) 
วันท่ี             เดือน        พ.ศ.  2557  .                

 
                             ส0งฝAายแผนงานฯ  

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  7  ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

                                                                                   แบบ ต.7.2/สถานศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 88  
ดานมาตรการส�งเสริมดานมาตรการส�งเสริม  
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ตัวบ�งช้ีท่ี  8.1 ศิษย	เก�ามีส�วนร�วมในการทําประโยชน	ให�สถานศึกษา 
คําอธิบาย ผู�สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ในการให�ความร�วมมือ  

ในการพัฒนาสถานศึกษา ในกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน พัฒนาวิชาการ และหรือพัฒนา
วิชาชีพ อย�างต�อเนื่อง ท้ังนี้ศิษย	เก�าต�องรวมตัวกันในรูปของ สมาคม ชมรม ฯลฯ 
เพ่ือให�เกิดการดําเนินการท่ีเข�มแข็ง และต�อเนื่อง 

ผู�ให�ข�อมูล  ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
ผู�สรุปผลการประเมิน    งานแนะแนว ฝ8ายพัฒนากิจการ ฯ  
เครื่องมือท่ีใช�  1. แบบรายงาน 
  2. แบบสรุปรายงาน 
คําช้ีแจง   1. ครูผู�สอนทุกคน รายงานตามแบบ ต.8.1/ครู/บุคลากร ส�งงานแนะแนว ฯ 
  2. งานแนะแนว ฯ สรุปรายงานตามแบบ ต.8.1/สถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา  1. มีความร�วมมือจากศิษย	เก�าอย�างน�อยร�อยละ 5 ในกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
  2. มีความร�วมมือจากศิษย	เก�าอย�างน�อยร�อยละ 5 ในกิจกรรมพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
  3. มีสมาคม ชมรมศิษย	เก�าหรือการรวมตัว ในรูปแบบต�าง ๆ และมีการดําเนินงานอย�าง     
       ต�อเนื่องทุกป= 
  4. มีกองทุนศิษย	เก�า เพ่ือสนับสนุนผู�เรียน 
  5. มีศิษย	เก�าท่ีได�รับการยกย�อยเชิดชูระดับชาติ/นานาชาติ 
เกณฑ/การประเมิน   ศิษย	เก�ามีส�วนร�วมในการทําประโยชน	ให�สถานศึกษา ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 

ข�อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข�อ ระดับพอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข�อ ระดับต�อง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข�อ ระดับต�องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 
ข�อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  8  ด�านมาตรการส�งเสริม 
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แบบรายงาน   ศิษย	เก�ามีส�วนร�วมในการทําประโยชน	ให�สถานศึกษา ป=การศึกษา 2556 

กิจกรรม   � พัฒนาผู�เรียน   � กิจกรรมวิชาการ/วิชาชีพ   � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................. 

วันเดือนป5ท่ีดําเนินการ................................................................................................................................ 

สถานท่ีดําเนินการ....................................................................................................................................... 

รายละเอียดของกิจกรรม.............................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

ประโยชน/ท่ีสถานศึกษาได�รับ....................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

ศิษย/เก�าท่ีเข�าร�วม 
1. ...............................................................................................โทร. .......................................................... 
2. ...............................................................................................โทร. .......................................................... 
3. ...............................................................................................โทร. .......................................................... 
4. ...............................................................................................โทร. .......................................................... 
 
 

ผู�ให�ข�อมูล…………………………………….………ครู/บุคลากร 
              (…………………….…………………) 
      วันท่ี         เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  .                
 
 

ส�งงานแนะแนว ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  8  ด�านมาตรการส�งเสริม 
 

                                                                                   แบบ ต.8.1/ครู/บุคลากร 
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แบบสรุปรายงาน ศิษย	เก�ามีส�วนร�วมในการทําประโยชน	ให�สถานศึกษา ป=การศึกษา 2556 

ข�อท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม�ปฏิบัติ 
1 มีความร�วมมือของศิษย	เก�าอย�างน�อยร�อยละ 5 ในการพัฒนาผู�เรียน ร�อยละ………….  
2 มีความร�วมมือของศิษย	เก�าอย�างน�อยร�อยละ 5 ในการพัฒนา

วิชาการและวิชาชีพ 
ร�อยละ………….  

3 มีสมาคม ชมรมศิษย	เก�า หรือการรวมตัวในรูปแบบต�าง ๆ    
4 มีกองทุนศิษย	เก�า เพ่ือสนับสนุนผู�เรียน   
5 มีศิษย	ได�รับการยกย�อยเชิดชูระดับชาติ/นานาชาติ   

                                                                              ปฏิบัติได�....................ประเด็น 

 

 
สรุปผลการประเมิน � 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…………………………………….………งานแนะแนว ฯ 
             (…………………….…………………) 
วันท่ี             เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  2557  .                

 
                             ส�งฝ8ายพัฒนากิจการ ฯ  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  8  ด�านมาตรการส�งเสริม 
 

                                                                                   แบบ ต.8.1/สถานศึกษา    
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ตัวบ�งช้ีท่ี  8.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ	ของสถานศึกษา 
คําอธิบาย เอกลักษณ	สถานศึกษา คือ “บริการเยี่ยม เป=Gยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา”  

สถานศึกษามีลักษณะเฉพาะท่ีสะท�อนความโดดเด�น/ความชํานาญ/ความเชี่ยวชาญ 
ตามพันธกิจ วัตถุประสงค	และบริบทของสถานศึกษา 

ผู�ให�ข�อมูล  ครู 
ผู�สรุปผลการประเมิน    งานวางแผน ฯ  
เครื่องมือท่ีใช�  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง   1. ครูรายงานผลการปฏิบัติงานตามเอกลักษณ	 “บริการเยี่ยม เป=Gยมคุณธรรม ล้ําเลิศ

วิชา” ส�งงานวางแผน ฯ 
  2. งานวางแผน ฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 8.2/สถานศึกษา ส�งฝ8ายแผนงาน ฯ 

และหัวหน�าแผนกวิชา 
ประเด็นการพิจารณา  1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณ	สถานศึกษาท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได� 
  2. สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ�งชี้ และระดับความสําเร็จท่ีเหมาะสม 
  3. สถานศึกษามีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู�การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต�อเนื่อง 
  4. สถานศึกษามีกระบวนการสร�างการมีส�วนร�วม 
  5. สถานศึกษามีการประเมินผลและนําผลไปใช�ปรับปรุงพัฒนา 
เกณฑ/การประเมิน   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ	ของสถานศึกษา ระดับดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 1-5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1-4 ระดับพอใช� ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1-3 ระดับต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 ระดับต�องปรับปรุง
เร�งด�วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  8  ด�านมาตรการส�งเสริม 
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แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ	ของสถานศึกษา  
ป=การศึกษา 2556 

 

ข�อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไม�ปฏิบัต ิ
1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณ	สถานศึกษาท่ี

เหมาะสมและปฏิบัติได� 
  

2.  สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ�งชี้ และระดับความสําเร็จท่ีเหมาะสม   
3. สถานศึกษามีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู�การปฏิบัติท่ี

ชัดเจนและต�อเนื่อง 
  

4. สถานศึกษามีกระบวนการสร�างการมีส�วนร�วม   
5.  สถานศึกษามีการประเมินผลและนําผลไปใช�ปรับปรุงพัฒนา   

                                                                                              ปฏิบัติได� ...............  ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5  
   �  ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4  

� พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3  
� ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2  
� ต�องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติตามประเด็น 1  

 
ผู�สรุปผล…………………..…………..….………งานวางแผนและงบประมาณ 
            (.......................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  . 
 
 
 
                                                  
                                                                          ส�งฝ8ายแผนงานฯ และหัวหน�าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
                                                                                                                                                                                   

มาตรฐานท่ี  8   ด�านมาตรการส�งเสริม 
 

                                                               แบบ ต. 8.2/สถานศึกษา    
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ตัวบ�งช้ีท่ี  8.3 ระดับคุณภาพของผู�เรียนและครูท่ีสื่อสารภาษาอังกฤษได� (มาตรการส�งเสริมภายใน
สถานศึกษา) 

คําอธิบาย สถานศึกษามีการเตรียมผู�เรียนและครูให�ทันสมัย ทันโลก และมีความพร�อม 
สู�สากล โดยจัดให�มีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ผู�ให�ข�อมูลและสรุปผลการประเมิน   ครูท่ีปรึกษา หัวหน�าแผนกวิชาชีพ ครูกลุ�มวิชาภาษาอังกฤษ งานวัดผล ฯ 
เครื่องมือท่ีใช�  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง   1. ผู�เรียนและครูมีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
  2. งานวัดผลและประเมินผล ประชุมครูท่ีปรึกษา และหัวหน�าแผนกวิชาชีพ เพ่ือจัดทํา

รายงาน ตามแบบ ต. 8.3/ครูท่ีปรึกษา และ ต.8.3/แผนกวิชา และสรุปผลการ
ประเมิน แบบ ต.8.3/สถานศึกษา ส�งฝ8ายวิชาการ 

ประเด็นการพิจารณา  1. มีการกําหนดระดับความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษ 
  2. มีการกําหนดตัวบ�งชี้และระดับความสําเร็จท่ีเหมาะสม (ปวช. ไม�ต่ํากว�าระดับ A2 , 

ปวส. ไม�ต่ํากว�าระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท�า) 
  3. มีแนวปฏิบัติและกระบวนการท่ีชัดเจนและต�อเนื่อง 
  4. มีกลไกขับเคลื่อนสู�การปฏิบัติ และมาตรการจูงใจ 
  5. มีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู�เรียนและครู (โดยระบุ

เปWนค�าร�อยละ) 
เกณฑ/การประเมิน   ระดับคุณภาพของผู�เรียนและครูท่ีสื่อสารภาษาอังกฤษได� (มาตรการส�งเสริมภายใน

สถานศึกษา) ระดับ ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1-5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1-4 
ระดับพอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 1-3 ระดับต�องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 
ระดับต�องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  8  ด�านมาตรการส�งเสริม 
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แบบรายงาน  ระดับคุณภาพของผู�เรียนท่ีสื่อสารภาษาอังกฤษได� ป=การศึกษา 2556   
ชั้น   ปวช./ปวส. ................. ประเภทวิชา.........................................สาขาวิชา.................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ลงทะเบียน 
เข�าทดสอบ 

การประเมินผลความสามารถใน 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ชาย............คน หญิง............คน รวม.............คน  

ผู�เรียนท่ีลงทะเบียนประเมินผลจํานวน...............คน ผู�เรียนท่ีผ�านการประเมินจํานวน.................คน คิดเปWนร�อยละ.............. 
 

 

ลงชื่อ.............................................................ครูท่ีปรึกษา 
     (................................................................) 
     วันท่ี.........เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ...2557...   
 

ส�งหัวหน�าแผนกวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 8  ด�านมาตรการส�งเสริม 
แบบ ต.8.3/ครูท่ีปรึกษา 
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แบบรายงาน  ผู�เรียนท่ีสื่อสารภาษาอังกฤษได� ป=การศึกษา 2556   
ประเภทวิชา.........................................สาขาวิชา.................................................... 

ลําดับ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/สาขางาน 
ห�องท่ี/
กลุ�มท่ี 

จํานวนผู�เรียน 

ร�อยละ 
ท้ังหมด 

ลงทะเบียน
ประเมินผล 

ท่ีมีการประเมินผล
ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

 ปวช.      
1 สาขางาน.....................................      
       
 รวมสาขา      
2 สาขางาน.....................................      
       
 รวมสาขา      
3 สาขางาน.....................................      
       
 รวมสาขา      
 รวมระดับ ปวช.      
 ปวส.      
1 สาขางาน.....................................      
       
 รวมสาขา      
2 สาขางาน.....................................      
       
 รวมสาขา      
3 สาขางาน.....................................      
       
 รวมสาขา      
 รวมระดับ ปวส.      
 รวมท้ังส้ิน      

ลงชื่อ.............................................................หวัหน�าแผนกวิชาชีพ 
     (................................................................) 
     วันท่ี.........เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ...2557...    

                  ส�งงานวัดผลและประเมินผล 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 8  ด�านมาตรการส�งเสริม 
แบบ ต.8.3/แผนกวิชา   
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แบบสรุปผล  ผู�เรียนและครูท่ีสื่อสารภาษาอังกฤษได� ป=การศึกษา 2556   

ลํา 
ดับ 

แผนกวิชา 
จํานวนครู/บุคลากร จํานวนผู�เรียน 

เข�า
ประเมิน 

ผ�านการ
ประเมิน 

ร�อยละ 
เข�า

ประเมิน 
ผ�านการ
ประเมิน 

ร�อยละ 

1 ผ�าและเครื่องแต�งกาย       
2 อาหารและโภชนาการ       
3 คหกรรมศาสตร	       
4 การบัญชี       
5 การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป       
6 การขาย/การตลาด       
7 คอมพิวเตอร	ธุรกิจ       
8 การโรงแรม       
9 สปาและความงาม       
10 วิจิตรศิลปY       
11 ออกแบบ       
12 คอมพิวเตอร	กราฟ[ก       
13 สามัญสัมพันธ	     
14 สัมพันธ	ธุรกิจ    

ภาพรวม       
 
 

ลงชื่อ.............................................................งานวัดผล ฯ 
     (................................................................) 
     วันท่ี.........เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ...2557...    
     
 

        ส�งฝ8ายวิชาการและหัวหน�าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี 8  ด�านมาตรการส�งเสริม 
แบบ ต.8.3/งานวัดผล ฯ   
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แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพของผู�เรียนและครูท่ีสื่อสารภาษาอังกฤษได� ป=การศึกษา 2556   

ข�อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไม�ปฏิบัต ิ
1. สถานศึกษามีการกําหนดระดับความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษ   
2.  สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ�งชี้และระดับความสําเร็จท่ีเหมาะสม 

(ปวช. ไม�ต่ํากว�าระดับ A2 , ปวส. ไม�ต่ํากว�าระดับ B1 ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท�า) 

  

3. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการท่ีชัดเจนและต�อเนื่อง   
4. สถานศึกษามีกลไกขับเคลื่อนสู�การปฏิบัติ และมาตรการจูงใจ   
5.  สถานศึกษามีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของผู�เรียนและครู (โดยระบุเปWนค�าร�อยละ) 
ร�อยละ 

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

                                                                                              ปฏิบัติได� ...............  ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5  
   �  ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4  

� พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3  
� ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2  
� ต�องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติตามประเด็น 1  

 
ผู�สรุปผล…………………..…………..….………งานวัดผล ฯ 
            (.......................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  . 
 
 
 
                                                  
                                                                              ส�งฝ8ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
                                                                                                                

มาตรฐานท่ี  8   ด�านมาตรการส�งเสริม 
 

                                                               แบบ ต. 8.3/สถานศึกษา    
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ตัวบ�งช้ีท่ี  8.4 ระดับคุณภาพของมาตรการส�งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการดําเนินงานในการช�วยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา เช�น  

การชี้แนะ ป\องกัน และ/หรือแก�ป]ญหาสังคม ท่ีสอดคล�องกับนโยบายภาครัฐ  
สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และจังหวัด 

ผู�ให�ข�อมูล   ครู หัวหน�าแผนกวิชา ฝ8ายวิชาการ ฝ8ายพัฒนา ฯ ฝ8ายแผนงาน ฯ และฝ8ายบริหารทรัพยากร 
ผู�สรุปผลการประเมิน  งานประกันคุณภาพ ฯ 
เครื่องมือท่ีใช�  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําช้ีแจง   1. หัวหน�าแผนกวิชาประชุมครูจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน

ในการช�วยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา เช�น การชี้แนะ ป\องกัน และ/หรือ
แก�ป]ญหาสังคม ท่ีสอดคล�องกับนโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ
จังหวัด ส�งหัวหน�าแผนกวิชา 

  2. ฝ8ายวิชาการประชุมหัวหน�าแผนกวิชา และหัวหน�างาน จัดทําสรุปผลการประเมิน 
ตามแบบ ต.8.4/แผนกวิชา/งาน ส�งงานประกันคุณภาพ ฯ 

  3. ฝ8ายพัฒนา ฯ ฝ8ายแผนงาน ฯ และฝ8ายบริหารทรัพยากร ประชุมหัวหน�างานจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการในการช�วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา และสรุปผล
การประเมินตามแบบ ต.8.4/งาน ส�งงานประกันคุณภาพ ฯ 

  4. งานประกันคุณภาพ ฯ สรุปรายงานตามแบบ ต.8.4/สถานศึกษา ส�งฝ8ายแผนงาน ฯ 
ประเด็นการพิจารณา  1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดความร�วมมือ และ/หรือช�วยเหลือ ชุมชน สังคม 

รอบสถานศึกษา 
  2. สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ�งชี้ และระดับความสําเร็จท่ีเหมาะสม 
  3. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการท่ีชัดเจนและต�อเนื่อง 
  4. สถานศึกษามีกลไกขับเคลื่อนสู�การปฏิบัติ และสร�างการมีส�วนร�วมจากผู�เก่ียวข�อง 
  5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต�อสถานศึกษา  
เกณฑ/การประเมิน   สถานศึกษามีมาตรการส�งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น

1-5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1- 4 ระดับพอใช� ปฏิบัติตามประเด็น 1-3 ระดับต�อง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 ระดับต�องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
           

มาตรฐานท่ี  8  ด�านมาตรการส�งเสริม 
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แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพของมาตรการส�งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) ป=การศึกษา 2556 
 

ข�อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไม�ปฏิบัต ิ
1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดความร�วมมือ และ/หรือ

ช�วยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา 
  

2.  สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ�งชี้ และระดับความสําเร็จท่ีเหมาะสม   
3. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการท่ีชัดเจนและต�อเนื่อง   
4. สถานศึกษามีกลไกขับเคลื่อนสู�การปฏิบัติ และสร�างการมีส�วนร�วม

จากผู�เก่ียวข�อง 
  

5.  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต�อ
สถานศึกษา 

ค�าเฉลี่ย........... 
ระดับ............... 

 

                                                                                              ปฏิบัติได� ...............  ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 5  
   �  ดี  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 4  

� พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 3  
� ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น  1 และ 2  
� ต�องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  

 
ผู�สรุปผล…………………..…………..….………หัวหน�าแผนกวิชา/งาน................................................. 
          (................................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  . 
 
 
 
                                                  
                                                                                           ส�งงานประกันคุณภาพ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
                                                                                                                                                                 

มาตรฐานท่ี  8   ด�านมาตรการส�งเสริม 
 

                                                               แบบ ต. 8.4/แผนกวิชา/งาน  
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แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพของมาตรการส�งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) ป=การศึกษา 2556 
 

ข�อที่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไม�ปฏิบัต ิ
1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดความร�วมมือ และ/หรือ

ช�วยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา 
  

2.  สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ�งชี้ และระดับความสําเร็จท่ีเหมาะสม   
3. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการท่ีชัดเจนและต�อเนื่อง   
4. สถานศึกษามีกลไกขับเคลื่อนสู�การปฏิบัติ และสร�างการมีส�วนร�วม

จากผู�เก่ียวข�อง 
  

5.  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต�อ
สถานศึกษา 

ค�าเฉลี่ย........... 
ระดับ............... 

 

                                                                                              ปฏิบัติได� ...............  ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน �  ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 5  
   �  ดี  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 4  

� พอใช�  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 3  
� ต�องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น  1 และ 2  
� ต�องปรับปรุงเร�งด�วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  

 
ผู�สรุปผล…………………..…………..….………งานประกันคุณภาพ ฯ 
          (................................................) 
วันท่ี             เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2557  . 
 
 
 
                                                  
                                                                                           ส�งฝ8ายแผนงาน ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี 
                                                                                                                                                                                   

มาตรฐานท่ี  8   ด�านมาตรการส�งเสริม 
 

                                                                    แบบ ต. 8.4/สถานศึกษา    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ปฏิทินปฏิทินการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน  และตารางส�งข�อมูลของและตารางส�งข�อมูลของ
บุคลากรบุคลากรตามมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษา  

    



228 
 

 ปฏิทินการปฏิบตัิงาน และการส�งข�อมูลของบุคลากร 
ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี  

ป%การศึกษา  2556 
ตัวบ�งช้ีท่ี ผู�ให�ข�อมูล เครื่องมือ หน�า ส�ง กําหนดส�ง 

มาตรฐานท่ี 1 
1.1 

 
- ครูท่ีปรึกษา 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานทะเบียน 

 
ต.1.1/ครูท่ีปรึกษา 
ต.1.1/แผนกวิชา 
ต.1.1/สถานศึกษา 

 
6 
7 
9 

 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
 
- ฝ,ายบริหารทรัพยากร 

 
10 มี.ค. 57 

 
16 มี.ค. 57 

1.2 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต.1.2/สถานประกอบการ 
ต.1.2/ชุมชน 
ต.1.2/แผนกวิชา 
ต.1.2/สถานศึกษา 

14 
16 
17 
18 

- สถานประกอบการ 
- บุคคลในชุมชน 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- ฝ,ายวิชาการ 

มกราคม 2557 
 

10 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

1.3 - ครูท่ีปรึกษา ปวช. 
- ครูท่ีปรึกษา ปวส. 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานวัดผลและประเมินผล 

ต.1.3/ครูท่ีปรึกษา ปวช. 
ต.1.3/ครูท่ีปรึกษา ปวส. 
ต.1.3/แผนกวิชา 
ต.1.3/สถานศึกษา 

23 
24 
25 
27 

- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- ฝ,ายวิชาการ 

10 มี.ค. 57 
10 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

1.4 - ครูท่ีปรึกษา ปวช. 
- ครูท่ีปรึกษา ปวส. 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
 
- งานวัดผลและประเมินผล 

ต.1.4/ครูท่ีปรึกษา ปวช. 
ต.1.4/ครูท่ีปรึกษา ปวส. 
ต.1.4/แผนกวิชา ปวช. 
ต.1.4/แผนกวิชา ปวส. 
ต.1.4/สถานศึกษา 

31 
32 
33 
34 
35 

- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- ฝ,ายวิชาการ 

10 มี.ค. 57 
10 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

1.5 - ครูท่ีปรึกษา  
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานวัดผลและประเมินผล 

ต.1.5/ครูท่ีปรึกษา  
ต.1.5/แผนกวิชา 
ต.1.5/สถานศึกษา 

39 
40 
42 

- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- ฝ,ายวิชาการ 

10 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

1.6 - ครูท่ีปรึกษา  
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานวัดผลและประเมินผล 

ต.1.6/ครูท่ีปรึกษา  
ต.1.6/แผนกวิชา 
ต.1.6/สถานศึกษา 

46 
47 
49 

- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- ฝ,ายวิชาการ 

10 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

1.7 - ครูท่ีปรึกษา  
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานทะเบียน 

ต.1.7/ครูท่ีปรึกษา  
ต.1.7/แผนกวิชา 
ต.1.7/สถานศึกษา 

53 
54 
55 

- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
 
- ฝ,ายบริหารทรัพยากร 

10 มี.ค. 57 
 

16 มี.ค. 57 
1.8 - งานทะเบียน ต.1.8 58 - หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 

- ฝ,ายบริหารทรัพยากร 
16 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

1.9 - ครูท่ีปรึกษา  
 
 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานแนะแนว ฯ 

ต.1.9/1 ครูท่ีปรึกษา 
ต.1.9/2 ครูท่ีปรึกษา 
ต.1.9/3 ครูท่ีปรึกษา 
ต.1.9/แผนกวิชา 
ต.1.9/สถานศึกษา 

60 
61 
62 
63 
64 

- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานแนะแนว ฯ 
- ฝ,ายพัฒนา ฯ 

มกราคม 2557 
มกราคม 2557 
มกราคม 2557 

10 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 
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ตัวบ�งช้ีท่ี ผู�ให�ข�อมูล เครื่องมือ หน�า ส�งใคร กําหนดส�ง 

1.10 - ครูท่ีปรึกษา ปวช.3,ปวส.2 
(ป;การศึกษา 2555) 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานแนะแนว ฯ 

ต.1.10/แบบสอบถาม 
 
ต.1.10/แผนกวิชา 
ต.1.10/สถานศึกษา 

67 
 

69 
70 

- สถานประกอบการ หน=วยงาน 
สถานศึกษา หรือผู�รับบริการ 

- งานแนะแนว ฯ 
- ฝ,ายพัฒนา ฯ 

มกราคม 2557 
 

กุมภาพันธ@ 2557 
10 มี.ค. 57 

มาตรฐานท่ี 2 
2.1 

 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 

 
ต.2.1/แผนกวิชา 
ต.2.1/งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ต.2.1/สถานศึกษา 

 
73 
74 
76 

 
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
- ฝ,ายวิชาการ 
- ฝ,ายวิชาการ 

 
10 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

2.2 - ครู 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 

ต.2.2/ครู 
ต.2.2/แผนกวิชา 
ต.2.2/สถานศึกษา 

78 
79 
80 

- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
- ฝ,ายวิชาการ 

10 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

2.3 - ครู 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 

ต.2.3/ครู 
ต.2.3/แผนกวิชา 
ต.2.3/งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ต.2.3/สถานศึกษา 

82 
83 
84 
85 

- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
- ฝ,ายวิชาการ 
- ฝ,ายวิชาการ 

10 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

2.4 - ครู 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานวัดผลและประเมินผล 

ต.2.4/ครู 
ต.2.4/แผนกวิชา 
ต.2.4/สถานศึกษา 

87 
88 
89 

- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- ฝ,ายวิชาการ 

10 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

2.5 - หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ต.2.5/แผนกวิชา 
ต.2.5/สถานศึกษา 

91 
92 

- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- ฝ,ายวชิาการ 

10 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

มาตรฐานที่ 3 
3.1 

 
- ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษา 
- งานบริหารงานทั่วไป 

 
ต.3.1/แบบประเมิน1,2 
 
ต.3.1/สถานศึกษา 

 
96,97 

 
98 

 
- งานบริหารงานทั่วไป 
 
- ฝ,ายบริหารทรัพยากร 
- หัวหน�าแผนกวิชา 

 
มกราคม 2557 

 
10 มี.ค. 57 

 
3.2 งานวางแผน ฯ ต.3.2/สถานศึกษา 100 - ฝ,ายแผนงาน ฯ 

- หัวหน�าแผนกวิชา 
10 มี.ค. 57 

 
3.3 - ครูบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับอัตลักษณ@  

“ทักษะเยี่ยม”ตามแบบรายงาน ของงานวางแผน ฯ 
- งานวางแผน ฯ 
 

ทุกคร้ังที่ปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม 

- งานวางแผน ฯ ต.3.3/สถานศึกษา 102 - ฝ,ายแผนงาน ฯ 
- หัวหน�าแผนกวิชา 

10 มี.ค. 57 
 

3.4 - คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย 
- งานบุคลากร 
- งานบริหารงานท่ัวไป 

ต.3.4/แบบประเมิน 
 
ต.3.4/งานบุคลากร 
ต.3.4/สถานศึกษา 

104 
 

105 
106 

- งานบุคลากร 
 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
- ฝ,ายบริหารทรัพยากร 
- หัวหน�าแผนกวิชา 

มกราคม 2557 
 

กุมภาพันธ@ 2557 
10 มี.ค. 57 
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ตัวบ�งช้ีท่ี ผู�ให�ข�อมูล เครื่องมือ หน�า ส�งใคร กําหนดส�ง 
3.5 - ผู�เรียน - ครู  

- บุคลากรสายสนับสนุน 
- งานศูนย@ข�อมูล ฯ / 
งานประชาสัมพนัธ@ 

ต.3.5/แบบประเมิน 
 
ต.3.5/สถานศึกษา 

108 
 

110 

- งานศูนย@ข�อมูล ฯ 
 
- ฝ,ายแผนงาน ฯ 
- ฝ,ายบริหารทรัพยากร 
- หัวหน�าแผนกวิชา 

กุมภาพันธ@ 2557 
 

10 มี.ค. 57 
 

3.6 - ผู�เรียน - ครู 
- งานอาคารสถานท่ี 

ต.3.6/แบบประเมิน 
ต.3.6/งานอาคารสถานท่ี 

113 
114 

- งานอาคารสถานท่ี 
- งานปกครอง 
- ฝ,ายบริหารทรัพยากร 
- หัวหน�าแผนกวิชา 

กุมภาพันธ@ 2557 
10 มี.ค. 57 
10 มี.ค. 57 
10 มี.ค. 57 

 - ครูท่ีปรึกษา 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานปกครอง/งานโครงการ
พิเศษ/งานสวัสดิการ ฯ 

ต.3.6/ครูท่ีปรึกษา 
ต.3.6/แผนกวิชา 
ต.3.6/สถานศึกษา 

115 
116 
117 

- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานปกครอง 
- ฝ,ายพัฒนา ฯ 

กุมภาพันธ@ 2557 
10 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 

 
3.7 - ครูท่ีปรึกษา 

 
- งานครูท่ีปรึกษา 

ต.3.7/ครู 1 
ต.3.7/ครู 2 
ต.3.7/งานครูท่ีปรึกษา 1 
ต.3.7/งานครูท่ีปรึกษา 2 
ต.3.7/สถานศึกษา 

119 
120 
121 
122 
123 

- งานครูท่ีปรึกษา 
- งานครูท่ีปรึกษา 
- ฝ,ายพัฒนา ฯ 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 

กุมภาพันธ@ 2557 
กุมภาพันธ@ 2557 

10 มี.ค. 57 
 

3.8 - ผู�เรียน  - ครู 
- งานอาคารสถานท่ี/ 
งานศูนย@วิทยบริการ ฯ 

ต.3.8/แบบประเมิน 
ต.3.8/งานอาคารสถานท่ี 
ต.3.8/สถานศึกษา 

125 
127 
128 

- งานอาคารสถานท่ี 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
- ฝ,ายบริหารทรัพยากร 
- ฝ,ายวิชาการ 

กุมภาพันธ@ 2557 
10 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 

 
3.9 - ผู�เรียน  - ครู 

- งานพัสดุ  
ต.3.9/แบบประเมิน 
ต.3.9/สถานศึกษา 

130 
131 

- งานพัสดุ 
- ฝ,ายบริหารทรัพยากร 
- หัวหน�าแผนกวิชา 

กุมภาพันธ@ 2557 
10 มี.ค. 57 

 
3.10 - ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
 
- งานบุคลากร 

ต.3.10/ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ต.3.10/บุคลากรสาย 
สนับสนุน 
ต.3.10/สถานศึกษา 

133 
 

135 
 

136 

- งานบุคลากร 
 
- งานบุคลากร 
 
- ฝ,ายบริหารทรัพยากร 
- หัวหน�าแผนกวิชา 

กุมภาพันธ@ 2557 
 

กุมภาพันธ@ 2557 
 

10 มี.ค. 57 
 

3.11 - งานวางแผน ฯ  ต.3.11/สถานศึกษา 138 - ฝ,ายแผนงาน ฯ 
- หัวหน�าแผนกวิชา 

10 มี.ค. 57 
 

3.12 - ครู 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานความร=วมมือ/งาน 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
 

ต.3.12/ครู 
ต.3.12/แผนกวิชา 
ต.3.12/แบบบันทึก 1 
ต.3.12/แบบบันทึก 2 
 
 

141 
142 
143 
144 

 
 

- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
- ฝ,ายวิชาการ 
- ฝ,ายแผนงาน ฯ 

กุมภาพันธ@ 2557 
10 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 
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ตัวบ�งช้ีท่ี ผู�ให�ข�อมูล เครื่องมือ หน�า ส�งใคร กําหนดส�ง 
3.12 (ต=อ) - งานพัสดุ /การเงิน/บัญชี 

 
- งานบริหารงานท่ัวไป 

ต.3.12/งานพัสดุ/
การเงิน/บัญชี 
ต.3.12/สถานศึกษา 

145 
 

146 

- งานบริหารงานท่ัวไป 
 
- ฝ,ายบริหารทรัพยากร 
- หัวหน�าแผนกวิชา 

กุมภาพันธ@ 2557 
 

16 มี.ค. 57 
 

มาตรฐานท่ี 4  
4.1 

 
- ครูท่ีปรึกษา/ครูผู�สอน 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
 
- งานโครงการพิเศษ  

 
ต.4.1/ครู 
ต.4.1/แผนกวิชา 1 
ต.4.1/แผนกวิชา 2 
ต.4.1/สถานศึกษา 

 
149 
150 
151 
152 

 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานโครงการพิเศษ 
- งานโครงการพิเศษ 
- ฝ,ายพัฒนา ฯ 

 
กุมภาพันธ@ 2557 

10 มี.ค. 57 
10 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 

มาตรฐานท่ี 5 
5.1 

 
- ครู 
- หัวหน�าแผนกวิชารวบรวม 
- ครู 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานวิจัย ฯ 

 
ต.5.1/1 ครู 
ต.5.1/1 ครู 
ต.5.1/2 ครู 
ต.5.1/แผนกวิชา 
ต.5.1/งานวิจัย ฯ 
ต.5.1/สถานศึกษา 

 
160 
160 
161 
162 
163 
164 

 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- งานวิจัย ฯ 
- ฝ,ายแผนงาน ฯ 
- ฝ,ายแผนงาน ฯ 

 
กุมภาพันธ@ 2557 
กุมภาพันธ@ 2557 
กุมภาพันธ@ 2557 

10 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

5.2 - ครู 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
 
- งานวิจัย ฯ 

ต.5.2/ครู 
ต.5.2/แผนกวิชา 1 
ต.5.2/แผนกวิชา 2 
ต.5.2/งานวิจัย ฯ 
ต.5.2/สถานศึกษา 

166 
167 
168 
169 
170 

- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานวิจัย ฯ 
- งานวิจัย ฯ 
- ฝ,ายแผนงาน ฯ 
- ฝ,ายแผนงาน ฯ 

กุมภาพันธ@ 2557 
10 มี.ค. 57 
10 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

มาตรฐานท่ี 6 
6.1 

 
- ครูท่ีปรึกษา,ครูผู�สอน 
- ครู 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 

 
ต.6.1/ครู 
ต.6.1/บุคลากร 
ต.6.1/บุคลากร 
ต.6.1/แผนกวิชา 
ต.6.1/สถานศึกษา 

 
174 
175 
175 
176 
177 

 
- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 
- งานกิจกรรม ฯ 
- ฝ,ายพัฒนา ฯ 

 
กุมภาพันธ@ 2557 
กุมภาพันธ@ 2557 
กุมภาพันธ@ 2557 

10 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

6.2 - ครูท่ีปรึกษา,ครูผู�สอน 
- ครู 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 

ต.6.2/ครู 
ต.6.2/บุคลากร 
ต.6.2/บุคลากร 
ต.6.2/แผนกวิชา 
ต.6.2/สถานศึกษา 

183 
184 
184 
185 
186 

- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 
- งานกิจกรรม ฯ 
- ฝ,ายพัฒนา ฯ 

กุมภาพันธ@ 2557 
กุมภาพันธ@ 2557 
กุมภาพันธ@ 2557 

10 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

6.3 - ครูท่ีปรึกษา,ครูผู�สอน 
- ครู 
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 

ต.6.3/ครู 
ต.6.3/บุคลากร 
ต.6.3/บุคลากร 
ต.6.3/แผนกวิชา 
ต.6.3/สถานศึกษา 

192 
193 
193 
194 
195 

- หัวหน�าแผนกวิชาชีพ 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 
- งานกิจกรรม ฯ 
- ฝ,ายพัฒนา ฯ 

กุมภาพันธ@ 2557 
กุมภาพันธ@ 2557 
กุมภาพันธ@ 2557 

10 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

      
      



232 
 

      
ตัวบ�งช้ีท่ี ผู�ให�ข�อมูล เครื่องมือ หน�า ส�งใคร กําหนดส�ง 

6.4 - ครูผู�สอน 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 

ต.6.4/ครู 
ต.6.4/แผนกวิชา 
ต.6.4/สถานศึกษา 

200 
201 
202 

- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 
- ฝ,ายพัฒนา ฯ 

กุมภาพันธ@ 2557 
10 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

มาตรฐานที่ 7 
7.1 

 
- ครู 
- แผนกวิชา 
- งานประกันคุณภาพ ฯ 

 
ต.7.1/ครู 
ต.7.1/แผนกวิชา 
ต.7.1/สถานศึกษา 

 
206 
207 
208 

 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานประกันคุณภาพ ฯ 
- ฝ,ายแผนงาน ฯ 

 
กุมภาพันธ@ 2557 

10 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

7.2 - ครู 
- แผนกวิชา 
- งานประกันคุณภาพ ฯ 

ต.7.2/ครู 
ต.7.2/แผนกวิชา 
ต.7.2/สถานศึกษา 

210 
211 
212 

- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานประกันคุณภาพ ฯ 
- ฝ,ายแผนงาน ฯ 

กุมภาพันธ@ 2557 
10 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

มาตรฐานที่ 8 
8.1 

 
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
- งานแนะแนว ฯ 

 
ต.8.1/ครู/บุคลากร 
ต.8.1/สถานศึกษา 

 
215 
216 

 
- งานแนะแนว ฯ 
- ฝ,ายพฒันา ฯ  

 
กุมภาพันธ@ 2557 

10 มี.ค. 57 
8.2 - ครู บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับ เอกลักษณ@

สถานศึกษา “บริการเยี่ยม เป;Kยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา”  
ตามแบบรายงานของงานวางแผน ฯ 

- งานวางแผน ฯ ทุกคร้ังที่ปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม 

 
 - งานวางแผน ฯ ต.8.2/สถานศึกษา 218 - ฝ,ายแผนงาน ฯ 

- หัวหน�าแผนกวิชา 
10 มี.ค. 57 
10 มี.ค. 57 

8.3 - ครูท่ีปรึกษา 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานวัดผล ฯ 

ต.8.3/ครูท่ีปรึกษา 
ต.8.3/แผนกวิชา 
ต.8.3/งานวัดผล ฯ 
 
ต.8.3/สถานศึกษา 

220 
221 
222 

 
223 

- หัวหน�าแผนกวิชา 
- งานวัดผล ฯ 
- ฝ,ายวิชาการ 
- หัวหน�าแผนกวิชา 
- ฝ,ายวิชาการ 

กุมภาพันธ@ 2557 
10 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 
13 มี.ค. 57 
16 มี.ค. 57 

8.4 - ครู บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับการ
ช=วยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา 

- หัวหน�าแผนกวิชา ทุกคร้ังที่ปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม 

- หัวหน�าแผนกวิชา/ 
หัวหน�างาน 
- งานประกันคุณภาพ ฯ 

ต.8.4/แผนกวิชา/งาน 
 
ต.8.4/สถานศึกษา 

225 
 

226 

- งานประกันคุณภาพ ฯ 
 
- ฝ,ายแผนงาน ฯ 

10 มี.ค. 57 
 

16 มี.ค. 57 
1.ประชุมโดยคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา(ติดตามข�อมูลรายบุคคล/หัวหน�างาน/ฝ,าย)        วันท่ี 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 
2.จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล/แผนก   วันท่ี  24-25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 
3.สรุปผลการประเมินและจัดทํา  SWOT   วันท่ี 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 
4.ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   วันท่ี 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 
5.จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   วันท่ี 1 – 30 เมษายน 2557 
6.เผยแพร=รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแก=สาธารณชน   1 – 31 พฤษภาคม 2557 
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คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธาน ี
ที่ ๙๐๐ /๒๕๕๖ 

เร่ือง  แต(งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป3การศึกษา ๒๕๕๖ 
--------------------------------------- 

           ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได6ประกาศใช6มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เม่ือวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยใช6เป;นเป<าหมายในการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน 
และด6านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นัน้ 
 เพื่อให6การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป;นไปด6วยความเรียบร6อย และบรรลวุัตถุประสงค� 
วิทยาลัยฯอาศัยอํานาจตามสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที ่๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เร่ือง
การมอบอํานาจให6ผู6อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เก่ียวกับงานบุคลากร) จึงแต(งตั้งบุคลากรของวิทยาลัยเพื่อดําเนนิการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดงันี ้

           ๑.  คณะกรรมการอํานวยการ  มีหน6าที่ ประสานงาน นิเทศ กํากับ ติดตาม ให6คําแนะนําในการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด6วย 
  ๑.๑ นางเนาวรัตน�  รัตนพันธ�     ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายสุทธิพัฒน�  อมรกุล     รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นางสาวสีดา  ขํากลิ่น     รองประธานกรรมการ 
  ๑.๔ นางจิราวรรณ  นวลรอด     รองประธานกรรมการ 
  ๑.๕ รองผู6อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายบริหารทรัพยากร  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๖ นางจารุวรรณ   อมรกุล  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๗ นางปMยะพร  เข็มขาว  กรรมการและผู6ช(วยเลขานุการ 

 ๒.  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ  มีหน6าที่ ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาเคร่ืองมือ 
ทดสอบเคร่ืองมือ  เก็บรวบรวมข6อมูล สรุปผลการประเมิน จัดทําจุดดีเด(นและจุดที่ควรพฒันา  และส(งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ  ประกอบด6วย 

 ๒.๑  คณะกรรมการฝ�ายบริหารทรัพยากร  ประกอบด�วย 
  ๑.  รองผู6อํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝKายบริหารทรัพยากร  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวนารีรัตน�  อู6สกุลวฒันา    รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาววรรณิภา  นลิวรรณ    กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.  นางอรอนงค�  แซ(ลิ่ม     กรรมการและผู6ช(วยเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ตัวบ#งชี ้ กรรมการ 
๑ ๑.๑ , ๑.๗  นางจริยา  มณีโรจน� , นางอรอนงค�  แซ(ลิ่ม , นางสาวณัฐเกศ  เรืองทอง , 

นางสาวอารยา  ทองศร 
๓ 
 
 

 

๓.๑ , ๓.๔ นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ , นางสาวอุษา  จรูญผล , นางสาวยุภาวรรณ  ใสดํา , 
นายสชุาติ  ทิมทอง , นางสาวกัลยา  สมัครการ , นางอภิญญา  กีรติสุวคนธ� ,  
นางเอ้ือมพร  จันทร�แก6ว ,นางสาวอุไรวรรณ  ชํานาญกิจ , นางสาวชนันณัตถ�  
พรหมหิตาทร , นางสาวหัทยา  ไทยปาน 

   
/มาตรฐานที่... 
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มาตรฐานที่ ตัวบ#งชี ้ กรรมการ 

 ๓.๕ นางสาวนงลักษณ�  ทองอํ่า , นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย ,  
นางสาวนาขวัญ จนัทร�จํารัส , นางสาวรัชนวีรรณ�  สะพะพันธ� 

๓.๖ ด6านที่ ๑ 
และ ๓.๘ 

นายโชคชัย  จุลภักด์ิ , นางปMยาภรณ�  ก้ันเกตุ , นางรังสิมา  บุญมีชัย ,  
นายฉัตรชัย  ริยาพันธ� 

๓.๙ นางชฎาภรณ�  เฟWXองฟุ<ง , นางชนานิศ  มีพฤกษ� , นางสาวศิริรัตน�  เลิศสนเมธากุล , 
นางธัญดา  ทิพย�น6อย , นางสาวปMXนมณี  สุรทนิ , นางสาววชัราภรณ�  หนูเจริญ , 
นางสาวนุชรี  บวัอ(อน 

๓.๑๐ นางอภิญญา กีรติสวุคนธ� , นางเอ้ือมพร จันทร�แก6ว ,นางสาวอุไรวรรณ  ชํานาญกิจ , 
นางสาวชนนัณัตถ�  พรหมหิตาทร , นางสาวหัทยา  ไทยปาน 

๓.๑๒ (๑,๔,๕) นางสาววรรณิภา  นิลวรรณ , นางสาวอุษา  จรูญผล , นางสาวยุภาวรรณ  ใสดํา , 
นายสชุาติ  ทิมทอง , นางสาวกัลยา  สมัครการ , 
นางจีรพรรณ โยธาปาน , นางปราณีต  เนตรพุกกณะ , นางสาวรัชนีกร บ6าง , 
นางสาวนารีรัตน�  อู6สกุลวัฒนา , นางกาญจนา ไชยเทพ , 
นางชฎาภรณ� เฟWXองฟุ<ง , นางชนานิศ มีพฤกษ� , นางสาวศิริรัตน�  เลิศสนเมธากุล , 
นางธัญดา  ทิพย�น6อย , นางสาวปMXนมณี  สุรทนิ , นางสาววชัราภรณ�  หนูเจริญ , 
นางสาวนุชรี  บวัอ(อน  

 ๒.๒  คณะกรรมการฝ�ายวิชาการ  ประกอบด�วย 
 ๑.  นางจิราวรรณ  นวลรอด    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางอุบล  เบญจพงศ�    รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายสัมฤทธิ์  ทองพฒัน�    กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.  นางสาวโสภา  อัยสุวรรณ�    กรรมการและผู6ช(วยเลขานุการ 

 

มาตรฐานที่ ตัวบ#งชี ้ กรรมการ 
๑ ๑.๒ นางอุบล  เบญจพงศ� , นางจนัทนา  ทวชีาติ , นายศุภกิจ  ภูวรกิจ ,  

นางสาวมลทิพย�  เค6ายวนผึ้ง , นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ� , นางสาวธารวิมล ใจตึง , 
นางสาวนาขวัญ  จนัทร�จํารัส , นางสาวจิตติมา  เกลาเกลี้ยง ,  
นางสาวนพวรรณ�  ศักรางกูล 

๑.๓ - ๑.๖ นายสัมฤทธิ์  ทองพัฒน� , นางอุบล  เบญจพงศ� , นางอรทัย  เมืองแมน ,  
นางอรอนงค� แซ(ลิ่ม , นางสาวเสมอใจ  นวลศรี , นางสาวจีรวรรณ  ศรีวิลัย ,  
นางสาววิมล  สุพรรณดิษฐ , นางสาวมลทิพย�  เค6ายวนผึ้ง ,  
นางสาวสุนิสา  ไทรจําเนียร , หัวหน6าแผนกวชิา 

๒ 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๑ - ๒.๓ นางสาวโสภา  อัยสวุรรณ� , นางอุบล  เบญจพงศ� , นางฤดี  เพชรมณี , นางมาลี  
ว(องเกษฎา , นางอรอนงค� แซ(ลิม่ , นางสาวเสมอใจ  นวลศรี , นางสาวกมลรัตน� 
นาคินทร� , นางสาวเครือวัลย�  วฒันาทิพยธาํรง , นางสาวสิริรัตน�  เรืองนิมิตร ,
หัวหน6าแผนกวิชา 

๒.๔ นายสัมฤทธิ์  ทองพัฒน� , นางอุบล  เบญจพงศ� , นางอรทัย  เมืองแมน ,  
นางอรอนงค� แซ(ลิ่ม , นางสาวเสมอใจ  นวลศรี , นางสาวจีรวรรณ  ศรีวิลัย ,  
นางสาววิมล  สุพรรณดิษฐ , นางสาวมลทิพย�  เค6ายวนผึ้ง ,  
นางสาวสุนิสา  ไทรจําเนียร , หัวหน6าแผนกวชิา 

   
                                                                                 /มาตรฐานที่… 
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มาตรฐานที่ ตัวบ#งชี ้ กรรมการ 
 ๒.๕ นางอุบล  เบญจพงศ� , นางจนัทนา  ทวชีาติ , นายศุภกิจ  ภูวรกิจ ,  

นางสาวมลทิพย�  เค6ายวนผึ้ง , นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ� , นางสาวธารวิมล ใจตึง , 
นางสาวนาขวัญ  จนัทร�จํารัส , นางสาวจิตติมา  เกลาเกลี้ยง ,  
นางสาวนพวรรณ�  ศักรางกูล 

๓ ๓.๘ นางสาวพชัรนนัท�  อาจหาญ , นางสาวพวงรัตน�  เพชรรอด ,  
นางเบญจวรรณ  จิรัฐติโชติ  

๓.๑๒ (๒,๕) นางสาวโสภา  อัยสวุรรณ� , นางสาวสิริรัตน�  เรืองนิมิตร ,  
นางอุบล  เบญจพงศ� , นางสาวนพวรรณ�  ศักรางกูล , หัวหน6าแผนกวิชา  ๓.๑๒(๓,๕) 

 ๒.๓  คณะกรรมการฝ�ายแผนงานและความร#วมมือ  ประกอบด�วย 
  ๑.  นางสาวสีดา  ขํากลิน่    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายจักรกฤษณ�  ภู(ทอง    รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางเสาวณีย�  ไกรนุกูล    กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.  นางจริยาท  ประดษิฐ�ทรัพย�    กรรมการและผู6ช(วยเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ตัวบ#งชี ้ กรรมการ 
๓ ๓.๒ , ๓.๓ นางเสาวณีย�  ไกรนุกูล , นางวราภรณ�  เยาว�แสง ,นางจริยาท  ประดิษฐ�ทรัพย� ,  

นางสุพัตรา เมืองฤกษ� , นางสาวพิรุฬห�ลักษณ� ฉิมละ , นางสาววรางคณา   
วรวรรณวงศ� , หัวหน6าแผนกวิชา 

 ๓.๕ นายจักรกฤษณ�  ภู(ทอง , นางสาวสุกัญญา  เป3Xยนขุนทด 
 ๓.๑๑ (๑)    นางเสาวณีย�  ไกรนุกูล , นางสพุัตรา  เมืองฤกษ� ,  

นางธนภร  ฤทธิเกษม , นางจริยาท ประดิษฐ�ทรัพย� ,  
นางสาวสุภาวดี  เสมอมาศ , นายสามารถ เนียมมุนี , นางวิจิตรา  มีเพียร 

๓.๑๑ (๒) 
๓.๑๑ (๔) 

 ๓.๑๒ (๑,๓) นางปMยะพร  เข็มขาว , นางสาวพิรุฬห�ลักษณ� ฉิมละ 
๕ ๕.๑ , ๕.๒ นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ , นางกัญญ�พิดา  สุขสง , นายธีรพล  ทองเพชร ,  

นายสามารถ เนียมมุนี , นางสาวสุกัญญา  ฤทธิมนตรี , นายสัมฤทธิ์  ทองพัฒน� , 
นางสาวนฤมล  โสภา , นางสาวยุภาวรรณ  ใสดํา , นางวิจิตรา  มีเพียร , 
หัวหน6าแผนกวิชา 

๗ ๗.๑ , ๗.๒ นางจารุวรรณ  อมรกุล , นางปMยะพร  เข็มขาว , นายณัฐวฒุิ  พึ่งกุศล ,  
นางสาวสุชาวดี  นุ6ยเพชร , หัวหน6าแผนกวชิา 

๒.๔  คณะกรรมการฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  ประกอบด�วย 
 ๑.  นายสุทธพิัฒน�  อมรกุล    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางวาสนา  วิเชียร     รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางนงลักษณ�  เรียบร6อย    กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.  นางนฤมล  แย6มศรี     กรรมการและผู6ช(วยเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ ตัวบ#งชี ้ กรรมการ 
๑ ๑.๘-๑.๙ นางนงลักษณ�  เรียบร6อย , นางสาวมณฑา  หม่ืนชนะ , นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน� , 

ครูที่ปรึกษา ปวช.๓ และปวส.๒ ป3การศึกษา ๒๕๕๕ , หัวหน6าแผนกวิชา 
๓ 
 

 

๓.๖ 
ด6านที่ ๒-๕ 

นางวาสนา  วิเชยีร , นางอังคณา  ควนวไิล , นางณัฐกาญจน�  ผลผลา ,  
นางสาวโสภิตา เอ่ียมสะอาด , นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม , นางสาวกัญญารัตน�  
แก6วศิริ , นางนพรัตน�  สุวรรณรัตน�  

                                                                                 /มาตรฐานที่... 
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มาตรฐานที่ ตัวบ#งชี ้ กรรมการ 
 ๓.๗ (๑-๓,๕) นางนพรัตน�  สุวรรณรัตน� , นางสาวฉัจชสิา  เพชรหนองชุม ,  

นางอังคณา  ควนวไิล , นางสาวกัญญารัตน� แก6วศิริ  
๓.๗ (๑,๔) นางนงลักษณ�  เรียบร6อย , นางสาวมณฑา  หม่ืนชนะ , นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน� 
๓.๑๑ (๓) นางณัฐกาญจน�  ผลผลา , นางสาวโสภิตา เอ่ียมสะอาด  

นางนฤมล  แย6มศรี , เจ6าหน6าทีง่านกิจกรรม ๓.๑๑ (๕) 
๔ ๔.๑ นางณัฐกาญจน�  ผลผลา , นางสาวโสภิตา เอ่ียมสะอาด , หัวหน6าแผนกวิชา 
๖ ๖.๑ – ๖.๔ นางนฤมล  แย6มศรี , เจ6าหน6าทีง่านกิจกรรม , หัวหน6าแผนกวชิา 

 ๓.  คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มีหน6าที่ ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนนิการประเมิน
คุณภาพภายใน  ให6เป;นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  และนําข6อมูลจากการสรุปผลการประเมิน แต(ละมาตรฐานและ 
ตัวบ(งชี้  มาจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง รายบุคคล และรายงานประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา  ประกอบด6วย 
  ๓.๑  นางเนาวรัตน�  รัตนพนัธ� ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  นางสาวสีดา  ขํากลิน่ รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓  นายสุทธิพฒัน�  อมรกุล รองประธานกรรมการ 
  ๓.๔  นางจิราวรรณ  นวลรอด รองประธานกรรมการ 
  ๓.๕  รองผู6อํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝKายบริหารทรัพยากร รองประธานกรรมการ 
  ๓.๖  หัวหน6าแผนกวิชาทุกแผนก กรรมการ 
  ๓.๗  หัวหน6างานทุกงาน กรรมการ 
  ๓.๘  นางจารุวรรณ  อมรกุล กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๙  นางปMยะพร  เข็มขาว กรรมการและผู6ช(วยเลขานุการ 

 ๔.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหน6าที่  ประเมินผลการดาํเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาทุกมาตรฐานตามตัวบ(งชี้แยกเป;นแผนกวชิาและสถานศึกษา  ประกอบด6วย 
 ๔.๑  นางเนาวรัตน�  รัตนพนัธ� ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นางสาวสีดา  ขํากลิน่ รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓  นายสุทธิพฒัน�  อมรกุล รองประธานกรรมการ 
  ๔.๔  นางจิราวรรณ  นวลรอด รองประธานกรรมการ 
  ๔.๕  รองผู6อํานวยการวิทยาลัยฯ  ฝKายบริหารทรัพยากร รองประธานกรรมการ 
 ๔.๖  นางจารุวรรณ  อมรกุล กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๗  นางปMยะพร  เข็มขาว กรรมการแลผู6ช(วยเลขานุการ 

 ๕.  คณะกรรมการฝ�ายเผยแพร#ข�อมูลงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน6าที่ จัดทําเว็บไซต� 
ข6อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พิมพ�/ทาน จัดเล(มเอกสารและซีดีรอม รายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  เพื่อเผยแพร(แก(สาธารณชน  ประกอบด6วย 
 ๕.๑    นายจักรกฤษณ�  ภู(ทอง ประธานกรรมการ 
 ๕.๒    นายสัมฤทธิ์  ทองพัฒน� รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓   หัวหน6าแผนกวิชาทุกแผนก กรรมการ 
 ๕.๔    หัวหน6างานทุกงาน กรรมการ 
 ๕.๕    นางจารุวรรณ  อมรกุล กรรมการ 
 ๕.๖    นางปMยะพร  เข็มขาว กรรมการ 
 ๕.๗   นางสาวสุชาวดี  นุ6ยเพชร กรรมการ 
 

/๕.๘  นายสชุาต…ิ 
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 ๕.๘  นายสชุาติ  ทิมทอง กรรมการ 
 ๕.๙ นางสาวสุกัญญา  เป3Xยนขุนทด กรรมการ 
 ๕.๑๐ นางสาวนงลักษณ�  ทองอํ่า กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๑๑ นางสาวจีรวรรณ  ศรีวิลัย กรรมการและผู6ช(วยเลขานุการ 

 ทั้งนี้  ให6ผู6ที่ได6รับมอบหมายปฏิบัติหน6าที่ให6เป;นไปด6วยความรับผิดชอบ  ประสานงานกับฝKายที่เก่ียวข6อง ให6
การดําเนินงานสําเร็จด6วยความเรียบร6อย  บรรลุเป<าหมายตามวัตถุประสงค�  และเกิดผลดีต(อวิทยาลัยฯ  และทางราชการต(อไป 

 

            สั่ง  ณ  วันที่    ๙    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     เนาวรัตน�  รัตนพันธ� 

  (นางเนาวรัตน�   รัตนพนัธ�) 
                    ผู6อํานวยการวทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธาน ี

 

 
 
      สําเนาถูกต6อง 
 
 
(นางจารุวรรณ  อมรกุล) 
        ครู คศ.๓ 
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คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธาน ี
ที่ ๑๑๑๗ /๒๕๕๖ 

เร่ือง  แต(งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป3การศึกษา ๒๕๕๖ 
(แก6ไขเพิ่มเติม) 

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

          ตามที่ คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป3การศึกษา ๒๕๕๖ พิจารณาลงมตวิ(า ควร
เพิ่มเติมมาตรฐานและตัวบ(งชี้ทีส่อดคล6องในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ที่จะใช6ในการประเมิน ฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึง
วิทยาลัย ฯ จะได6รับการประเมิน ฯ เป;นสถานศึกษาแรก ๆ และเพื่อเป;นการเตรียมข6อมูลอย(างต(อเนื่อง ตั้งแต(ป3การศึกษา 
๒๕๕๖-๒๕๕๘ นั้น 
 เพื่อให6การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป;นไปด6วยความเรียบร6อย และบรรลวุัตถุประสงค� 
วิทยาลัยฯอาศัยอํานาจตามสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที ่๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เร่ือง
การมอบอํานาจให6ผู6อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เก่ียวกับงานบุคลากร) จึงแต(งตั้งบุคลากรของวิทยาลัยเพื่อดําเนนิงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดงันี ้

มาตรฐานที่ ตัวบ(งชี้ที่ กรรมการ 
๘ ๘.๑ ๑. ฝKายพัฒนา ฯ 

๒. ฝKายวิชาการ            
๓. ฝKายบริหารทรัพยากร 
๔. ฝKายแผนงาน ฯ   

-  งานแนะแนว ฯ 
-  หัวหน6าแผนกวิชาชีพ 
-  งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานวางแผน ฯ 

๘.๒ ฝKายแผนงาน ฯ           -  งานวางแผน ฯ     -  หัวหน6าแผนกวิชา 
๘.๓ ฝKายวิชาการ              -  งานวัดผล ฯ        -  หัวหน6าแผนกวิชา 

-  ครูกลุ(มวิชาภาษาอังกฤษ 
๘.๔ ๑. ฝKายวิชาการ   

๒. ฝKายพัฒนา ฯ  
๓. ฝKายแผนงาน ฯ  
๔. ฝKายบริหารทรัพยากร  

-  หัวหน6าแผนกวิชา 
-  งานโครงการพิเศษ/งานกิจกรรม ฯ 
-  งานประกันคุณภาพ ฯ/งานวิจัย ฯ 
-  งานอาคารสถานที่/งานประชาสัมพันธ� 

 ทั้งนี้  ให6ผู6ที่ได6รับมอบหมายปฏิบัติหน6าที่ให6เป;นไปด6วยความรับผิดชอบ  ประสานงานกับฝKายที่เก่ียวข6อง ให6
การดําเนินงานสําเร็จด6วยความเรียบร6อย  บรรลุเป<าหมายตามวัตถุประสงค�  และเกิดผลดีต(อวิทยาลัยฯ  และทางราชการต(อไป 

 

       สั่ง  ณ  วันที่   ๒๗    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   

      เนาวรัตน�  รัตนพันธ� 

  (นางเนาวรัตน�   รัตนพนัธ�) 
                    ผู6อํานวยการวทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร�ธาน ี

      สําเนาถูกต6อง 
 
 
(นางจารุวรรณ  อมรกุล) 
        ครู คศ.๓ 
 


