คํานํา
ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีว ศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยใชเป-นเป.าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นั้น
วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร4 ธ านี ไดดํ า เนิ น การจั ด ทํ า มาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ เพื่อใหสถานศึกษาใชเป-น
แนวทางในการดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา โดยจัดทําคู8มือการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร4ธานี เป-นการดําเนินการ ซึ่งมีการพัฒนามาอย8างต8อเนื่อง แบ8งเป-น 8 มาตรฐาน
40 ตัวบ8งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ4 งานสรางสรรค4 หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝCงจิตสํานึกและเสริมสรางความเป-นพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการส8งเสริม
ในแต8ละมาตรฐานประกอบดวยตัวบ8งชี้ ซึ่งสามารถใชในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปEการศึกษา 2556 ต8อไป
การดําเนินการจัดทําคู8มือการประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร4ธานี ฉบับนี้ไดรับ
ความร8 วมมื อจากฝG ายบริ หาร บุ คลากรภายในสถานศึ กษาทุ กคน และการมี ส8 วนร8 วมของชุ มชน สั งคม และ
สถานประกอบการที่ร8วมแรงร8วมใจดําเนินการจนสําเร็จลุล8วงมาดวยดี เป-นการสอดคลองกับหลักการในการ
จัดการอาชีวศึกษาเป-นอย8างดี หวังเป-นอย8างยิ่งว8า คู8มือฉบับนี้จะเป-นประโยชน4ต8อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และผูสนใจทั่วไป
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตุลาคม 2556

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
คําแนะนําในการใชคูมือ
นิยามศัพท
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ป(การศึกษา 2556
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ/ งานสรางสรรค/ หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ4งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป5นพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการส<งเสริม
ปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางสงขอมูลของบุคลากร ตามมาตรฐานการศึกษา
ภาคผนวก

หนา
ก
ข
ค
ง
1
4
71
93
147
158
171
204
213
227
233

คําแนะนําในการใชคูมือ
1. คูมือการประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร!ธานี ฉบับนี้ เป&นการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งมี 8 มาตรฐาน 40 ตัวบงชี้ ดังนี้
- มาตรฐานที่ 1 มี 10 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 2 มี 5 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 3 มี 12 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 4 มี 1 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 5 มี 2 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 6 มี 4 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 7 มี 2 ตัวบงชี้
- มาตรฐานที่ 8 มี 4 ตัวบงชี้
2. วิธีการวัดและประเมิน ให;ผู;ที่ได;รับมอบหมายในแตละมาตรฐาน และตัวบงชี้นําแบบประเมินไปเก็บข;อมูล
จากผู;ที่เกี่ยวข;อง แล;วรวบรวมแบบประเมินมาวิเคราะห!ข;อมูลใช;วิธีการทางสถิติ
3. ผู;ประเมินนําผลการวิเคราะห!ข;อมูลและสรุปผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ!นําผลการประเมินสง
ประธานแตละมาตรฐาน
4. คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถานศึกษา และรายงานผลพร;อมเสนอแนะ
5. คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประเมินคุณภาพแผนกวิชา และจัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
6. คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา รายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และเผยแพรตอหนวยงานต;นสังกัด หนวยงานภายนอก และ
สาธารณชน

นิยามศัพท
การประเมินคุณภาพภายใน หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือโดยหนวยงานต.นสังกัดที่มีหน.าที่
กํากับดูแลสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค1การมหาชน)
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความวา กระบวนการติดตามตรวจสอบความก.าวหน.าของ
การปฏิ บั ติ ต ามแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และจั ด ทํ า รายงานการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษา พร.อมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข.าสูคุณภาพที่สอดคล.องกับ
มาตรฐานการศึ กษาของชาติ โดยมี การกํา หนดมาตรฐานการศึกษา การจั ด ระบบและโครงสร. า ง การ
วางแผน และการดําเนินการตามแผน รวมทั้ งการสร. างจิตสํ านึกให.เ ห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะต.องดําเนินการอยางตอเนื่องและเป8นความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน
มาตรฐานการอาชี วศึ ก ษา หมายความวา ข. อกํ า หนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั กษณะ คุ ณภาพและมาตรฐานใน
การจั ด การอาชี ว ศึ กษาที่ พึ งประสงค1 เพื่ อ ใช. เ ป8 น เกณฑ1 ในการสงเสริ ม การกํ า กั บ ดู แ ล การตรวจสอบ
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ#งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร คาที่สังเกตได. ซึ่งใช.บงบอกสถานภาพหรือสะท.อนถึงลักษณะของ
ทรัพยากรในการดําเนินงาน หรือผลการดําเนินงาน ในการจัดอาชีวศึกษาตามข.อกําหนด และใช.เป8นตัวตัดสิน
ความสําเร็จหรือคุณคาการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานที่ได.รับ
ครู หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหน.าที่สอนในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ปการศึกษา 2556

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร&ธานี
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี เปนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่ง
ได)พัฒนาจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ประกาศใช)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได)พัฒนามาตรฐานและตัว บ3งชี้ตามบริบ ทของสถานศึกษา จากการประเมิ น
คุณภาพภายในโดยต)นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ประกอบด)วย 8 มาตรฐาน 40 ตัวบ3งชี้
มีดังนี้

มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ)งชี้ที่ 1.1
ตัวบ)งชี้ที่ 1.2
ตัวบ)งชี้ที่ 1.3
ตัวบ)งชี้ที่ 1.4
ตัวบ)งชี้ที่ 1.5
ตัวบ)งชี้ที่ 1.6
ตัวบ)งชี้ที่ 1.7
ตัวบ)งชี้ที่ 1.8
ตัวบ)งชี้ที่ 1.9
ตัวบ)งชี้ที่ 1.10

ร)อยละของผู)เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน3วยงาน ชุมชน ที่มีต3อคุณภาพของผู)เรียน
ร)อยละของผู)เรียนที่ผ3านเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ร)อยละของผู)เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด)านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ร)อยละของผู)เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด)านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต3ค3าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ3มวิชาภาษาอังกฤษ
ร)อยละของผู)เรียนที่ผ3านเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน3วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ร)อยละของผู)สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข)า
ร)อยละของผู)เรียนที่ได)รับการเทียบโอนผลการเรียนรู)
ร)อยละของผู)สําเร็จการศึกษาที่ได)งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต3อภายใน 1 ปJ
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน3วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู)รับบริการที่มี
ต3อคุณภาพของผู)สําเร็จการศึกษา

มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ)งชี้ที่ 2.1 ระดั บ คุ ณภาพในการใช) แ ละพั ฒ นาหลั กสู ต รฐานสมรรถนะรายวิ ช าที่ ส อดคล) องกั บ ความ
ต)องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ)งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู)รายวิชา
ตัวบ)งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ)งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ)งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝLกงาน

2

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ)งชี้ที่
ตัวบ)งชี้ที่
ตัวบ)งชี้ที่
ตัวบ)งชี้ที่
ตัวบ)งชี้ที่
ตัวบ)งชี้ที่
ตัวบ)งชี้ที่
ตัวบ)งชี้ที่
ตัวบ)งชี้ที่
ตัวบ)งชี้ที่
ตัวบ)งชี้ที่
ตัวบ)งชี้ที่

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู)เรียน
ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช)
อาคารสถานที่ ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข3ายทั้งในประเทศ
และหรือต3างประเทศ

มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ)งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย
ตัวบ)งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสร)างสรรค หรืองานวิจัยของ
ผู)เรียน
ตัวบ)งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร)างสรรค หรืองานวิจัยของครู
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มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ:งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป;นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ)งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝOงจิตสํานึกด)านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย ส3งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ)งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝOงจิตสํานึกด)านการอนุรักษสิ่งแวดล)อม
ตัวบ)งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส3งเสริมด)านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ)งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝOงจิตสํานึกด)านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ)งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ)งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการส)งเสริม
ตัวบ)งชี้ที่ 8.1 ร)อยละของศิษยเก3าที่มีส3วนร3วมในการทําประโยชนให)สถานศึกษา
ตัวบ)งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณของสถานศึกษา
ตัวบ)งชี้ที่ 8.3 ระดั บ คุ ณภาพของผู) เ รี ย นและครู ที่สื่ อสารภาษาอั งกฤษได) (มาตรฐานการส3 งเสริ มภายใน
สถานศึกษา)
ตัวบ)งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพของมาตรฐานการส3งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)

มาตรฐานที่ 1
ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

5

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร.ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 1.1
คําอธิบาย

รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00
ขึ้นไป เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออก
กลางคันจําแนกตามชั้นป. ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมและการคํานวณรอยละใหคิดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 หรือ
สิ้นภาคฤดูรอน (ถามี)
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน ครูที่ปรึกษา หัวหนาแผนกวิชาชีพ งานทะเบียน
เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน และแบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
1. ครูที่ปรึกษารายงานตามแบบ ต.1.1/ครูที่ปรึกษา ส;งหัวหนาแผนกวิชาชีพ และหัวหนา
แผนกวิชาชีพรายงานตามแบบ ต.1.1/แผนกวิชา
2. งานทะเบียน สรุปรายงาน ตามแบบ ต. 1.1/สถานศึกษา ส;งฝ=ายบริหารทรัพยากร
ประเด็นการพิจารณา รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา
เกณฑ.การประเมิน ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ระดับดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ระดับดี รอยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช รอยละ 60 – 69.99 ระดับตองปรับปรุง รอยละ
50 – 59.99 ระดับตองปรับปรุงเร;งด;วน ต่ํากว;ารอยละ 50
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร.ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.1/ครูที่ปรึกษา

แบบรายงาน รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ป.การศึกษา 2556
ระดับชั้น ปวช./ปวส. ...................................สาขาวิชา.......................................สาขางาน..................................
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

สถานภาพผูเรียน
ผลการเรียน
ผ;านเกณฑF
ปกติ ออกกลางคัน เฉลี่ยสะสม

ผูเรียนมีทั้งหมดจํานวน.....................คน ผ;านเกณฑFจํานวน........................คน คิดเปGนรอยละ..............................
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
พอใช รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเร;งด;วน ต่ํากว;ารอยละ 50

ผูรายงาน………………………………………ครูที่ปรึกษา
)
(
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
ส;งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร.ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.1/แผนกวิชา

แบบรายงาน รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ป.การศึกษา 2556
สาขาวิชา.......................................
ลําดับ
ที่

หลักสูตร/สาขางาน

1

ปวช.
สาขางาน...................

2

รวม
สาขางาน...................

รวม
รวมระดับปวช.

หอง/
กลุ;ม

จํานวนผูเรียน
ผูเรียนได2.00ขึ้นไป ผลการ
ประเมิน
ลง
ออก
คงเหลือ จํานวน รอยละ
ระดับ
ทะเบียน กลางคัน
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ลําดับ
ที่

หอง/
หลักสูตร/สาขางาน
กลุ;ม

จํานวนผูเรียน
ผูเรียนได2.00ขึ้นไป ผลการ
ประเมิน
ลง
ออก
คงเหลือ จํานวน รอยละ
ระดับ
ทะเบียน กลางคัน

ปวส.
1

สาขางาน...................

รวม
2

สาขางาน...................

รวม
รวมระดับปวส.
รวมทั้งสิ้น
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
พอใช รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเร;งด;วน ต่ํากว;ารอยละ 50

ผูรายงาน………………………………………หัวหนาแผนกวิชาชีพ
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร.ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.1/สถานศึกษา
แบบสรุปรายงาน รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ป.การศึกษา 2556
ลําดับ
ที่

1

หลักสูตร/สาขาวิชา
/สาขางาน
ปวช.
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
รวมสาขางาน
- สาขางานออกแบบเสื้อผา

2
3

4

1

รวมสาขางาน
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขางานแฟชั่นดีไซนF
รวมสาขาวิชา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
รวมสาขาวิชา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร.
- สาขางานดอกไมและงานประดิษฐF
- สาขางานคหกรรมการผลิต
รวมสาขาวิชา
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี

รวมสาขางาน

ชั้นป.
ที่

2
3
2
3
1
1
2
3
1
2
3

1
2
3

จํานวนผูเรียน
ผูเรียนได2.00ขึ้นไป ผลการ
ประเมิน
ลง
ออก
คงเหลือ จํานวน รอยละ
ระดับ
ทะเบียน กลางคัน

10

ลําดับ
ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา
/สาขางาน
- สาขางานการเลขานุการ
รวมสาขางาน
- สาขางานการตลาด
- สาขางานการขาย
รวมสาขางาน
- สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
รวมสาขางาน
- สาขางานคอมพิวเตอรFธุรกิจ

1
2
3

รวมสาขางาน
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม
รวมสาขางาน
สาขาวิชาการทองเที่ยว
- สาขางานการท;องเที่ยว
รวมสาขางาน

ชั้นป.
ที่
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1
1

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

- สาขางานการโรงแรม

2
3

รวมสาขางาน
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

1

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานวิจิตรศิลปP
รวมสาขางาน
- สาขางานการออกแบบ
รวมสาขางาน

1
2
3
1
2
3

จํานวนผูเรียน
ผูเรียนได2.00ขึ้นไป ผลการ
ประเมิน
ลง
ออก
คงเหลือ จํานวน รอยละ
ระดับ
ทะเบียน กลางคัน
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ลําดับ
ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา
/สาขางาน

ชั้นป.
ที่

- สาขางานคอมพิวเตอรFกราฟQกอารFต

1
2
3

- สาขางานคอมพิวเตอรFกราฟQค
รวมสาขางาน
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.
ปวส.
ประเภทวิชาคหกรรม

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย
- สาขางานธุรกิจเสื้อผา
1
2
รวมสาขางาน
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 1
2
รวมสาขางาน
3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร.
- สาขางานธุรกิจงานประดิษฐF
1
2
รวมสาขางาน
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1 สาขาวิชาการบัญชี
1
2
รวมสาขาวิชา
2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1
2
รวมสาขาวิชา
3 สาขาวิชาการตลาด
1
2
รวมสาขาวิชา
4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
- สาขางานธุรกิจสรรพสินคา
1
รวมสาขางาน

จํานวนผูเรียน
ผูเรียนได2.00ขึ้นไป ผลการ
ประเมิน
ลง
ออก
คงเหลือ จํานวน รอยละ
ระดับ
ทะเบียน กลางคัน

12

ลําดับ
ที่
5

หลักสูตร/สาขาวิชา
/สาขางาน

ชั้นป.
ที่

สาขาวิชาคอมพิวเตอร.ธุรกิจ
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

จํานวนผูเรียน
ผูเรียนได2.00ขึ้นไป ผลการ
ประเมิน
ลง
ออก
คงเหลือ จํานวน รอยละ
ระดับ
ทะเบียน กลางคัน

1
2

รวมสาขางาน
- สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน

1
2

รวมสาขางาน
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1

2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
- สาขางานบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม

รวมสาขาวิชา
สาขาวิชาสปาและความงาม
- สาขางานนวดแผนไทย
รวมสาขาวิชา

1
2
1

รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

1

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร.กราฟ9ค
- สาขางานคอมพิวเตอรFกราฟQคอารFต 1
2
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
พอใช รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเร;งด;วน ต่ํากว;ารอยละ 50

ผูรายงาน………………………………………งานทะเบียน
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
ส;งฝ=ายบริหารทรัพยากร

13

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร0ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 1.2
คําอธิบาย

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผู&เรียน
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผู&เรียน 3 ด&าน คือ ด&าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค- ด&านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด&านสมรรถนะวิชาชีพ
โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากสถานประกอบการ หนวยงานควรไมน&อยกวา 5 แหง และบุคคล
ในชุมชนควรไมน&อยกวา 5 คน มีการสร&างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช&แบบ
ประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1 - 5 เพื่อเก็บข&อมูลที่เหมาะสมกับกลุม
ตัวอยางและครอบคลุมคุณภาพของผู&เรียนทั้ง 3 ด&าน มีการเก็บข&อมูลจากกลุมตัวอยางและ
นําข&อมูลมาวิเคราะห-อยางถูกต&อง
ผูใหขอมูล
สถานประกอบการ และบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม
ผูสรุปผลการประเมิน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เครื่องมือที่ใชในการวัด 1. แบบสอบถาม
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สงแบบสอบถาม แบบ ต. 1.2/สถานประกอบการ/ชุมชน
ที่รับนักเรียนนักศึกษาฝFกงานทุกสาขาวิชาจากสถานศึกษา และรวบรวมแบบสอบถาม
วิเคราะห-ข&อมูล และสรุปรายงานผลการประเมินตามแบบ ต. 1.2/แผนกวิชา/สถานศึกษา
สงฝGายวิชาการ และหัวหน&าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยางสร&างเครื่องมือเพื่อ
เก็บข&อมูล เก็บข&อมูลจากกลุมตัวอยาง นําข&อมูลมาวิเคราะห(2) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปKนร&อยละ 50 –
59.99 เมื่อเทียบกับข&อมูลที่ได&รับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
(3) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปKนร&อยละ 60 –
69.99 เมื่อเทียบกับข&อมูลที่ได&รับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
(4) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปKนร&อยละ 70 –
79.99 เมื่อเทียบกับข&อมูลที่ได&รับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
(5) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปKนร&อยละ 80 ขึ้นไป
เมื่อเทียบกับข&อมูลที่ได&รับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ระดับดีมาก คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ระดับดี
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ระดับพอใช& คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ระดับ
ต&องปรับปรุง คาเฉลี่ย 0 - 1.50 ระดับต&องปรับปรุงเรงดวน
เกณฑ0การประเมิน ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่ มีตอคุณภาพของผู&เรีย น
ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมี
ผลตาม (4) ระดับพอใช& ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) ระดับต&องปรับปรุง ปฏิบัติ
ตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) ระดับต&องปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร0ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.2/สถานประกอบการ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของสถานประกอบการ /หนวยงานที่มีตอคุณภาพของผู&เรียน ปRการศึกษา 2556
1. ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน
2. ที่ตั้ง
3. ตําแหนง/หน&าที่ของผู&ตอบแบบสอบถาม
4. รับนักศึกษาฝFกงานระดับชั้น ปวช./ปวส.
สาขาวิชา/สาขางาน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
1.2 อายุ
( ) ต่ํากวา 30 ปR ( ) 30-39 ปR ( ) 40-49 ปR ( ) 50 ปRขึ้นไป
ตอนที่ 2 กรุณาทําเครื่องหมาย ในชองระดับความพึงพอใจตอคุณลักษณะของผูเรียน
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น&อย 1 = น&อยที่สุด
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายการประเมิน
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค0
มีความตรงตอเวลา
มีความรับผิดชอบ
มีสัมมาคารวะ
มีความซื่อสัตยแตงกายสุภาพเหมาะสม
มีความกระตือรือร&นในการให&บริการ
ดานสมรรถนะหลักและทั่วไป
มีความรู&และทักษะการสื่อสาร
มีความสามารถใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการพัฒนาการเรียนรู& และการปฏิบัติงาน
สามารถทํางานรวมกับผู&อื่นได&
สามารถแก&ปWญหาได&อยางเปKนระบบ
มีทักษะในการคิดคํานวณ
สามารถจัดการและพัฒนางานได&
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
นําความรู&ประยุกต-สูการปฏิบัติจริง
นําทักษะประยุกต-สูการปฏิบัติจริง
นําความรู&ประยุกต-สูงานอาชีพได&
นําทักษะประยุกต-สูงานอาชีพได&
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

15
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด&วยความขอบคุณ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร-ธานี
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร0ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.2 /ชุมชน
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผู&เรียน ปRการศึกษา 2556
ระดับชั้น ปวช./ปวส.
สาขาวิชา/สาขางาน
1. ชื่อชุมชน
2. ที่ตั้ง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
1.2 อายุ
( ) ต่ํากวา 30 ปR ( ) 30-39 ปR ( ) 40-49 ปR ( ) 50 ปRขึ้นไป
ตอนที่ 2 กรุณาทําเครื่องหมาย ในชองระดับความพึงพอใจตอคุณลักษณะของผูเรียน
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น&อย 1 = น&อยที่สุด
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค0
มีความตรงตอเวลา
มีความรับผิดชอบ
มีสัมมาคารวะ
มีความซื่อสัตยแตงกายสุภาพเหมาะสม
มีความกระตือรือร&นในการให&บริการ
ดานสมรรถนะหลักและทั่วไป
มีความรู&และทักษะการสื่อสาร
สามารถทํางานรวมกับผู&อื่นได&
สามารถแก&ไขปWญหาเฉพาะหน&า
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
นําความรู&ประยุกต-สูการปฏิบัติจริง
นําทักษะประยุกต-สูการปฏิบัติจริง
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด&วยความขอบคุณ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร-ธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด#านผู#เรียนและผู#สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.2/แผนกวิชา
แบบสรุป ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผู$เรียน ป&การศึกษา 2556
ประเภทวิชา......................................................สาขาวิชา.............................................................

มีการประเมินความพึง
พอใจโดยกําหนดกลุม
ตัวอยางสร$างเครื่องมือ
เพื่อเก็บข$อมูล

จํานวนแบบสอบถาม
ที่ตอบกลับ

ชุมชน

สาขางาน.....................

รวมทั้งสิ้น
การประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผู$เรียน 3 ด$าน คือ ด$านคุณลักษณะที่พึงประสงค: ด$านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด$านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุม
ตัวอยางจากสถานประกอบการ หนวยงานไมน$อยกวา 5 แหง และบุคคลในชุมชนไมน$อยกวา 5 คน และนําไปวิเคราะห:ผลอยางถูกต$อง
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ร$อยละ 80 ขึ้นไป
ดี ร$อยละ 70 – 79.99
พอใช$ ร$อยละ 60 – 69.99
ต$องปรับปรุง ร$อยละ 50 – 59.99
ต$องปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวาร$อยละ 50
ลงชื่อ.............................................................งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(................................................................)
วันที่.........เดือน...มีนาคม......พ.ศ. ...2557.....

สงหัวหน$าแผนกวิชาชีพ
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สถาน
ประกอบการ/
หนวยงาน

เกณฑ:การตัดสิน
จํานวนของ
ร$อยละของ
ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม
สถานประกอบการ หนวยงาน
สถานประกอบการ
ปฏิบัติตาม
ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น
และชุมชน ที่มีผลการ
หนวยงานและชุมชน ที่มีผล
ประเด็น
(1) และมี (1) และมี (1) และมี (1) และมี
ประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจ
(1)
ผลตาม
ผลตาม
ผลตาม
ผลตาม
เฉลี่ย 3.51-5.00
เฉลี่ย 3.51-5.00
(5)
(4)
(3)
(2)
สถาน
สถาน
1 คะแนน
ประกอบการ/
ชุมชน
ประกอบการ/ ชุมชน
5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน
หนวยงาน
หนวยงาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด#านผู#เรียนและผู#สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ลําดับ

แบบ ต.1.2/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผู$เรียน ป&การศึกษา 2556
เกณฑ:การตัดสิน
จํานวนของ
ร$อยละของ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
ปฏิบัติ
ตาม
ตาม
ตาม
ตาม
จํานวนแบบสอบถาม
หนวยงาน และชุมชน
หนวยงานและชุมชน ที่มี
ตาม
ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น
ที่ตอบกลับ
ที่มีผลการประเมินความ ผลการประเมินความพึง
ประเด็น
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
(1) และ (1) และ (1) และ (1) และ
พึงพอใจ
พอใจ
(1)
สาขางาน
มีผลตาม มีผลตาม มีผลตาม มีผลตาม
เฉลี่ย 3.51-5.00
เฉลี่ย 3.51-5.00
(5)
(4)
(3)
(2)
สถาน
สถาน
สถาน
5
4
3
2
1
ประกอบการ/ ชุมชน ประกอบการ/ ชุมชน ประกอบการ/ ชุมชน
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน

- สาขางานตัดเย็บเสื้อผ$า
- สาขางานออกแบบเสื้อผ$า
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
- สาขางานคหกรรมการผลิต
รวมประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1 สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการเลขานุการ
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ปวช.
ประเภทวิชาคหกรรม
1 สาขาวิชาผ#าและเครื่องแต/งกาย

ลําดับ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

จํานวนแบบสอบถาม
ที่ตอบกลับ

สถาน
ประกอบการ/
หนวยงาน

สถาน
ประกอบการ/
หนวยงาน

ชุมชน

เกณฑ:การตัดสิน
ร$อยละของ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
สถานประกอบการ
ตาม
ตาม
ตาม
ตาม
หนวยงานและชุมชน ที่มี
ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น
ผลการประเมินความพึง
(1) และมี (1) และมี (1) และมี (1) และมี
พอใจ
ผลตาม ผลตาม ผลตาม ผลตาม
เฉลี่ย 3.51-5.00
(5)
(4)
(3)
(2)
สถาน
5
4
3
2
ประกอบการ/ ชุมชน
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
หนวยงาน

ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
(1)
1
คะแนน
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- สาขางานการขาย
- สาขางานธุรกิจค$าปลีก (ทวิภาคี)
- สาขางานคอมพิวเตอร:ธุรกิจ
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท/องเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1 สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานวิจิตรศิลปH
- สาขางานการออกแบบ
- สาขางานคอมพิวเตอร:กราฟJค
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับปวช.

ชุมชน

จํานวนของ
สถานประกอบการ
หนวยงาน และชุมชน
ที่มีผลการประเมินความ
พึงพอใจ
เฉลี่ย 3.51-5.00

ลําดับ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

จํานวนแบบสอบถาม
ที่ตอบกลับ

สถาน
ประกอบการ/
หนวยงาน

ชุมชน

จํานวนของ
สถานประกอบการ
หนวยงาน และชุมชน
ที่มีผลการประเมินความ
พึงพอใจ
เฉลี่ย 3.51-5.00
สถาน
ประกอบการ/
หนวยงาน

ชุมชน

เกณฑ:การตัดสิน
ร$อยละของ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
สถานประกอบการ
ตาม
ตาม
ตาม
ตาม
หนวยงานและชุมชน ที่มี
ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น
ผลการประเมินความพึง
(1) และมี (1) และมี (1) และมี (1) และมี
พอใจ
ผลตาม ผลตาม ผลตาม ผลตาม
เฉลี่ย 3.51-5.00
(5)
(4)
(3)
(2)
สถาน
5
4
3
2
ประกอบการ/ ชุมชน
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
หนวยงาน

ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
(1)
1
คะแนน

ปวส.

ประเภทวิชาคหกรรม

- สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ

3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
- สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ:
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1 สาขาวิชาการบัญชี
2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3 สาขาวิชาการตลาด
4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค#าปลีก
- สาขางานธุรกิจสรรพสินค$า
5 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
- สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
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1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ#าและเครื่องแต/งกาย
- สาขางานธุรกิจเสื้อผ$า
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ลําดับ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

จํานวนแบบสอบถาม
ที่ตอบกลับ

สถาน
ประกอบการ/
หนวยงาน

ชุมชน

จํานวนของ
สถานประกอบการ
หนวยงาน และชุมชน
ที่มีผลการประเมินความ
พึงพอใจ
เฉลี่ย 3.51-5.00
สถาน
ประกอบการ/
หนวยงาน

ชุมชน

เกณฑ:การตัดสิน
ร$อยละของ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
สถานประกอบการ
ตาม
ตาม
ตาม
ตาม
หนวยงานและชุมชน ที่มี
ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น
ผลการประเมินความพึง
(1) และมี (1) และมี (1) และมี (1) และมี
พอใจ
ผลตาม ผลตาม ผลตาม ผลตาม
เฉลี่ย 3.51-5.00
(5)
(4)
(3)
(2)
สถาน
5
4
3
2
ประกอบการ/ ชุมชน
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
หนวยงาน

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$อยละ 50 – 59.99
ต$องปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวาร$อยละ 50
ลงชื่อ.............................................................งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(................................................................)
วันที่.........เดือน....มีนาคม.....พ.ศ. ....2557.......

1
คะแนน
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2 สาขาวิชาสปาและความงาม
- สาขางานนวดแผนไทย
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟ6ค
- สาขางานคอมพิวเตอร:กราฟJคอาร:ต

ปฏิบัติ
ตาม
ประเด็น
(1)

สงฝNายวิชาการ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.3
คําอธิบาย

รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
ระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การวาดวยการประเมิ นผลการเรียนตามหลักสูตร เที ยบรอยละกั บ
จํานวนผูเรี ยนที่ ลงทะเบี ยนเรียนครบทุ กรายวิชาตามโครงสรางหลั กสูตร จํ า แนกตามระดั บ
ประเภทวิช า สาขาวิ ชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษาโดยมี เ กณฑการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
ระดับ ปวช. ประเมินทฤษฎี 20% ตองไดไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม ประเมิน
ปฏิบัติ 80% ตองไดไมต่ํากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม
รวม 100% ตองไดไมต่ํากวารอยละ 65
ระดับ ปวส. ประเมิ นทฤษฎี 40% ตองไดไมต่ํ ากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ มประเมิ น
ปฏิบัติ 60% ตองไดไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม รวม 100% ตองได
ไมต่ํากวารอยละ 70
ผูใหขอมูล
ครูที่ปรึกษา หัวหนาแผนกวิชาชีพ
ผูสรุปผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูที่ปรึกษา ปวช.3 และปวส.2 รายงานตามแบบ ต.1.3/ครูที่ปรึกษา สงหัวหนาแผนก
วิชาชีพ
2. หัวหนาแผนกวิชาชีพรายงานตามแบบ ต.1.3/แผนกวิชา สงงานวัดผลและประเมินผล
3. งานวัดผลและประเมินผล สรุปผลการประเมิน ตามแบบ ต. 1.3/สถานศึกษา สงฝDายวิชาการ
ประเด็นการพิจาณา รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ/การประเมิน ผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป ระดับดี
รอยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช รอยละ 60 – 69.99 ระดับตองปรับปรุง รอยละ 50 –
59.99 ระดับตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด%านผู%เรียนและผู%สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.3/ครูที่ปรึกษา ปวช.
แบบรายงาน ผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2556
หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชา...........................สาขาวิชา..........................สาขางาน.........................ชั้นปที่..........................หอง/กลุม.........................

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ผลการประเมิน
ผาน
เกณฑ

ไมผาน
เกณฑ

1
2
3
4
5
สรุป ผูเรียนลงทะเบียนจํานวน…………………………..คน ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจํานวน..........................คน คิดเป:นรอยละ.......................................
ระดับ ปวช. ประเมินทฤษฎี 20 % ตองไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม ประเมินทฤษฎี 80 % ตองไมต่ํากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม รวม 100% ตองไมต่ํากวารอยละ 65
ผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
พอใช รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50

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

สงหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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คะแนนสอบ
คะแนนสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ
คะแนนสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
เต็ม........... คะแนน เต็ม........... คะแนน
คะแนน คิดเป:น คะแนน คิดเป:น ทฤษฎี 20% ปฏิบัติ80% รวม 100%
ที่ได รอยละ ทีไ่ ด รอยละ ได 60%ขึ้นไป ได 65%ขึ้นไป ได 65%ขึ้นไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด%านผู%เรียนและผู%สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.3/ครูที่ปรึกษา ปวส.
แบบรายงาน รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2556
หลักสูตร ปวส. ประเภทวิชา...........................สาขาวิชา..........................สาขางาน.........................ชั้นปที่..........................หอง/กลุม.........................

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คะแนนสอบ
คะแนนสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ
คะแนนสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
เต็ม........... คะแนน เต็ม........... คะแนน
คะแนน คิดเป:น คะแนน คิดเป:น ทฤษฎี 40% ปฏิบัติ 60% รวม 100%
ที่ได รอยละ ทีไ่ ด รอยละ ได 65%ขึ้นไป ได 70%ขึ้นไป ได 70%ขึ้นไป

ผลการประเมิน
ผาน
เกณฑ

ไมผาน
เกณฑ
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1
2
3
4
5
สรุป ผูเรียนลงทะเบียนจํานวน…………………………..คน ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจํานวน..........................คน คิดเป:นรอยละ.......................................
ระดับ ปวส.
ผลการประเมิน

ประเมินทฤษฎี 40 % ตองไมต่ํากวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม ประเมินทฤษฎี 60 % ตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม รวม 100% ตองไมต่ํากวารอยละ 70
ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
พอใช รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50

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

สงหัวหนาแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด%านผู%เรียนและผู%สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.3/ แผนกวิชา
แบบรายงาน รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2556
เกณฑการตัดสิน
ลําดับ

2
2.1

ปวช.
สาขาวิชา.............................
สาขางาน.............................
สาขางาน.............................
สาขางาน.............................
สาขางาน.............................
สาขางาน.............................
สาขางาน.............................
รวมสาขาวิชา
สาขาวิชา.............................
สาขางาน.............................
รวมสาขาวิชา
รวมระดับ ปวช.

หองที่/
กลุมที่

จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนครบตาม
หลักสูตร

จํานวนผูเรียนที่ผาน
เกณฑ

ชาย

ชาย

หญิง

รวม

หญิง

ตอง ตองปรับปรุง
รอยละผูผานการ ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง เรงดวน
ประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 80 รอยละ รอยละ รอยละ
ต่ํากวา
ขึ้นไป 70-79.99 60-69.99 50-59.99 รอยละ 50

รวม
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

ลําดับ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

สรุปผลการประเมิน

จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนครบตาม
หลักสูตร

จํานวนผูเรียนที่ผาน
เกณฑ

ชาย

ชาย

หญิง

รวม

หญิง

รวม
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ปวส.
1 สาขาวิชา..........................
1.1 สาขางาน..........................
รวมสาขาวิชา
2 สาขาวิชา..........................
2.1 สาขางาน..........................
รวมสาขาวิชา
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

ระดับชั้นป
/หองที่/
กลุมที่

เกณฑการตัดสิน
ตอง
ตองปรับปรุง
รอยละผูผานการ ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
เรงดวน
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
รอยละ 80 รอยละ รอยละ รอยละ
ต่ํากวา
ขึ้นไป 70-79.99 60-69.99 50-59.99 รอยละ 50

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
พอใช รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50

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

สงงานวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด%านผู%เรียนและผู%สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.3/สถานศึกษา
แบบสรุปรายงาน รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2556

ลําดับ

2
3

1

ปวช.
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ%าและเครื่องแต0งกาย
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
- สาขางานออกแบบเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
- สาขางานคหกรรมการผลิต
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานการเลขานุการ
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานธุรกิจคาปลีก
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม

จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนครบตาม
หลักสูตร
ชาย

หญิง รวม

จํานวนผูเรียนที่ผาน
เกณฑ
ชาย

หญิง รวม
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1

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน

เกณฑการตัดสิน
รอยละผูผาน
ตอง ตองปรับปรุง
การประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง เรงดวน
มาตรฐาน
รอยละ 80 รอยละ รอยละ รอยละ
ต่ํากวา
วิชาชีพ
ขึ้นไป 70-79.99 60-69.99 50-59.99 รอยละ 50

ลําดับ

1

1

2
3

ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท0องเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานวิจิตรศิลปM
- สาขางานการออกแบบ
- สาขางานคอมพิวเตอรกราฟOก
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.
ปวส.
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ%าและเครื่องแต0งกาย
- สาขางานธุรกิจเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
- สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ
รวมประเภทวิชาคหกรรม

ชาย

หญิง รวม

จํานวนผูเรียนที่ผาน
เกณฑ
ชาย

หญิง รวม
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1

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนครบตาม
หลักสูตร

เกณฑการตัดสิน
รอยละผูผาน
ตอง ตองปรับปรุง
การประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง เรงดวน
มาตรฐาน
รอยละ 80 รอยละ รอยละ รอยละ
ต่ํากวา
วิชาชีพ
ขึ้นไป 70-79.99 60-69.99 50-59.99 รอยละ 50

ลําดับ

1
2
3
4

1

ปวส.
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
- สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
- สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟ7ก
- สาขางานคอมพิวเตอรกราฟOกอารต
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง รวม

สรุปผลการประเมิน ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
ลงชื่อ.............................................................งานวัดผลและประเมินผล
(................................................................)
วันที่.........เดือน...มีนาคม....พ.ศ. ...2557...

จํานวนผูเรียนที่ผาน
เกณฑ
ชาย

หญิง รวม
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1

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนครบตาม
หลักสูตร

เกณฑการตัดสิน
รอยละผูผาน
ตอง ตองปรับปรุง
การประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง เรงดวน
มาตรฐาน
รอยละ 80 รอยละ รอยละ รอยละ
ต่ํากวา
วิชาชีพ
ขึ้นไป 70-79.99 60-69.99 50-59.99 รอยละ 50

พอใช รอยละ 60 – 69.99

ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99

ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50
สงฝRายวิชาการ

30

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.4

รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
คําอธิบาย
จํา นวนผู เรี ย นในระดั บ ชั้ น ปวช.3 และ ปวส. 2 ที่ มีคะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V - NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห-งชาติ
(องค6การมหาชน) (สทศ.) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับขึ้นไปเทียบรอยละกับจํานวนผูเรียน
ที่ลงทะเบี ยนเขาทดสอบ จํา แนกตามระดับ ชั้น ประเภทวิช า สาขาวิ ชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษา
ผูใหขอมูล
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห-งชาติ (สทศ.)
ผูสรุปผลการประเมิน ครูที่ปรึกษา หัวหนาแผนกวิชาชีพ งานวัดผลและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 เขาสอบ V - NET และรอผล
การทดสอบจาก สทศ.
2. งานวัดผลและประเมินผล ประชุมครูที่ปรึกษา และหัวหนาแผนกวิชาชีพ เพื่อจัดทํา
รายงาน ตามแบบ ต.1.4/ครูที่ปรึกษา และสรุปผลการประเมิน แบบ ต. 1.4/สถานศึกษา
ส-งฝ?ายวิชาการ
ประเด็นการพิจาณา รอยละของผู เรี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบทางการศึ ก ษา ระดั บ ชาติ ด าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียน
เขาทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ/การประเมิน ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V - NET)
ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ระดับดีมาก รอยละ 65 ขึ้นไป ระดับดี รอยละ 55 64.99 ระดับพอใช รอยละ 45 - 54.99 ระดับตองปรับปรุง รอยละ 35 - 44.99 ระดับตอง
ปรับปรุงเร-งด-วน ต่ํากว-ารอยละ 35

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด$านผู$เรียนและผู$สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.4/ ครูที่ปรึกษา ปวช.
แบบรายงาน ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต*ค*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ป.การศึกษา 2556
ชั้น ปวช.3.........ประเภทวิชา......................................สาขาวิชา....................................................สาขางาน............................................................
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ (ความรูพื้นฐานทั่วไป/ความรูพื้นฐานประเภทวิชา) ................................... คะแนน
ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

ความรูพื้นฐานทั่วไป
ความรูพื้นฐานประเภทวิชา
มีผลการ
ลงทะเบียน
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ทดสอบ
เขาทดสอบ คะแนนที่ไดจาก นอยกว*าคะแนน ตั้งแต*คะแนนเฉลี่ย คะแนนที่ไดจาก นอยกว*าคะแนน ตั้งแต*คะแนนเฉลี่ย ผ*านทั้ง
2 วิชา
การทดสอบ เฉลี่ยระดับชาติ ระดับชาติขึ้นไป
การทดสอบ เฉลี่ยระดับชาติ ระดับชาติขึ้นไป
31

1
2
3
4
5
6
7
8
ชาย..................คน หญิง...................คน รวม......................คน
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบจํานวน.........................คน ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต*ค*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจํานวน..........................คน คิดเปAนรอยละ....................................
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 65 ขึ้นไป
ตองปรับปรุง รอยละ 35-44.99

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

ดี รอยละ 55-64.99
พอใช รอยละ 45-54.99
ตองปรับปรุงเร*งด*วน ต่ํากว*ารอยละ 35

ส*งหัวหนาแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด$านผู$เรียนและผู$สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.4/ ครูที่ปรึกษา ปวส.
แบบรายงาน ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต*ค*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ป.การศึกษา 2556
ชั้น ปวส.2.........ประเภทวิชา......................................สาขาวิชา....................................................สาขางาน............................................................
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ( สมรรถนะพื้นฐานประยุกตE/สมรรถนะเพื่อการเรียนรู ) ................................... คะแนน
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ลงทะเบียน
เขาทดสอบ

สมรรถนะพื้นฐานประยุกตE/สมรรถนะเพื่อการเรียนรู เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
คะแนนที่ไดจากการทดสอบ นอยกว*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ตั้งแต*คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ชาย..................คน หญิง...................คน รวม......................คน
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบจํานวน.........................คน ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต*ค*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจํานวน..........................คน คิดเปAนรอยละ....................................
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 65 ขึ้นไป
ตองปรับปรุง รอยละ 35-44.99

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

ดี รอยละ 55-64.99
พอใช รอยละ 45-54.99
ตองปรับปรุงเร*งด*วน ต่ํากว*ารอยละ 35

ส*งหัวหนาแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด$านผู$เรียนและผู$สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.4/ แผนกวิชา ปวช.
แบบรายงาน รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต*ค*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ป.การศึกษา 2556
ระดับ ปวช. ประเภทวิชา.........................................สาขาวิชา....................................................
ความรูพื้นฐานประเภท
วิชา
จํานวนผูเรียน
ที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการ
รอยละ ทดสอบทาง รอยละ
การศึกษา
ระดับชาติ
ขึ้นไป

ความรูพื้นฐานทั่วไป
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จํานวนผูเรียน
ที่มีคะแนน
หองที่/
จํานวนผูเรียนที่ลง
ลําดับ
สาขางาน
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
เฉลี่ยจากการ
กลุ*มที่
ทะเบียนเขาทดสอบ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ
ขึ้นไป
1 (ชื่อสาขางาน)..............................
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

เกณฑEการตัดสิน
จํานวน
ผูเรียนที่มี
ตองปรับ
ตอง
ผลการ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรุง
รอยละ
ปรับปรุง
ทดสอบ
เร*งด*วน
ผ*านทั้ง 2
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ ต่ํากว*า
วิชา
65
554535- รอยละ
ขึ้นไป 64.99 54.99 44.99 35

รวมสาขา
2 ชื่อสาขางาน)..............................
รวมสาขา
3 ชื่อสาขางาน)..............................
รวมสาขา
รวมระดับ ปวช.

หมายเหตุ ในกรณีที่ผูเรียนเขารับการทดสอบมากกว*า 1 รายวิชา ใหนําค*าที่ไดของแต*ละรายวิชามาหารแลวนําค*านั้นเปAนเกณฑE
สรุปผลการประเมิน
ดีมาก รอยละ 65 ขึ้นไป
ดี รอยละ 55-64.99 พอใช รอยละ 45-54.99
ตองปรับปรุง รอยละ 35-44.99
ลงชื่อ.............................................................หัวหนาแผนกวิชาชีพ
(................................................................)
วันที่.........เดือน....มีนาคม....พ.ศ. ....2557....

ตองปรับปรุงเร*งด*วน ต่ํากว*ารอยละ 35

ส*งงานวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด$านผู$เรียนและผู$สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.4/ แผนกวิชา ปวส.
แบบรายงาน รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต*ค*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ป.การศึกษา 2556
ระดับ ปวส. ประเภทวิชา.................................สาขาวิชา...................................

ลําดับ

สาขางาน

ชาย

หญิง

รวม

จํานวนผูเรียนที่ลง
ทะเบียนเขาทดสอบ

ชาย

หญิง

เกณฑEการตัดสิน
ดีมาก

ดี

พอใช

ตอง ตองปรับปรุง
ปรับปรุง เร*งด*วน

รอยละ 65 รอยละ รอยละ รอยละ
ต่ํากว*า
ขึ้นไป 55-64.99 45-54.99 35-44.99 รอยละ 35

รวม
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1 สาขา……………………………..

หองที่/
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
กลุ*มที่

สมรรถนะพื้นฐานประยุกตE/
สมรรถนะเพื่อการเรียนรู
จํานวนผูเรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทาง รอยละ
การศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป

รวมสาขา
2 สาขา…………………………….
รวมสาขา
3 สาขา..................................
รวมสาขา
รวมระดับ ปวส.
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 65 ขึ้นไป

ดี รอยละ 55-64.99

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

พอใช รอยละ 45-54.99

ตองปรับปรุง รอยละ 35-44.99

ตองปรับปรุงเร*งด*วน ต่ํากว*ารอยละ 35

ส*งงานวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด$านผู$เรียนและผู$สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.4/สถานศึกษา
แบบสรุปผล รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต*ค*าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ป.การศึกษา 2556
ลํา
ดับ

1

3

1

ปวช.
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ$าและเครื่องแต/งกาย
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
- สาขางานออกแบบเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
- สาขางานคหกรรมการผลิต
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการเลขานุการ
- สาขางานการขาย
- สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
- สาขางานคอมพิวเตอรEธุรกิจ
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเขา
ทดสอบ

เกณฑEการตัดสิน
ดีมาก

ดี

รอยละ รอยละ
65 ขึ้นไป 55-64.99

ตอง
ตองปรับปรุง
ปรับปรุง
เร*งด*วน
รอยละ
รอยละ
ต่ํากว*า
45-54.99 35-44.99 รอยละ 35
พอใช

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
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2

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
/สาขางาน

จํานวน
ผูเรียนที่มีผล
รอยละ
การทดสอบ
ผ*าน

ลํา
ดับ

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
/สาขางาน

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเขา
ทดสอบ

จํานวน
ผูเรียนที่มีผล
รอยละ
การทดสอบ
ผ*าน

เกณฑEการตัดสิน
ดีมาก

ดี

รอยละ รอยละ
65 ขึ้นไป 55-64.99

ตอง
ตองปรับปรุง
ปรับปรุง
เร*งด*วน
รอยละ
รอยละ
ต่ํากว*า
45-54.99 35-44.99 รอยละ 35
พอใช

ปวช.
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท/องเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว

- สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ

3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
- สาขางานธุรกิจงานประดิษฐE
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1 สาขาวิชาการบัญชี
2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3 สาขาวิชาการตลาด
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ประเภทวิชาศิลปกรรม
1 สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานวิจิตรศิลปM
- สาขางานการออกแบบ
- สาขางานคอมพิวเตอรEกราฟOค
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.
ปวส.
ประเภทวิชาคหกรรม
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ$าและเครื่องแต/งกาย
- สาขางานธุรกิจเสื้อผา
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ลํา
ดับ

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
/สาขางาน

ปวส.
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
- สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเขา
ทดสอบ

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

จํานวน
ผูเรียนที่มีผล
รอยละ
การทดสอบ
ผ*าน

เกณฑEการตัดสิน
ดีมาก

ดี

รอยละ รอยละ
65 ขึ้นไป 55-64.99

ตอง
ตองปรับปรุง
ปรับปรุง
เร*งด*วน
รอยละ
รอยละ
ต่ํากว*า
45-54.99 35-44.99 รอยละ 35
พอใช

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
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- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเที่ยว

ประเภทวิชาศิลปกรรม
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟ6ค
- สาขางานคอมพิวเตอรEกราฟOคอารEต
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ในกรณีที่ผูเรียนเขารับการทดสอบมากกว*า 1 รายวิชาใหนําค*าที่ไดของแต*ละรายวิชามาหารแลวนําค*านั้นเปAนเกณฑE
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 65 ขึ้นไป
ตองปรับปรุง รอยละ 35-44.99

ดี รอยละ 55-64.99
พอใช รอยละ 45-54.99
ตองปรับปรุงเร*งด*วน ต่ํากว*ารอยละ 35

ลงชื่อ.............................................................งานวัดผลและประเมินผล
(................................................................)
วันที่.........เดือน...มีนาคม....พ.ศ. ..2557....
ส*งฝRายวิชาการ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.5

รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ
คําอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับชั้น ปวช. 3 ปวส. 2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห-งชาติ (องค9การมหาชน)
(สทศ.) เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ร-วมลงทะเบียนเขาทดสอบจําแนกระดับชั้น
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
ผูใหขอมูล
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห-งชาติ (สทศ.)
ผูสรุปผลการประเมิน ครูที่ปรึกษา หัวหนาแผนกวิชาชีพ งานวัดผลและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 เขาสอบ V - NET และรอผล
การทดสอบจาก สทศ.
2. งานวัดผลและประเมินผล ประชุมครูที่ปรึกษา และหัวหนาแผนกวิชาชีพ เพื่อจัดทํา
รายงาน ตามแบบ ต.1.5/ครูที่ปรึกษา และสรุปผลการประเมิน แบบ ต. 1.5/สถานศึกษา
ส-งฝ@ายวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษเทียบ
กับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ/การประเมิน
ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V - NET) ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ดีมาก
รอยละ 65 ขึ้นไป ระดับดี รอยละ 55-64.99 ระดับพอใช รอยละ 45-54.99 ระดับตอง
ปรับปรุง รอยละ35 – 44.99 ระดับตองปรับปรุงเร-งด-วน ต่ํากว-ารอยละ 35
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.5/ครูที่ปรึกษา

แบบรายงาน ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ ปGการศึกษา 2556
ชั้น ปวช.3.............. ประเภทวิชา.........................................สาขาวิชา....................................................
ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติในกลุ-มวิชาภาษาอังกฤษ..........................................................คะแนน
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ลงทะเบียน
เขาทดสอบ

กลุ-มวิชาภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
คะแนนที่ได
นอยกว-าคะแนน ตั้งแต-คะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบ เฉลี่ยระดับชาติ
ระดับชาติขึ้นไป

ชาย..........คน หญิง..........คน รวม............คน
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบจํานวน..................คน
ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต-ค-าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจํานวน....................คน คิดเปIนรอยละ..........................
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 65 ขึ้นไป
ดี รอยละ 55-64.99
พอใช รอยละ 45-54.99
ตองปรับปรุง รอยละ 35-44.99
ตองปรับปรุงเร-งด-วน ต่ํากว-ารอยละ 35

ลงชื่อ.............................................................ครูที่ปรึกษา
(................................................................)
วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ...................
ส-งหัวหนาแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด&านผู&เรียนและผู&สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.5/ แผนกวิชา
แบบรายงาน รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต+ค+าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ+มวิชาภาษาอังกฤษ
ป2การศึกษา 2556 ประเภทวิชา.........................................สาขาวิชา....................................................

ลําดับ

หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน

กลุ+มวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวนผูเรียนที่ จํานวนผูเรียนที่มี
หองที่/
จํานวนผูเรียนทั้งหมด ลงทะเบียนเขาทดสอบ คะแนนเฉลี่ยจาก
กลุ+มที่
การทดสอบทาง รอยละ
การศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป

2

รวมสาขา
สาขางาน..............................

3

รวมสาขา
สาขางาน..............................

4

รวมสาขา
สาขางาน..............................
รวมสาขา
รวมประเภทวิชา
รวมระดับ ปวช.

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

ดี

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
ต่ํากว+า
65 ขึ้นไป 55-64.99 45-54.99 35-44.99 รอยละ 35

รวม
40

1

ปวช.
สาขางาน..............................

ดีมาก

เกณฑ<การตัดสิน
ตอง ตองปรับปรุง
พอใช
ปรับปรุง เร+งด+วน

ลําดับ

หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน

2

รวมสาขา
สาขา..............................

3

รวมสาขา
สาขา..............................
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1

ปวส.
สาขา..............................

หอง
ที่/
กลุ+ม
ที่

กลุ+มวิชาภาษาอังกฤษ
เกณฑ<การตัดสิน
จํานวนผูเรียนที่มี
ตอง ตองปรับปรุง
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง เร+งด+วน
คะแนนเฉลี่ยจาก
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
จํานวนผูเรียนที่
การทดสอบทาง รอยละ
ลงทะเบียนเขาทดสอบ
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
ต่ํากว+า
การศึกษา
65 ขึ้นไป 55-64.99 45-54.99 35-44.99 รอยละ 35
ระดับชาติขึ้นไป
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

รวมสาขา
รวมประเภทวิชา
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ในกรณีที่ผูเรียนเขารับการทดสอบมากกว+า 1 รายวิชา ใหนําค+าที่ไดของแต+ละรายวิชามาหารแลวนําค+านั้นเปDนเกณฑ<
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 65 ขึ้นไป
ตองปรับปรุง รอยละ 35-44.99

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

ดี รอยละ 55-64.99
พอใช รอยละ 45-54.99
ตองปรับปรุงเร+งด+วน ต่ํากว+ารอยละ 35

ส+งงานวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด&านผู&เรียนและผู&สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.5/ สถานศึกษา
แบบสรุปผล รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต+ค+าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ+มวิชาภาษาอังกฤษ ป2การศึกษา 2556
กลุ+มวิชาภาษาอังกฤษ

ลํา
ดับ

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
/สาขางาน
ปวช.
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
- สาขางานออกแบบเสื้อผา

2
3

1

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
- สาขางานคหกรรมการผลิต
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการเลขานุการ
- สาขางานการขาย
- สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
- สาขางานคอมพิวเตอร<ธุรกิจ
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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1

ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ&าและเครื่องแต0งกาย

เกณฑ<การตัดสิน
ตอง ตองปรับปรุง
จํานวนผูเรียนที่มี
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง เร+งด+วน
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
จํานวนผูเรียนที่ คะแนนเฉลี่ยจากการ
รอยละ
ลงทะเบียนเขาทดสอบ ทดสอบทางการศึกษา
รอยละ 65 รอยละ รอยละ รอยละ ต่ํากว+า
ระดับชาติขึ้นไป
ขึ้นไป 55-64.99 45-54.99 35-44.99 รอยละ 35
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

กลุ+มวิชาภาษาอังกฤษ

ลําดับ

1

1

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
/สาขางาน

ประเภทวิชาคหกรรม
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ&าและเครื่องแต0งกาย
- สาขางานธุรกิจเสื้อผา
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ

3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
- สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ<
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1 สาขาวิชาการบัญชี
2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3 สาขาวิชาการตลาด

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม
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ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท0องเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานวิจิตรศิลปK
- สาขางานการออกแบบ
- สาขางานคอมพิวเตอร<กราฟMค
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.
ปวส.

เกณฑ<การตัดสิน
ตอง ตองปรับปรุง
จํานวนผูเรียนที่มี
ดีมาก
ดี
พอใช
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
ปรับปรุง เร+งด+วน
จํานวนผูเรียนที่ คะแนนเฉลี่ยจากการ
รอยละ
ลงทะเบียนเขาทดสอบ ทดสอบทางการศึกษา
รอยละ 65 รอยละ รอยละ รอยละ ต่ํากว+า
ระดับชาติขึ้นไป
ขึ้นไป 55-64.99 45-54.99 35-44.99 รอยละ 35

กลุ+มวิชาภาษาอังกฤษ

ลําดับ

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
/สาขางาน

ปวส.
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
- สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

เกณฑ<การตัดสิน
ตอง ตองปรับปรุง
จํานวนผูเรียนที่มี
ดีมาก
ดี
พอใช
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
ปรับปรุง เร+งด+วน
จํานวนผูเรียนที่ คะแนนเฉลี่ยจากการ
รอยละ
ลงทะเบียนเขาทดสอบ ทดสอบทางการศึกษา
รอยละ 65 รอยละ รอยละ รอยละ ต่ํากว+า
ระดับชาติขึ้นไป
ขึ้นไป 55-64.99 45-54.99 35-44.99 รอยละ 35
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
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- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว

ประเภทวิชาศิลปกรรม
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟ7ค
- สาขางานคอมพิวเตอร<กราฟMคอาร<ต
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 65 ขึ้นไป
ตองปรับปรุง รอยละ 35-44.99

ดี รอยละ 55-64.99
พอใช รอยละ 45-54.99
ตองปรับปรุงเร+งด+วน ต่ํากว+ารอยละ 35

ลงชื่อ.............................................................งานวัดผลและประเมินผล
(................................................................)
วันที่.........เดือน....มีนาคม....พ.ศ. ....2557....
ส+งฝQายวิชาการ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 1.6

รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑจากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
คําอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับชั้น ปวช. 3 และระดับ ปวส. 2 ที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐาน
อาชี พของสถาบั น คุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พหรื อหนวยงานที่ คณะกรรมการการประกั น คุ ณภาพ
ภายในการอาชี ว ศึ กษารั บ รองเที ย บรอยละกั บ จํ า นวนผู เรี ย นที่ ล งทะเบีย นเขารั บ การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพจําแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา การผานเกณฑทดสอบมาตรฐานอาชีพของผูเรียนใหเป7นไปตามที่สถาบัน
คุณวุฒิ วิช าชีพหรื อหนวยงานที่คณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในการอาชีว ศึกษา
รับรอง ไดกําหนดไว
ผูใหขอมูล
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง
ผูสรุปผลการประเมิน ครูที่ปรึกษา หัวหนาแผนกวิชาชีพ งานวัดผลและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 เขาทดสอบมาตรฐานอาชีพจากสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง
2. งานวัดผลและประเมินผล ประชุมครูที่ปรึกษา และหัวหนาแผนกวิชาชีพ เพื่อจัดทํา
รายงาน ตามแบบ ต.1.6/ครูที่ปรึกษา/แผนกวิชา และสรุปผลการประเมิน แบบ
ต. 1.6/สถานศึกษา สงฝ=ายวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบกับผูเรียนที่
ลงทะเบียนเขารับการทดสอบโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ/การประเมิน
ผูเรี ยนที่ผ านเกณฑจากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน คุณวุฒิ วิช าชี พ หรื อ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ระดับดีมาก
รอยละ 80 ขึ้นไป ระดับดี รอยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช รอยละ 60 – 69.99 ระดับ
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99 ระดับตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.6 / ครูที่ปรึกษา
แบบรายงาน ผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ปDการศึกษา 2556
ประเภทวิชา...............................สาขาวิชา.......................................สาขางาน.......................................
ระดับชั้นปDที่............................................หอง/กลุม..........................
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ลงทะเบียน
ทดสอบ

ผลการทดสอบ คะแนนเต็ม.................คะแนน
เกณฑผาน..................คะแนน
คะแนนที่ได
ผาน
ไมผาน

ชาย..................คน หญิง..................คน รวม………………..คน
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบจํานวน…………คน ผูเรียนทีผ่ านเกณฑการทดสอบจํานวน................คน คิดเป7นรอยละ.................

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
พอใช รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50

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

สงหัวหนาแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด$านผู$เรียนและผู$สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.6/ แผนกวิชา
แบบรายงาน รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ป.การศึกษา 2556
สถาบัน/หนวยงานที่จัดสอบ........................................ประเภทวิชา..........................................................สาขาวิชา....................................................

ลํา
ดับ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

รวมสาขา
2 สาขางาน...............................
รวมสาขา
3 สาขางาน...............................
รวมสาขา
4 สาขางาน...............................
รวมสาขา
รวมระดับ ปวช.

รอยละ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
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ปวช.
1 สาขางาน...............................

จํานวนผูเรียนที่ จํานวนผูเรียนที่ลง
หองที่/
จํานวนผูเรียนที่สอบ
ลงทะเบียนครบตาม ทะเบียนทดสอบ
กลุมที่
ผานเกณฑ
หลักสูตร
มาตรฐานอาชีพ

เกณฑการตัดสิน
ตอง ตองปรับปรุง
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง เรงดวน
รอยละ 80 รอยละ รอยละ รอยละ ต่ํากวา
ขึ้นไป 70-79.99 60-69.99 50-59.99 รอยละ 50

ลํา
ดับ

จํานวนผูเรียนที่ จํานวนผูเรียนที่ลง
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ หองที่/กลุม
จํานวนผูเรียนที่สอบ
ลงทะเบียนครบตาม ทะเบียนทดสอบ
สาขางาน
ที่
ผานเกณฑ
หลักสูตร
มาตรฐานอาชีพ

ปวส.
1 สาขางาน...............................

รอยละ

เกณฑการตัดสิน
ตอง ตองปรับปรุง
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง เรงดวน
รอยละ 80 รอยละ รอยละ รอยละ ต่ํากวา
ขึ้นไป 70-79.99 60-69.99 50-59.99 รอยละ 50

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

รวมสาขา
2 สาขางาน...............................
รวมสาขา
3 สาขางาน...............................
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รวมสาขา
4 สาขางาน...............................
รวมสาขา
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบจํานวน....................................คน ผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพจํานวน.................................คน คิดเปBนรอยละ............................
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
พอใช รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50

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

สงงานวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด$านผู$เรียนและผู$สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.6/ สถานศึกษา
แบบสรุปผล รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ป.การศึกษา 2556

ลําดับ

2
3

1

ปวช.
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ$าและเครื่องแต0งกาย
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
- สาขางานออกแบบเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
- สาขางานคหกรรมการผลิต
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการเลขานุการ
- สาขางานการขาย
- สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม

จํานวนผูเรียนที่ จํานวนผูเรียนที่
จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนครบ ลงทะเบียนทดสอบ
สอบผานเกณฑ
ตามหลักสูตร
มาตรฐานอาชีพ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
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1

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
/สาขางาน

เกณฑการตัดสิน
รอยละของ
ตอง ตองปรับปรุง
ผูเรียนที่
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง เรงดวน
สอบผาน
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
ต่ํากวา
เกณฑ
80 ขึ้นไป 70-79.99 60-69.99 50-59.99 รอยละ 50

ลําดับ

1

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
/สาขางาน

จํานวนผูเรียนที่ จํานวนผูเรียนที่
จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนครบ ลงทะเบียนทดสอบ
สอบผานเกณฑ
ตามหลักสูตร
มาตรฐานอาชีพ

เกณฑการตัดสิน
รอยละของ
ตอง ตองปรับปรุง
ผูเรียนที่
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง เรงดวน
สอบผาน
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
ต่ํากวา
เกณฑ
80 ขึ้นไป 70-79.99 60-69.99 50-59.99 รอยละ 50

ปวช.
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการท0องเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว

1

1

สาขาวิชาเทคโนโลยีผ$าและเครื่องแต0งกาย

2

- สาขางานธุรกิจเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ

3

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร

1
2

- สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
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ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานวิจิตรศิลปI
- สาขางานการออกแบบ
- สาขางานคอมพิวเตอรกราฟKค
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.
ปวส.
ประเภทวิชาคหกรรม

เกณฑการตัดสิน
ลําดับ

3
4

1

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา
/สาขางาน
ปวส.
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
- สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

จํานวนผูเรียนที่ จํานวนผูเรียนที่
จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนครบ ลงทะเบียนทดสอบ
สอบผานเกณฑ
ตามหลักสูตร
มาตรฐานอาชีพ

รอยละของ
ตอง
ตอง
ผูเรียนที่
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุง
สอบผาน
เรงดวน
เกณฑ
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
ต่ํากวา
80 ขึ้นไป 70-79.99 60-69.99 50-59.99 รอยละ 50

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

1
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- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท0องเที่ยว

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟ7ค
- สาขางานคอมพิวเตอรกราฟKคอารต
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ.......................................คน ผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพ......................................คน คิดเปBนรอยละ....................................
สรุปผลการประเมิน
ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
พอใช รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50
ลงชื่อ.............................................................งานวัดผลและประเมินผล
(................................................................)
วันที่.........เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

สงฝMายวิชาการ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.7
คําอธิบาย

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ)การสําเร็จการศึกษา
เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุ+นนั้นจําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและภาพรวมของสถานศึกษา
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน ครูที่ปรึกษา หัวหนาแผนกวิชาชีพ งานทะเบียน
เครื่องมือที่ใช
แบบรายงาน และแบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
1. ครูที่ปรึกษารายงานตามแบบ ต.1.7/ครูที่ปรึกษา ส+งหัวหนาแผนกวิชาชีพ และหัวหนา
แผนกวิชาชีพรายงานตามแบบ ต.1.7/แผนกวิชา
2. งานทะเบียน สรุ ปรายงาน ตามแบบ ต. 1.7/สถานศึ กษา เมื่ อสิ้ น ภาคเรี ย นที่ 2 ของ
ป7การศึกษา ส+งฝ9ายบริหารทรัพยากร
ประเด็นการพิจารณา รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผูเรียนแรกเขาของรุ+นนั้นโดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ/การประเมิน ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา ระดับดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป ระดับดี
รอยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช รอยละ 60 – 69.99 ระดับตองปรับปรุง รอยละ 50 –
59.99 ระดับตองปรับปรุงเร+งด+วน ต่ํากว+ารอยละ 50
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.7/ ครูที่ปรึกษา
แบบรายงาน รอยละผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา ป7การศึกษา 2556
ระดับชั้น............................สาขาวิชา.........................สาขางาน............................ป7การศึกษาแรกเขา..............................
ลําดับ

คะแนนเฉลี่ย
สะสม

ชื่อ-สกุล

ผ+านเกณฑ)

สาเหตุที่ไม+สําเร็จการศึกษา/
ออกกลางคัน(โปรดระบุ)

ผูเรียนมีทั้งหมด...........................คน ผูเรียนผ+านเกณฑ)..........................คน คิดเปFนรอยละ.................................
สรุปผลการประเมิน
ผูสรุปผล
วันที่

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
พอใช รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเร+งด+วน ต่ํากว+ารอยละ 50
ครูที่ปรึกษา

(...............................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

.
ส+งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.7/ แผนกวิชา
แบบรายงาน รอยละผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา ป7การศึกษา 2556
สาขาวิชา....................................
ลําดับ

หลักสูตร / สาขางาน

1

ปวช.
สาขางาน.......…………………………..

2

รวมสาขา
สาขางาน.......…………………………..

1

รวมสาขา
รวมระดับ ปวช.
ปวส.
สาขางาน.......…………………………..

2

รวมสาขา
สาขางาน.......…………………………..

หอง/กลุ+ม

จํานวนผูเรียน
แรกเขา

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา

รอยละ

ป7การศึกษา 2554

ป7การศึกษา 2555

รวมสาขา
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
พอใช รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเร+งด+วน ต่ํากว+ารอยละ 50

ผูสรุปผล
หัวหนาแผนกวิชาชีพ
(...............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.7/ สถานศึกษา
แบบรายงาน รอยละผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา ป7การศึกษา 2556
ลําดับ

1
2
3

1

1

หลักสูตร/ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน
ปวช.
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
- สาขางานออกแบบเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร/
- สาขางานคหกรรมการผลิต
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการเลขานุการ
- สาขางานการขาย
- สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
- สาขางานคอมพิวเตอร)ธุรกิจ
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

1

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานวิจิตรศิลปK
- สาขางานการออกแบบ
- สาขางานคอมพิวเตอร)กราฟMค
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวช.

จํานวนผูเรียนแรกเขา
ป7การศึกษา 2554

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา

รอยละ

56

ลําดับ

หลักสูตร/ ประเภทวิชา/สาขาวิชา /
สาขางาน
ปวส.
ประเภทวิชาคหกรรม

1

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย

2

- สาขางานธุรกิจเสื้อผา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

3

- สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร/

1
2
3
4

1

จํานวนผูเรียนแรกเขา

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา

รอยละ

ป7การศึกษา 2555

- สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ)
รวมประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร/ธุรกิจ
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
- สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

1

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร/กราฟ:ค
- สาขางานคอมพิวเตอร)กราฟMคอาร)ต
รวมประเภทวิชาศิลปกรรม
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
พอใช รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเร+งด+วน ต่ํากว+ารอยละ 50

ผูสรุปรายงาน
งานทะเบียน
(...............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
ส+งฝ9ายบริหารทรัพยากร
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.8
คําอธิบาย

รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเทียบโอนความรู หรือประสบการณ)วิชาชีพ ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบเทียบโอนความรูหรือประสบการณ)วิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง เมื่อเทียบกับผูยื่ นคํารองขอเทียบโอนความรูและประสบการณ)วิชาชีพในแต+ล ะ
ประเภทวิชา สาขาวิชา
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน
งานทะเบียน
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
งานทะเบียน จัดทําแบบสรุปรายงาน แบบ ต. 1.8 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ของป7การศึกษา
ส+งฝ9ายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผูยื่นคํารองขอเทียบโอน ฯ โดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ/การประเมิน ผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ) ระดับดีมาก
รอยละ 80 ขึ้นไป ระดับดี รอยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช รอยละ 60 – 69.99 ระดับ
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99 ระดับตองปรับปรุงเร+งด+วน ต่ํากว+ารอยละ 50
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.8

แบบสรุปรายงาน รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู ป7การศึกษา 2556
จํานวนผูเรียน
ผูเรียนได2.00ขึ้นไป
ลง
ออก คงเหลือ จํานวน รอยละ
ทะเบียน กลางคัน

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ผลการ
ประเมิน
ระดับ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. การบัญชี (จบจาก ปวช.)
2. การบัญชี (จบจาก ม.6)
3. การจัดการทั่วไป (จบจาก ปวช.)
4. การจัดการทั่วไป (จบจาก ม.6)
รวม
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
พอใช รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเร+งด+วน ต่ํากว+า รอยละ 50

ผูสรุปผล

งานทะเบียน
(

วันที่

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ส+งฝ9ายบริหารทรัพยากร และหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 1.9

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต+อ
ภายใน 1 ป7
คําอธิบาย
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในป7การศึกษาที่ผ+านมาที่ไดงานทํา
ในสถานประกอบการ หน+วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต+อภายใน 1 ป7
เทียบรอยละกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและภาพรวมของสถานศึกษา
ผูใหขอมูล
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ป7การศึกษา 2555 หัวหนาแผนกวิชาชีพ
ผูสรุปผลการประเมิน งานแนะแนวฯ
เครื่องมือที่ใชในการวัด 1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
1. ครูที่ปรึกษารายงานตามแบบ ต.1.9/1/2/3ครูที่ปรึกษา ส+งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
2. หัวหนาแผนกวิชาชีพ รายงานตามแบบ ต.1.9/แผนกวิชา ส+งงานแนะแนว ฯ
3. งานแนะแนวฯ รวบรวมขอมูลและสรุปตามแบบ ต.1.9/สถานศึกษา ส+งฝ9าย
พัฒนากิจการฯ
ประเด็นการพิจารณา รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดทํางาน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต+อภายใน
1 ป7เทียบกับผูสําเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ/การประเมิน จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต+อภายใน 1 ป7
ระดับดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป ระดับดี รอยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช รอยละ
60 – 69.99 ระดับตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99 ระดับตองปรับปรุงเร+งด+วน
ต่ํากว+ารอยละ 50

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร"ธานี
มาตรฐานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.9/1 ครูที่ปรึกษา

แบบรายงาน ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 ที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
ระดับชัน้
ปวช…………/……… ปวส…………/……… ประเภทวิชา……………..…………… สาขาวิชา……….………………… สาขางาน………….………………… ชื่อครูที่ปรึกษา …………………………………

ที่

ชื่อ-สกุล

ทํางานในสถาน ประกอบ
ประกอบการ อาชีพอิสระ

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

60

ผูกรอกขอมูล……………………………………………..ครูที่ปรึกษา
(
)
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ส4งหัวหนาแผนกวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร"ธานี
มาตรฐานที่ 1

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.9/2 ครูที่ปรึกษา

แบบรายงาน ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 ที่ศึกษาต-อ ภายใน 1 ป
ระดับชัน้
ปวช…………/……… ปวส…………/……… ประเภทวิชา……………..…………… สาขาวิชา……….………………… สาขางาน………….………………… ชื่อครูที่ปรึกษา …………………………………

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อสถานศึกษาที่ศึกษา

สาขาวิชาที่ศึกษา

ระบุที่ตั้ง/โทรศัพท6/โทรสาร/อีเมลล6ที่ติดต4อได

61

ผูกรอกขอมูล……………………………………………..ครูที่ปรึกษา
)
(
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ส4งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1

ด!านผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.9/3 ครูที่ปรึกษา

แบบสรุปรายงาน

การติดตามผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 ที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต&อภายใน 1 ป

ระดับชัน้
ปวช…3…/……… ปวส…2…/……… ประเภทวิชา……………..…………… 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……………………………..………………..ครูที่ปรึกษา
)
(
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ส&งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1

ด!านผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต.1.9/ แผนกวิชา

แบบสรุปรายงาน

การติดตามผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 ที่ไดงานทํา 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
)
(
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ส&งงานแนะแนว
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1

ด!านผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.9/สถานศึกษา

แบบสรุปรายงาน รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 ที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต&อภายใน 1 ป
ระดับ ปวช.
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

สําเร็จ
ไดงานทํา
การศึกษา

ศึกษาต&อ

ระดับ ปวส.
รอยละ

สําเร็จ
ไดงานทํา
การศึกษา

ศึกษาต&อ

รอยละ

คหกรรม
1. ตัดเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสื้อผา/
ธุรกิจเสื้อผา
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมการผลิต/ธุรกิจงานประดิษฐD
พาณิชยกรรม
1. การบัญชี
2. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
3. การขาย/การตลาด
4. ธุรกิจคาปลีก (ทวิ)
5. คอมพิวเตอรDธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
อุตสาหกรรมท-องเที่ยว
1. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปกรรม
1. วิจิตรศิลปG
2. การออกแบบ
3. คอมพิวเตอรDกราฟIก/
คอมพิวเตอรDกราฟIกอารDต
รวมทั้งหมด

สรุป ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 จํานวน.....................คน
ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต&อภายใน 1 ปจํานวน ............. คน คิดเป7นรอยละ ..............
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป
ดี รอยละ 70 – 79.99
พอใช รอยละ 60 – 69.99
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99
ตองปรับปรุงเร&งด&วน ต่ํากว&ารอยละ 50

ผูสรุปผล……………………………..………………..งานแนะแนวฯ
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
ส&งฝMายพัฒนากิจการฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด!านผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน&วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ
ที่มีต&อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต&อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน 3 ดาน
คื อดานคุ ณ ลั กษณะที่ พึงประสงคD ดานสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ ว ไป และดาน
สมรรถนะวิชาชีพโดยกําหนดกลุ&มตัวอย&างจากกลุ&มสถานประกอบการ หน&วยงานหรือ
กลุ& มสถานศึ กษา หรื อ กลุ& มผู รั บ บริ การรวมไม& น อยกว& า รอยล& ะ 30 ของจํ า นวนสถาน
ประกอบการ หน&วยงานสถานศึกษา ผูรับบริการ มีการสรางเครื่องมือประเมินความพึง
พอใจ โดยใชมาตราส&วนประมาณค&า (Rating Scale) 1-5 เพื่อเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับ
กลุ&มตัวอย&างและครอบคลุม คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน 3 ดาน มีการเก็บขอมูล
จากกลุ&มตัวอย&าง และนําขอมูลมาวิเคราะหDผลอย&างถูกตอง
1. ดานคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงคD ไดแก& คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางป\ญญา
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก& ความรูและทักษะการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและปฏิบัติงาน การทํางานร&วมกับผูอื่น
การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรD การประยุกตDใชตัวเลข การจัดการและพัฒนา
งาน
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก& ความสามารถในการประยุกตDใชความรูทักษะในสาขา
วิชาชีพสู&การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตDสู&อาชีพ
คํานิยาม
สถานประกอบการ หน-วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหน&วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษา
ต&อ
ผู!รับบริการ หมายถึง บุคคลหรือสถานประกอบการ หน&วยงานที่ไดรับบริการจากการ
ประกอบการอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
ผู!ให!ข!อมูล
สถานประกอบการ หน&วยงานหรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ
ผู!สรุปผลการประเมิน ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3 ปวส.2 ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555 หัวหนาแผนก
วิชาชีพ งานแนะแนว ฯ
เครื่องมือที่ใช!ในการวัด 1. แบบสอบถาม
2. แบบสรุปผลการประเมิน
ตัวบ-งชี้ที่ 1.10
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คําชี้แจง

1. ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช.3 ปวส.2 ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555/หัวหนาแผนก
วิชาชีพ ส&งแบบสอบถาม (ต.1.10/แบบสอบถาม) ไปยังสถานประกอบการ หน&วยงาน
สถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีพนักงานหรือผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา
2555
2. ครูที่ป รึกษาชั้น ปวช.3 ปวส.2 ที่สํ าเร็ จการศึกษาปการศึกษา 2555/หัว หนาแผนก
วิชาชีพ รวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะหDขอมูล และสรุปผลการประเมิน ตามแบบ
ต.1.10/ แผนกวิชา ส&งงานแนะแนว ฯ
3. งานแนะแนว ฯ สรุ ป ผลการประเมิ น ตามแบบ ต.1.10/สถานศึ กษา ส& งฝM า ยพั ฒ นา
กิจการ ฯ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุ&มตัวอย&าง สรางเครื่องมือเพื่อ
เก็บขอมูล เก็บขอมูลจากกลุ&มตัวอย&าง นําขอมูลมาวิเคราะหD
(2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 -5.00 คิดเป7นรอยละ50-59.99
เมื่อเทียบกับขอมูลจากกลุ&มตัวอย&าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
(3) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป7นรอยละ 60-69.99
เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุ&มตัวอย&างโดยพิจารณาจากภาพรวม
(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป7นรอยละ70-79.99
เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุ&มตัวอย&างโดยพิจารณาจากภาพรวม
(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51–5.00 คิดเป7นรอยละ 80 ขึ้นไป
เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุ&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
เกณฑการประเมิน ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน&วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ
ที่มีต&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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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษา
แบบ ต. 1.10 แบบสอบถาม
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน&วยงาน สถานศึกษา หรือผูรับบริการ
ที่มีต&อผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรDธานี ปการศึกษา 2555
คําชี้แจง
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อการศึกษาความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ หน&วยงาน สถานศึกษาหรือ
ผูรับบริการ ที่มีต&อผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรDธานี ปการศึกษา 2555 (ตั้งแต&วันที่ 1 เมษายน
2556 – 28 กุมภาพันธD 2557) เพื่อจะนําขอมูลไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
จึงขอความร&วมมือมายังท&าน โปรดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตามความเป7นจริง ขอมูลที่ไดรับจากท&าน
จะเป7นประโยชนDอย&างยิ่งต&อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้แบ-งออกเป6น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน&วยงาน สถานศึกษา หรือผูรับบริการ ที่มีต&อผูที่สําเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรDธานี
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. อื่นๆ(โปรดระบุ)………….…………
1.5 ขอมูลของผูที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรDธานี ปการศึกษา 2555 ที่อยู&ใน
หน&วยงานท&าน ตั้งแต&วนั ที่ 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
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรDธานี ปการศึกษา 2555
คุณภาพของผู!สําเร็จการศึกษา
1 ด!านคุณลักษณะที่พึงประสงค
1 มีความรับผิดชอบ
2 มีวินัยเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับของหน&วยงาน
3 ซื่อสัตยD สุจริตและรักษาความลับของหน&วยงาน

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น!อย น!อยที่สุด
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คุณภาพของผู!สําเร็จการศึกษา

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น!อย น!อยที่สุด

4 มีความเมตตากรุณาต&อผูร&วมงาน
5 มีความขยัน
6 มีความอดทน
7 มีความเสียสละ
8 การตรงต&อเวลา
9 อุทิศตนในการทํางานที่รับผิดชอบ
10 การปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิผลดี
11 มีมนุษยสัมพันธDดี
12 แต&งกายสุภาพเรียบรอย
13 กิริยามารยาทสุภาพอ&อนนอม
14 ใชทรัพยากรของหน&วยงานอย&างประหยัด และคุมค&า
15 ไม&เกี่ยวของกับอบายมุข และสิง่ เสพติด
2 ด!านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
1 มีทักษะการสื่อสารดานการใชภาษาไทย
2 ความสามารถในการใชภาษาต&างประเทศ
3 มีความรูดานวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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 ความสามารถในการนําเสนอผลงาน
6 มีความเป7นผูนําและผูตามที่ดี
7 ความสามารถในการตัดสินใจ
8 สามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีประโยชนD
9 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคD
10 มีการปรับตัวใหเขากับงานใหม& ๆ และสภาพแวดลอมไดดี
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ดวยความขอบคุณ
งานแนะแนว ฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรDธานี
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด!านผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.10/แผนกวิชา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน&วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ
ที่มีต&อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555
สาขาวิชา...............................................................สาขางาน........................................................................
ด!าน

Χ

S.D

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคD
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
ภาพรวม
แบบสอบถาม ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณD จํานวน.......ฉบับ มีค&าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 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
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส&งงานแนะแนว ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 1 ด!านผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
แบบ ต. 1.10/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน&วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ
ที่มีต&อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
คหกรรม
1. ตัดเย็บเสื้อผา/ออกแบบเสื้อผา/
ธุรกิจเสื้อผา
2. อาหารและโภชนาการ/
โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. คหกรรมการผลิต/ธุรกิจงานประดิษฐD
พาณิชยกรรม
1. การบัญชี
2. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
3. การขาย/การตลาด
4. ธุรกิจคาปลีก (ทวิ)
5. คอมพิวเตอรDธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ
อุตสาหกรรมท-องเที่ยว
1. การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปกรรม
1. วิจิตรศิลปG
2. การออกแบบ
3. คอมพิวเตอรDกราฟIก/
คอมพิวเตอรDกราฟIกอารDต
ภาพรวมของสถานศึกษา

Χ

ความพึงพอใจดานที่
1
2
S.D. Χ
S.D.

3
Χ

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

แบบสอบถาม ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณD จํานวน..........ฉบับ มีค&าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 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
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ส&งฝMายพัฒนากิจการ ฯ

มาตรฐานที่ 2
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.1

ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใหครูใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสรรถนะรายวิชา โดยกําหนดรายวิชา
ใหม0 หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร0วมกับสถานประกอบการและ
หน0วยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน
ผูใหขอมูล
หัวหนาแผนกวิชาชีพ
สรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
3. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. หัวหนาแผนกวิชาชีพรายงานตามแบบ ต. 2.1/แผนกวิชา ส0งงานพัฒนาหลักสูตรฯ
2. งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต. 2.1/งานพัฒนาหลักสูตร ฯ/สถานศึกษา
ส0งฝ9ายวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
(2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร0วมกับสถานประกอบการและหน0วยงานที่เกี่ยวของ
(3) สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร
(4) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
(5) สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ (1) - (4)
ไม0เกิน 3 ปA ไปใช อย0างนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
เกณฑ/การประเมิน ระดั บ คุ ณภาพในการใชและพั ฒ นาหลักสู ต รฐานสมรรถนะรายวิ ช าที่ ส อดคลองกั บ ความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น
1 – 5 ระดับดี ปฏิ บัติต ามประเด็น 1 – 4 ระดับ พอใช ปฏิบัติ ตามประเด็น 1 – 3 ระดั บ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 ระดับตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.1/แผนกวิชา
แบบรายงาน

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

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

วันที่

ไมมี

หลักสูตร
แผนกวิชามีการพัฒนาหลักสูตรร0วมกับสถานประกอบการ
และหน0วยงานที่เกี่ยวของ
แผนกวิชามีการทดลองใชหลักสูตร
แผนกวิชามีการประเมินหลักสูตร
แผนกวิชามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนา
แลวตามขอ (1) - (4) ไม0เกิน 3 ปA ไปใช

สรุปผลการประเมิน

ใหขอมูล

มี

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1
หัวหนาแผนกวิชาชีพ

(.............................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส0งงานพัฒนาหลักสูตรฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.1/งานพัฒนาหลักสูตร ฯ
แบบสรุปรายงาน

ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ปAการศึกษา 2556

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ปวช.
ประเภทวิชาคหกรรม
1.สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผา
- สาขางานออกแบบเสื้อผา
2.สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขางานแฟชั่นดีไซนH
3.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
4.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร/
- สาขางานดอกไมและงานประดิษฐH
- สาขางานคหกรรมการผลิต
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1.สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี

- สาขางานการเลขานุการ
- สาขางานการตลาด
- สาขางานการขาย
- สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
- สาขางานคอมพิวเตอรHธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1.สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการท0องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1.สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานวิจิตรศิลปK
- สาขางานการออกแบบ
- สาขางานคอมพิวเตอรHกราฟLกอารHต
- สาขางานคอมพิวเตอรHกราฟLค
รวมระดับปวช.

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา
1
2
3
4
5

รวมจํานวน
ประเด็น
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หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา
1
2
3
4
5

รวมจํานวน
ประเด็น

ปวส.
ประเภทวิชาคหกรรม
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย

- สาขางานธุรกิจเสื้อผา
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
3. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร/

- สาขางานธุรกิจงานประดิษฐH
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3.สาขาวิชาการตลาด
4.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
- สาขางานธุรกิจสรรพสินคา
5.สาขาวิชาคอมพิวเตอร/ธุรกิจ
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
- สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1.สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.สาขาวิชาสปาและความงาม
- สาขางานนวดแผนไทย
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร/กราฟ=ค
- สาขางานคอมพิวเตอรHกราฟLคอารHต
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น
สรุป สาขางานทั้งหมด จํานวน.................สาขา สาขางานที่ดําเนินการไดครบ 5 ประเด็น จํานวน..............สาขา
คิดเปMนรอยละ.........................
ผูสรุปผล
วันที่

งานพัฒนาหลักสูตรฯ
(.............................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
ส0งฝ9ายวิชาการ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.1/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับ คุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิช าที่ส อดคลองกั บ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ปAการศึกษา 2556
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา
2.
3.
4.
5.

ปฏิบัติ

ไม0ปฏิบัติ

หลักสูตร
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร0วมกับสถานประกอบการ
และหน0วยงานที่เกี่ยวของ
สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร
สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนา
แลวตามขอ (1) - (4) ไม0เกิน 3 ปA ไปใช
ปฏิบัติได...........................ประเด็น

สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1
งานพัฒนาหลักสูตร ฯ

(.............................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส0งฝ9ายวิชาการ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.2
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายที่มุ0งเนนสมรรถนะอาชีพ และบู รณาการคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค0 านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคH และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผูใหขอมูล
ครูผูสอน หัวหนาแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผูสอนรายงานตามแบบ ต. 2.2/ครู ส0งหัวหนาแผนกวิชา
2. หัวหนาแผนกวิชาสรุปของแผนกวิชาตามแบบ ต. 2.2/แผนกวิชา ส0งหัวหนางานพัฒนา
หลักสูตรฯ
3. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต. 2.2/สถานศึกษา ส0งฝ9ายวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ0งเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค0านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคHและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
(2) สถานศึกษาที่มีครูดําเนินการตาม (1) รอยละ 50 - 59.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
(3) สถานศึกษาที่มีครูดําเนินการตาม (1) รอยละ 60 - 69.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
(4) สถานศึกษาที่มีครูดําเนินการตาม (1) รอยละ 70 - 79.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
(5) สถานศึกษาที่มีครูดําเนินการตาม (1) รอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมด
ในสถานศึกษา
เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น
(1) และมี ผ ลตาม (5) ระดั บ ดี ปฏิ บั ติ ต ามประเด็ น (1) และมี ผ ลตาม (4) ระดั บ พอใช
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ
มีผลตาม (2) ระดับตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.2/ครู
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ปAการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่.............
ชื่อ-สกุล.........................................................แผนกวิชา..............................................
ลําดับที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ไดจัดทํา

ไม0ไดจัดทํา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
รอยละ

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 80 ขึ้นไป ของวิชาที่สอน
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 70 - 79.99 ของวิชาที่สอน
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 60 - 69.99 ของวิชาที่สอน
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 50 - 59.99 ของวิชาที่สอน
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลนอยกว0ารอยละ 50 ของวิชาที่สอน

ผูใหขอมูล……………………….…..………………ครู
(
)
วันที่
เดือน
พ.ศ.

.
ส0งหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.2/แผนกวิชา
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ปAการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ .................
แผนกวิชา.........................................................
ลําดับที่

จํานวนวิชา
ที่สอน

ชื่อ – นามสกุล

จํานวนวิชา
ที่ไดจัดทํา

จํานวนวิชา
ที่ไม0ไดจัดทํา

รอยละของ
วิชาทีท่ ํา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 80 ขึ้นไปของครูในแผนกวิชา
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 70 - 79.99 ของครูในแผนกวิชา
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 60 - 69.99 ของครูในแผนกวิชา
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 50 - 59.99 ของครูในแผนกวิชา
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลนอยกว0ารอยละ 50 ของครูในแผนกวิชา

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

ส0งงานพัฒนาหลักสูตรฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.2/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ปAการศึกษา 2556
จํานวนครู
ทั้งหมด

แผนกวิชา

จํานวนครูที่ทําครบ
ภาค 1
ภาค 2

รอยละ

ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1
มีผลรอยละอยู0ในระดับ

1. ผาและเครื่องแต0งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตรH
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรHธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. สปาและความงาม
10. วิจิตรศิลปK
11. การออกแบบ
12. คอมพิวเตอรHกราฟLก
13. สามัญสัมพันธH
14. สัมพันธHธุรกิจ
รวมทั้งหมด

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 80 ขึ้นไปของครูทั้งหมด
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 70 - 79.99 ของครูทั้งหมด
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 60 - 69.99 ของครูทั้งหมด
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 50 - 59.99 ของครูทั้งหมด
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลนอยกว0ารอยละ 50 ของครูทั้งหมด

ผูสรุปผล……………………..…………………งานพัฒนาหลักสูตรฯ
(
)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
วันที่

ส0งฝ9ายวิชาการ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
วิธี การสอนที่ ห ลากหลาย ที่ มุ0งเนนสมรรถนะอาชี พ และบูร ณาการคุ ณธรรม จริ ย ธรรม
ค0านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคHและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการใหครู
ใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูทําบันทึกหลัง
การสอน ใหครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศ
การจั ด การเรี ย นการสอนไปจั ด ทํ า วิ จั ย และการนํ า ผลจากการวิ จั ย ไปแกไขปQ ญ หาหรื อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ผูใหขอมูล
ครูผูสอน หัวหนาแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
3. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผูสอนรายงานตามแบบ ต. 2.3/ครู ส0งหัวหนาแผนกวิชา
2. หัวหนาแผนกวิชา สรุปตามแบบ ต. 2.3/แผนกวิชา ส0งงานพัฒนาหลักสูตรฯ
3.งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต. 2.3/งานพัฒนาหลักสูตรฯ/สถานศึกษา ส0งฝ9าย
วิชาการ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต0ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ0งเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค0านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคH และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม0
นอยกว0ารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
(2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต0ละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอน ไม0นอยกว0ารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
(3) สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแต0ละคนทํา
บันทึกหลังการสอน ไม0นอยกว0ารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
(4) สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การใหครู แ ต0 ล ะคนนํ า ผลจากการสอนดวยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปQญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม0นอยกว0าหนึ่งรายวิชาที่สอน
(5) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต0ละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปQญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอน ไม0นอยกว0าหนึ่งรายวิชาที่สอน
เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ระดับตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

82

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.3/ครู
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปAการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ .................
ชื่อ-สกุล................................................ แผนกวิชา......................................................
ลําดับที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ประเด็นที่ไดดําเนินการ
1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ปฏิบัติได........ประเด็น จํานวน.........รายวิชา คิดเป?นรอยละ............

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูใหขอมูล…………………………..………………ครูผูสอน
(
)
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.

ส0งหัวหนาแผนกวิชา

83

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.3/แผนกวิชา
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปAการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ ........................
แผนกวิชา.........................................................
ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

จํานวนรายวิชา
ที่สอน

ระบุประเด็นทีด่ ําเนินการ
1 2 3 4 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ครูที่ปฏิบัติทุกประเด็น จํานวน .............คน คิดเป?นรอยละ..........................

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

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

ส0งงานพัฒนาหลักสูตรฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.3/งานพัฒนาหลักสูตร ฯ
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับสถานศึกษา ปAการศึกษา 2556
แผนกวิชา

จํานวนทั้งหมด
ครู

รายวิชา

1

จํานวนที่ดําเนินการตามประเด็นพิจารณา
2
3
4

รายวิชา รอยละ รายวิชา รอยละ รายวิชา รอยละ

ครู

รอยละ

5
ครู

1. ผาและเครื่องแต0งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตรH
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/
การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอรHธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. สปาและความงาม
10. วิจิตรศิลปK
11. การออกแบบ
12. คอมพิวเตอรHกราฟLก
13. สามัญสัมพันธH
14. สัมพันธHธุรกิจ
รวมทั้งหมด

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูใหขอมูล………………………………………งานพัฒนาหลักสูตรฯ
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส0งฝ9ายวิชาการ

รอยละ

ผลการ
ประเมิน
ระดับ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.3/สถานศึกษา
แบบรายงาน

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับสถานศึกษา ปAการศึกษา 2556
รายวิชาทั้งหมดจํานวน......................รายวิชา ครูทั้งหมดจํานวน...........................คน

ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
ดําเนินการ
1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต0ละคนจัดการเรียนการสอน จํานวน............รายวิชา
รอยละ.........................
ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่

2.

3.

4.

5.

หลากหลายที่มุ0งเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรมค0านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคH
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม0นอยกว0ารอยละ 80
ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต0ละคนใชสื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไม0นอยกว0ารอยละ
80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนและใหครูแต0ละคนทําบันทึกหลังการสอน ไม0นอย
กว0ารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต0ละคนนําผลจากการสอน
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการ
จัดการเรี ยนการสอนไปจัด ทํา วิจัย เพื่ อแกไขปQญ หาหรื อ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม0นอยกว0าหนึ่งรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการใหครูแต0ละคนนําผลจากการวิจัย
ไปแกไขปQญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม0นอยกว0า
หนึ่งรายวิชาที่สอน

สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

ไมดําเนินการ
จํานวน.........รายวิชา
รอยละ................

จํานวน............รายวิชา จํานวน............รายวิชา
รอยละ................
รอยละ................
จํานวน............รายวิชา จํานวน............รายวิชา
รอยละ................
รอยละ................
จํานวน..................คน
รอยละ................

จํานวน..................คน
รอยละ................

จํานวน...................คน จํานวน...................คน
รอยละ................
รอยละ................

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 80 ขึ้นไปของครูทั้งหมด
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 70 - 79.99 ของครูทั้งหมด
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 60 - 69.99 ของครูทั้งหมด
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลรอยละ 50 - 59.99 ของครูทั้งหมด
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลนอยกว0ารอยละ 50 ของครูทั้งหมด
งานพัฒนาหลักสูตร ฯ

(.............................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
ส0งฝ9ายวิชาการ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.4
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การใหครู ทุ ก คนที่ กํ า หนด และแจงหลั ก เกณฑH แ ละวิ ธี ก ารวั ด และ
ประเมินผลใหผูเรียนทราบก0อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผล ตาม
แผน การจัดการเรียนรูใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ใหผูเรียนมี
ส0วนร0วมในการวัดและประเมินผลและนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียน ที่มุ0งเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค0านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคH และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผูใหขอมูล
ครูผูสอน หัวหนาแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผล
คําชี้แจง
1. ครูผูสอนรายงานตามแบบ ต. 2.4/ครู ส0งหัวหนาแผนกวิชา
2. หัวหนาแผนกวิชา สรุปตามแบบ 2.4/แผนกวิชา ส0งงานวัดผลและประเมินผล
3. งานวัดผลและประเมินผล สรุปตามแบบ ต. 2.4/สถานศึกษา ส0งฝ9ายวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา(1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนดและแจงหลักเกณฑHและวิธีการวัดและ
ประเมินผลใหผูเรียนทราบก0อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
(2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนใชวิธีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรูทุกรายวิชาที่สอน
(3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
(4) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนใหผูเรียนมีส0วนร0วมในการวัดและประเมินผล
ทุกรายวิชาที่สอน
(5) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียน ที่มุ0งเนนสมรรถนะอาชีพและบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม ค0านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคHและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระดับ
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ขอ ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับ ตองปรับปรุงเร0งด0วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.4/ครู
แบบรายงาน การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปAการศึกษา 2556
ชื่อ-สกุล................................................ แผนกวิชา..................................................
ลําดับ
ที่

การปฏิบัติ (ใส0
รายวิชา

แจงเกณฑH
วัดผล
ก0อนเรียน

วัดผลตาม
แผนการ
จัดการเรียนรู

ในช0องที่ปฏิบัติ)
วัดผล
หลาก
หลาย

ผูเรียนมี
ส0วนร0วม

จํานวน

นําผลไป
ประเด็น
พัฒนา
ที่ปฏิบตั ิ
ผูเรียน

1
2
3
4
5

สรุป สอนจํานวน....................รายวิชา ปฏิบัติได.....................ประเด็น
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูใหขอมูล………………………..…………………ครู
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส0งหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.4/แผนกวิชา
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปAการศึกษา 2556
แผนกวิชา.........................................................

ลําดับ
ที่

การปฏิบัติ (ใส0
ชื่อ-สกุล

แจงเกณฑH
วัดผล
ก0อนเรียน

วัดผลตาม
แผนการ
จัดการเรียนรู

ในช0องที่ปฏิบัติ)
วัดผล
หลาก
หลาย

ผูเรียนมี
ส0วนร0วม

จํานวน

นําผลไป
ประเด็น
พัฒนา
ที่ปฏิบตั ิ
ผูเรียน

1
2
3
4
5
6
7

สรุป จํานวนครูทั้งหมด.................คน ครูปฏิบัติไดทุกประเด็นจํานวน..............คน
สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูใหขอมูล………………………….…………………หัวหนาแผนกวิชา
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส0งงานวัดผลและประเมินผล
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.4/สถานศึกษา
แบบสรุปผล ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปAการศึกษา 2556
การปฏิบัติ (ใส0
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

แผนกวิชา

แจงเกณฑH
วัดผล
ก0อนเรียน

วัดผลตาม
แผนการ
จัดการเรียนรู

ในช0องที่ปฏิบัติ)
วัดผล
หลาก
หลาย

ผูเรียนมี
ส0วนร0วม

เกณฑH
จํานวน
นําผลไป
การ
ประเด็
น
พัฒนา
ประเมิน
ที
ป
่
ฏิ
บ
ต
ั
ิ
ผูเรียน
ระดับ

ผาและเครื่องแต0งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตรH
การบัญชี
การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอรHธุรกิจ
การโรงแรม
สปาและความงาม
วิจิตรศิลปK
การออกแบบ
คอมพิวเตอรHกราฟLก
สามัญสัมพันธH
สัมพันธHธุรกิจ

ภาพรวม

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูใหขอมูล……………………..……….…..…………งานวัดผลและประเมินผล
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
ส0งฝ9ายวิชาการ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.5
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการฝSกงาน
สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน0วยงาน และทําความร0วมมือในการส0ง
ผูเรียนเขาฝSกงานพรอมมีคู0มือการฝSกงาน มีการนิเทศการฝSกงาน ของผูเรียนในสถาน
ประกอบการ หน0วยงาน มีการวัดผลการฝSกงานของผูเรียนร0วมกับ
สถานประกอบการ หน0วยงาน เพื่อนําผลไปปรับปรุง
ผูใหขอมูล
หัวหนาแผนกวิชาชีพ
ผูสรุปผลการประเมิน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผล
คําชี้แจง
1. หัวหนาแผนกวิชาชีพ รายงานตามแบบ ต.2.5/แผนกวิชา ส0งงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สรุปผลตามแบบ ต. 2.5/สถานศึกษา ส0งฝ9ายวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน0วยงาน และทําความร0วมมือในการส0ง
ผูเรียนเขาฝSกงานตรงหรือสัมพันธHกับสาขางาน
(2) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนก0อนการฝSกงานพรอมมีคู0มือการฝSกงาน
(3) สถานศึกษามีการนิเทศการฝSกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หน0วยงาน
(4) สถานศึกษามีการวัดผลการฝSกงานของผูเรียนร0วมกับสถานประกอบการ หน0วยงาน
(5) สถานศึกษามีการสัมมนาการฝS กงานของผูเรีย นเพี่อนํ าผลไปปรับปรุ งโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน0วยงานที่เกี่ยวของเขาร0วมการสัมมนา
เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการฝSกงาน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตาม
ประเด็น 2 ขอ ระดับตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.5 /แผนกวิชา
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการฝSกงาน ปAการศึกษา 2556
แผนกวิชา ...........................................................................
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1 แผนกวิชามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน0วยงานและทําความร0วมมือในการ
ส0งผูเรียนเขาฝSกงานตรงหรือสัมพันธHกับสาขางาน
2 แผนกวิชามีการปฐมนิเทศผูเรียนก0อนการฝSกงานพรอมมีคู0มือการฝSกงาน
3 แผนกวิชามีการนิเทศการฝSกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หน0วยงาน
4 แผนกวิชามีการวัดผลการฝSกงานของผูเรียนร0วมกับสถานประกอบการ
5 แผนกวิชามีการสัมมนาการฝSกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญ
สถานประกอบการ
ปฏิบัติได........................ประเด็น

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูใหขอมูล…………………….…………………………หัวหนาแผนกวิชาชีพ
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส0งงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบ ต. 2.5/สถานศึกษา
แบบสรุปผล ระดับคุณภาพในการฝSกงาน ปAการศึกษา 2556
การปฏิบัติ (ใส0

ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาขาวิชา

ในช0องที่ปฏิบัติจริง)
เกณฑHการ
ร0วมมือกับ
วัดผลร0วม
จํานวน
ประเมิน
จัดปฐม นิเทศ
สัมมนาการ
สถาน
กับสถาน
ประเด็นที่
ระดับ
นิเทศ ฝSกงาน
ฝSกงาน
ประกอบการ
ประกอบการ
ปฏิบัติ

ผาและเครื่องแต0งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตรH
การบัญชี
การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอรHธุรกิจ
การโรงแรม
สปาและความงาม
วิจิตรศิลปK
การออกแบบ
คอมพิวเตอรHกราฟLก
ภาพรวม

สรุปผลการประเมิน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ

ผูใหขอมูล…………………….…………………………งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(
)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
วันที่
ส0งฝ9ายวิชาการ

มาตรฐานที่ 3
ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.1
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึกษา แต&ละสังกัดและอํานาจหน)าที่ให)
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)ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดอื่น ให)เป/นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข)อง
การประเมิ น ความพึ งพอใจของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ทยาลั ย ในการ
ปฏิบัติงานร&วมกับสถานศึกษา โดยผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกให)ใช)แบบประเมิน มาตรา
ส&วนประมานค&า (Rating scale ) 1 - 5
ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กลุ& ม บุ ค คลที่ มิ ไ ด) ป ฏิ บั ติ ง านใน
สถานศึกษาและมิได)เป/นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งสถานศึกษาเป/นผู)
เสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยให)ความเห็นชอบ ให)ทําหน)าที่ประเมิน
ความพึงพอใจของของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร&วมกับ
สถานศึ กษา และประเมิน คุณภาพการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อ
วิทยาลัย ซึ่งบุคคลหรือกลุ&มบุคคลที่ทําหน)าที่ประเมิน 2 ด)านดังกล&าว อาจเป/นบุคคล
หรือกลุ&มเดียวกันก็ได)
ดานที่ 1. การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยใน
การปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา มีวัตถุประสงค7เพื่อให)สถานศึกษารับทราบข)อมูลและ
นําไปปรับปรุงการดําเนินงานต&อไป ให)ใช)แบบประเมินมาตราส&วนประมาณค&า (Rating
scale) 1- 5
ดานที่ 2. การประเมิ น คุ ณภาพการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ
วิทยาลัย มีวัตถุประสงค7เพื่อให)คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย รับทราบข)อมูล
และนําผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามอํานาจหน)าที่ที่กําหนดไว)ในกฎหมายที่
เกี่ยวข)อง
ผูใหขอมูล
ผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา
ผูสรุปผลการประเมิน งานบริหารงานทั่วไป
เครื่องมือที่ใช
1. แบบสอบถาม
2. แบบสรุปผล
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คําชี้แจง

1. ผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร&วมกับสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามแบบ ต.3.1/แบบประเมิน ส&งงาน
บริหารงานทั่วไป
2. งานบริหารงานทั่วไป สรุปผลการประเมิน ตามแบบ ต.3.1/สถานศึกษา ส&งฝQายบริหาร
ทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึ ก ษามี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย ตามที่ กํ า หนดในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข)อง
(2) สถานศึกษาดําเนินการให)มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย&าง
น)อยปRการศึกษาละ 4 ครั้ง
(3) สถานศึกษาดําเนินการให)คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน)าที่ที่กําหนดไว)ในกฎหมายที่เกี่ยวข)อง
(4) สถานศึกษาดําเนินการให)ผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร&วมกับสถานศึกษาและมีผล
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
(5) สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การให) ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถานศึ ก ษาประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ปฏิบัติงาน และมีผลประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
เกณฑ5การประเมิน ดีมาก ค&าเฉลี่ย 4.51-5.00 ดี ค&าเฉลี่ย 3.51-4.50 พอใช) ค&าเฉลี่ย 2.513.50 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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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.1/ แบบประเมิน 1
แบบประเมิน ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร&วมกับสถานศึกษา
ปRการศึกษา 2556
ตอนที่ 1 ข)อมูลผู)ตอบแบบประเมิน
1. ชื่อผู)ทรงคุณวุฒิ.................................................................................................................
2. อายุ...........................................ปR .
3. อาชีพ/ตําแหน&ง.................................................................................................................
ตอนที่ 2 กรุณาใส&เครื่องหมาย ลงในช&องที่ตรงกับความคิดเห็นของท&าน
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น)อย 1 = น)อยที่สุด
ลําดับ

รายการประเมิน

1
2
3

สถานศึกษามีระบบงานที่เอื้อต&อการปฏิบัติงาน
สถานศึกษารับฟVงข)อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
สถานศึกษานําข)อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ไปใช)ในการกําหนดนโยบายหรือบริหารงาน
สถานศึกษามีการสื่อสารและทําความเข)าใจในวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แก&คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยทุกคน
สถานศึกษามีการประสานสัมพันธ7 ทํางานเป/นทีม และสร)างเครือข&าย
ในการทํางาน
สถานศึกษารับฟVงความคิดเห็นของบุคลากรทุกกลุ&มเพื่อนํามาปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษามีการใช)กระบวนการตัดสินใจโดยใช)เสียงส&วนใหญ&
สถานศึกษามีการดําเนินการกํากับดูแลให)มีการปฏิบัติตามข)อตกลง

4
5
6
7
8

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
1

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

ด)วยความขอบคุณ
งานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร7ธานี
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.1/ แบบประเมิน 2
แบบประเมิน คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปRการศึกษา 2556
ตอนที่ 1 ข)อมูลผู)ตอบแบบประเมิน
1. ชื่อผู)ทรงคุณวุฒิ................................................................................................
2. อายุ...........................................ปR .
3. อาชีพ/ตําแหน&ง................................................................................................
ตอนที่ 2 กรุณาใส&เครื่องหมาย ลงในช&องที่ตรงกับความคิดเห็นของท&าน
ระดับความคิดเห็น 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น)อย 1 = น)อยที่สุด
ลําดับ

รายการประเมิน

1

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ร&วมกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน
ให)สอดคล)องกับอัตลักษณ7ผู)เรียน เอกลักษณ7ของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ร&วมพิจารณาแผนปฏิบัตกิ ารประจําปRของ
สถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย พิจารณาให)ความเห็นชอบหลักสูตรของ
สถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย กํากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให)เป/นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย กํากับดูแลสถานศึกษาอย&างต&อเนื่อง โดย
ประชุมร&วมกับสถานศึกษา ไม&นอ) ยกว&า 4 ครั้ง/ปR
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยกํากับติดตามการประเมินผู)บริหารสถานศึกษา
และให)ข)อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาอย&างน)อย 2 ครั้ง ในรอบวาระการดํารง
ตําแหน&ง
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยดําเนินงานภายใต)หลักธรรมาภิบาลและกํากับ
ดูแลให)สถานศึกษาดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ)วนทุกประเด็น

2
3
4
5
6
7

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

ตอนที่ 3 ข)อคิดเห็นและข)อเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
ด)วยความขอบคุณ
งานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร7ธานี

1
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.1 /สถานศึกษา
แบบสรุปผล ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปRการศึกษา 2556
ประเด็นการพิจารณา
ดําเนินการ ไมดําเนินการ
ขอที่
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่กําหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวข)อง
2. สถานศึกษาดําเนินการให)มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ดําเนินการ
อย&างน)อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
.........ครั้ง
3. สถานศึกษาดําเนินการให)คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน)าที่ที่กําหนดไว)ในกฎหมายที่เกี่ยวข)อง
4. สถานศึกษาดําเนินการให)ผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ค&าเฉลี่ย
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบตั ิงานร&วมกับสถานศึกษา
...............
และมีผลประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
ระดับ.........
5. สถานศึกษาดําเนินการให)ผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ค&าเฉลี่ย
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
...............
ปฏิบัติงาน และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
ระดับ.........
ปฏิบัติได ............... ประเด็น
สรุปผลการประเมิน

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

ผู)สรุปผล………………………………………….งานบริหารงานทั่วไป
)
(
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
ส&งฝQายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วมของครู
และบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา ผู)เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน&วยงานที่
เกี่ยวข)องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปRที่สอดคล)องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝQายใน
สถานศึกษา มีการดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ข)อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร)อมทั้งจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปR
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานวางแผนฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
งานวางแผนฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 3.2/สถานศึกษา ส&งฝQายแผนงานฯ และ
หัวหน)าแผนกวิชา
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วม
ของครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา ผู)เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน&วยงานที่เกี่ยวข)อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
(2) สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปR ที่สอดคล)องกับแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา
(3) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปR
(4) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข)อเสนอแนะเพื่อ
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
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.2/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ปRการศึกษา 2556
ขอที่
1.

2.

3.
4.
5.

ประเด็นการพิจารณา

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝQายใน
สถานศึกษา ผู)เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน&วยงาน
ที่เกี่ยวข)อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปRที่สอดคล)องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส&วนร&วม
ของครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปR
สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ข)อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
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
(.....................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส&งฝQายแผนงานฯ และหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.3
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ7
สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค7ของการจัดตั้งสถานศึกษาตาม
อัตลักษณ7 ปรัชญา วิสัยทัศน7 พันธกิจ ที่ได)รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หน&วยงานที่เกี่ยวข)อง
อัตลักษณ5 หมายถึง คุณลักษณะของผู)เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน7 พันธกิจ และ
วัตถุประสงค7ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผูใหขอมูล
ครู
ผูสรุปผลการประเมิน งานวางแผนฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
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) สถานศึ กษามี แ ผนงาน โครงการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล) องกั บ อั ต ลั ก ษณ7 ข อง
สถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หน&วยงานที่เกี่ยวข)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
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.3/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ7 ปRการศึกษา 2556
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ7โดยความเห็นชอบของ
2.

3.
4.
5.

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล)อง
กับอัตลักษณ7ของสถานศึกษา โดยการมีส&วนร&วมของครูและ
บุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษาชุมชน และหน&วยงานที่เกี่ยวข)อง
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ
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
(.......................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส&งฝQายแผนงานฯ และหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.4
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา
ผู)บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน&วยงานต)นสังกัดโดยใช)ภาวะผู)นํา
และการมีส&วนร&วมของผู)ที่เกี่ยวข)องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู)นําของ
ผู)บริ หารสถานศึ กษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลั ย โดยใช) แบบประเมิ น
มาตราส&วนประมาณค&า (Rating scale) 1 - 5
ผู)บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู)อํานวยการสถานศึกษา
ผูใหขอมูล
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ผูสรุปผลการประเมิน งานบุคลากร งานบริหารงานทั่วไป
เครื่องมือที่ใช
1. แบบประเมิน
2. แบบรายงานผลการประเมิน
3. แบบสรุปผล
คําชี้แจง
1. งานบุคลากรและงานบริหารทั่วไป ส&งแบบประเมินให) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย ประเมินการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา ตามแบบ
ต. 3.4/แบบประเมิน
2. งานบุคลากร สรุปตามแบบ ต. 3.4/งานบุคลากร ส&งงานบริหารงานทั่วไป
3. งานบริหารงานทั่วไป สรุปตามแบบ ต. 3.4/สถานศึกษา ส&งฝQายบริหารทรัพยากร และ
หัวหน)าแผนกวิชา
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน&วยงานต)นสังกัด
(2) สถานศึ ก ษามี ก ารประชุ ม ครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝQ า ยในสถานศึ ก ษาอย& า งน) อ ย
ปRการศึกษาละ 4 ครั้ง
(3) สถานศึกษามีการจัดประชุมผู)ปกครอง ผู)ที่มีส&วนเกี่ยวข)องกับการจัดการอาชีวศึกษา
อย&างน)อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
(4) สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากร ทุ กฝQายในสถานศึกษา ผู)ปกครอง รวมทั้งผู)ที่มีส&วนเกี่ยวข)องไปใช)ในการ
พัฒนาสถานศึกษา
(5) สถานศึกษามีผลการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย และมี ผ ลการประเมิ น โดยเฉลี่ ย
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
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.4/แบบประเมิน
แบบประเมิน การบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย ปRการศึกษา 2556
คําชี้แจง ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา มีการบริหารงานตามนโยบาย
ของหน&วยงานต)นสังกัด โดยใช)ภาวะผู)นําและการมีส&วนร&วมของผู)เกี่ยวข)อง จึงขอความร&วมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นตามความเป/นจริง โดยใส&เครื่องหมาย
ลงในระดับคุณภาพที่พิจารณาว&าตรงกับความจริงมากที่สุด
คํานิยาม ผู)บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู)อํานวยการวิทยาลัยฯ
ระดับความคิดเห็น 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น)อย 1 = น)อยที่สุด
ที่

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2

รายการประเมิน

1. มีการเผยแพร&วิสัยทัศน7 นโยบาย เปaาหมายและกลยุทธ7ของผู)บริหารในการสร)างความร&วมมือ
กับองค7กรท)องถิ่นต&าง ๆ เพื่อส&งเสริมการจัดการเรียนการสอน
2. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน7
3. มีการนําผลการประเมินโดยผู)ตรวจสอบภายนอก มากําหนด เปaาหมาย กลยุทธ7 และแผนการ
ดําเนินงานให)สอดคล)องต&อความเป/นจริงและเกิดประโยชน7ต&อสถานศึกษาและชุมชนท)องถิ่น
4. มีการสร)างการมีส&วนร&วมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยมีการรับฟVงความคิดเห็น
อย&างต&อเนื่อง เช&น จัดประชุมบุคลากรทั้งองค7กรอย&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)งบประมาณของสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝfกและอุปกรณ7สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อย&างเหมาะสม
8. มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน)าที่ในการบริหารงาน และมีภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา
9. มีการน)อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต7ใช)ในการบริหารจัดการจนเกิดผล
สัมฤทธิ์อย&างเป/นรูปธรรมอย&างชัดเจน และเป/นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย&าง
10. มีการดําเนินงานภายใต)หลักธรรมาภิบาล และกํากับดูแลให)สถานศึกษาดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ)วนทุกประเด็น

ข)อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ด)วยความขอบคุณ
ส&งงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร7ธานี

1
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.4/งานบุคลากร
แบบรายงานผลการประเมิน การบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษา ปRการศึกษา 2556
ที่
รายการประเมิน
1. มีการเผยแพร&วิสัยทัศน7 นโยบาย เปaาหมายและกลยุทธ7ของ
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

คาเฉลี่ย

S.D.

ระดับคุณภาพ

ผู)บริหารในการสร)างความร&วมมือกับองค7กรท)องถิ่นต&าง ๆ เพื่อ
ส&งเสริมการจัดการเรียนการสอน
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน7
มีการนําผลการประเมินโดยผู)ตรวจสอบภายนอก มากําหนด
เปaาหมาย กลยุทธ7 และแผนการดําเนินงานให)สอดคล)องต&อความ
เป/นจริงและเกิดประโยชน7ต&อสถานศึกษาและชุมชนท)องถิ่น
มีการสร)างการมีส&วนร&วมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
โดยมีการรับฟVงความคิดเห็นอย&างต&อเนื่อง เช&น จัดประชุม
บุคลากรทั้งองค7กรอย&างน)อย 2 ครั้ง ต&อปR
มีการควบคุมอัตราส&วนครู : นักเรียน ให)เป/นไปตามเกณฑ7
มาตรฐานของหน&วยงานต)นสังกัด ครบทุกสาขางาน
มีการกํากับดูแลอัตราส&วนผู)สําเร็จการศึกษา (Success rate) ให)
เกิดความคุ)มค&าในการจัดการศึกษาอย&างต&อเนื่อง
มีการใช)งบประมาณของสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝfกและอุปกรณ7
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอย&างเหมาะสม
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
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
ส&งงานบริหารงานทั่วไป
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.4/สถานศึกษา
แบบสรุปผล ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู)นําของผู)บริหารสถานศึกษาปRการศึกษา 2556
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน&วยงานต)นสังกัด
2. สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษาอย&างน)อย
ปRการศึกษาละ 4 ครั้ง
3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู)ปกครอง ผู)ที่มีส&วนเกี่ยวข)องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอย&างน)อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครู
และบุคลากร ทุกฝQายในสถานศึกษา ผู)ปกครอง รวมทั้งผู)ที่มีส&วนเกี่ยวข)องไปใช)ใน
การพัฒนาสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีผลการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู)นําของผู)บริหาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

............ครั้ง
............ครั้ง

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……………………………………….งานบริหารงานทั่วไป
(
)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส&งฝQายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.5
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบข)อมูลสารสนเทศและมีระบบสํารองข)อมูลสารสนเทศเพื่อปaองกันการ
สูญหายของข)อมูล โดยมีข)อมูลพื้นฐานอย&างน)อย 9 ประเภท ได)แก& ข)อมูลทั่วไปของ
สถานศึกษา ข)อมูลนักเรียน นักศึกษา ข)อมูลตลาดแรงงาน ข)อมูลบุคลากร ข)อมูล
งบประมาณและการเงิน ข)อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข)อมูลครุภัณฑ7 ข)อมูล
อาคารสถานที่ และข)อมูลพื้นฐานของจังหวัดโดยข)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
ผูใหขอมูล
ผู)เรียน ผู)สอน และบุคลากรในสถานศึกษา
ผูสรุปผลการประเมิน งานศูนย7ข)อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ7
เครื่องมือที่ใช
1. แบบประเมิน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
งานศูนย7ข)อมูลสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ7 สอบถามความพึงพอใจตามแบบ ต.3.5/
แบบประเมิ นกั บผู) เรี ยน ผู) สอน และบุ คลากรในสถานศึ กษา และสรุ ปผลในแบบ ต. 3.5/
สถานศึกษา ส&งฝQายแผนงานฯ และหัวหน)าแผนกวิชา
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีข)อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข)อมูลอื่น ที่จําเป/นสําหรับสถานศึกษา
ที่ครบถ)วนและเชื่อมโยงเป/นระบบ และมีระบบสํารองข)อมูลสารสนเทศเพื่อปaองกันการ
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
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มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.5/แบบประเมิน
แบบประเมิน การบริหารจัดการระบบฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปRการศึกษา 2556
ตอนที่ 1 ข)อมูลของผู)ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. สถานภาพ
นักเรียน นักศึกษา
ครู
บุคลากรสายสนับสนุน
3. แผนกวิชา/ฝQาย..............................................................
ตอนที่ 2 กรุณาใส&เครื่องหมาย ลงในช&องที่ตรงกับความคิดเห็นของท&าน
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น)อย 1 = น)อยที่สุด
ลําดับ
รายการ
ที่
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)
ครอบคลุมทั่วถึง
1.5 ระบบเครือข&ายคอมพิวเตอร7ของวิทยาลัย แบบ Wireless สามารถ
ให)บริการได)ครอบคลุมทั่วถึง
2. ด)านระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร7ที่ท&านใช)งาน ผ&านระบบเครือข&าย
2.1
คอมพิวเตอร7ของวิทยาลัย
2.2 ความพึงพอใจในโปรแกรมปaองกันไวรัส (Antivirus) ที่วิทยาลัยจัดสรรไว)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)าที่ให)บริการอย&างมีมิตรไมตรี

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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ลําดับ
รายการ
ที่
4. ด)านการให)บริการเว็บไซต7 วิทยาลัย (www.svc.ac.th)
4.1 การเข)าถึงข)อมูลที่ต)องการได)ตามสิทธิ์
4.2 ข)อมูลที่นําเสนอ มีความถูกต)อง ครบถ)วน ทันสมัย
4.3 ออกแบบได)สวยงาม การใช)สี และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

ตอนที่ 3 ข)อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ส&งงานศูนย7ข)อมูลสารสนเทศ

1
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.5/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ปRการศึกษา 2556
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ
ไมปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีข)อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข)อมูลอื่นที่จําเป/น
สําหรับสถานศึกษาที่ครบถ)วนและเชื่อมโยงเป/นระบบและมีระบบ
สํารองข)อมูลสารสนเทศเพื่อปaองกันการสูญหายของข)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
ค&าเฉลี่ย.......
ระบบฐานข)อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
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
(.......................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
วันที่

ส&งฝQายแผนงานฯ ฝQายบริหารทรัพยากรและหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.6
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
สถานศึกษามีการวิเคราะห7และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอย&างน)อย
5 ด)าน ได)แก& ด)านความปลอดภัย ด)านการทะเลาะวิวาท ด)านสิ่งเสพติด ด)านสังคม ด)าน
การพนันและการมั่วสุม โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษา
ผู)เรียนและผู)ปกครอง มีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและ
ปรับปรุงอย&างต&อเนื่อง และมีผลทําให)ความเสี่ยงในด)านต&างๆ ลดลง
ดานที่ 1 ดานความปลอดภัย
ผูใหขอมูล
ผู)เรียน ครู
ผูสรุปผลการประเมิน งานอาคารสถานที่
เครื่องมือที่ใช
1. แบบประเมิน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. หัวหน)าแผนกวิชาให)ครูและผู)เรียนในแผนกตอบแบบประเมินตามแบบ 3.6/แบบ
ประเมิน ส&งงานอาคารสถานที่
2. งานอาคารสถานที่สรุปผลการประเมินตามแบบ 3.6/งานอาคารสถานที่ ส&งงานปกครอง
ฝQายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา
ดานที่ 2 ดานการทะเลาะวิวาท
ดานที่ 3 ดานสิ่งเสพติด
ดานที่ 4 ดานสังคม
ดานที่ 5 ดานการพนันและการมั่วสุม
ผูใหขอมูล
ครู หัวหน)าแผนกวิชาชีพ
ผูสรุปผลการประเมิน งานปกครอง งานโครงการพิเศษ งานสวัสดิการ ฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผล
คําชี้แจง
1. ครูที่ปรึกษา รายงานตามแบบ ต.3.6/ครูที่ปรึกษา 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 โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอย&าง
น)อย 5 ด)าน ได) แก& ด)านความปลอดภั ย ด) านการทะเลาะวิ วาท ด)า นสิ่งเสพติด ด)า น
สังคม ด)านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส&วนร&วมของครูและบุคลากรทุกฝQายใน
สถานศึกษา ผู)เรียนและผู)ปกครอง
(2) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
(3) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
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(4) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช)ในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง
(5) สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย&างน)อย 3 ด)าน
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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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
แบบประเมิน
ความพึงพอใจต&อด)านความปลอดภัยในการจัดสภาพแวดล)อมของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริ
ปRการศึกษาหารจั
2555ดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.6 /แบบประเมิน
แบบประเมิน การบริหารความเสี่ยง ด)านความปลอดภัยในการจัดสภาพแวดล)อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต&อ
การเรียนรู)ในสาขาวิชา/ สาขางาน ปRการศึกษา 2556
คําชี้แจง
กรุณาใส&เครื่องหมาย ลงในช&องที่เห็นว&าใกล)เคียงกับความจริงมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = ต)องปรับปรุง 1 = ต)องปรับปรุงเร&งด&วน
ตอนที่ 1 ข)อมูลทั่วไปของผู)ตอบแบบประเมิน

1. เพศ
2. สถานภาพ
3. แผนกวิชา

1. ชาย
2. หญิง
1. ครู
2. ผู)เรียน
1. ผ)าและเครื่องแต&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 การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล)อมของสถานศึกษา ปRการศึกษา 2556
ขอที่

รายการประเมิน

1.
2.
3.
4.
5.

มีปaายแสดงคําเตือนความปลอดภัยทุกพื้นที่
มีระบบสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ7ปaองกันอัคคีภัย
มีปaายแสดงขั้นตอนการใช) อุปกรณ7 เครื่องมือ เครื่องจักร
มีสถานที่และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ7 เครื่องมือ
มีอุปกรณ7ปฐมพยาบาลเบื้องต)นประจําพืน้ ทีน่ อกเหนือจาก
ห)องพยาบาลของสถานศึกษา
มีการบันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ7
เครื่องมือ เครื่องจักร
มีอุปกรณ7ปaองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัตงิ าน
มีข)อมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดการเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ

6.
7.
8.

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

ตอนที่ 3 ข)อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
ส&งงานอาคารสถานที่
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.6/งานอาคารสถานที่
แบบสรุปผล การบริหารความเสี่ยงด)านความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ 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/การจัดการทั่วไป
12.คอมพิวเตอร7กราฟwก
6. การขาย/การตลาด
13.สามัญสัมพันธ7
7. คอมพิวเตอร7ธุรกิจ
14.สัมพันธ7ธุรกิจ
ค&าเฉลี่ยภาพรวม..........................................ระดับ.........................................

ข)อที่

รายการประเมิน

1.
2.
3.
4.
5.

มีปaายแสดงคําเตือนความปลอดภัยทุกพื้นที่
มีระบบสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ7ปaองกันอัคคีภัย
มีปaายแสดงขั้นตอนการใช) อุปกรณ7 เครื่องมือ เครื่องจักร
มีสถานที่และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ7 เครื่องมือ
มีอุปกรณ7ปฐมพยาบาลเบื้องต)นประจําพืน้ ทีน่ อกเหนือจากห)องพยาบาล
ของสถานศึกษา
มีการบันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ7 เครื่องมือ เครื่องจักร
มีอุปกรณ7ปaองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัตงิ าน
มีข)อมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ภาพรวม

6.
7.
8.

เกณฑ5การประเมิน

ผู)สรุปผล
วันที่

Χ

S.D.

ระดับ
คุณภาพ

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

(…….………….…………………)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
ส&งงานปกครอง ฝQายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.6/ครูที่ปรึกษา
แบบรายงาน ข)อมูลความเสี่ยง 5 ด)าน ปRการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ .........................
สาขาวิชา.....................................สาขางาน......................................ระดับชั้นปวช. /ปวส. ..........จํานวนผู)เรียน.............คน
ลําดับ

จํานวนผู)เรียนในห)อง
ทั้งหมด ที่ประสบปVญหา

รายการ

โครงการปaองกัน
ความเสี่ยง

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)เรียนสถานศึกษาอื่น
3. ด)านสิ่งเสพติด
3.1 บุหรี่
3.2 กัญชา
3.3 ยาบ)า
3.4 ยาไอซ7/ยาอี
4. ด)านสังคม
4.1 การตั้งครรภ7ก&อนวัยอันควร
4.2 การติดเกมส7
4.3 การหนีเรียน
5. ด)านการพนัน
5.1 เล&นไพ&/ไฮโล
5.2 การพนันฟุตบอล
ผู)สรุปผล
วันที่

ครูที่ปรึกษา
(…….………….…………………………)
เดือน
พ.ศ.
.

ส&งหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.6/แผนกวิชา
แบบรายงาน ข)อมูลความเสี่ยง 5 ด)าน ปRการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ .........................
สาขาวิชา............................................สาขางาน........................................
ลําดับ

จํานวนผู)เรียน
ทั้งหมด ที่ประสบปVญหา

รายการ

โครงการปaองกัน
ความเสี่ยง

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)เรียนสถานศึกษาอื่น
3. ด)านสิ่งเสพติด
3.1 บุหรี่
3.2 กัญชา
3.3 ยาบ)า
3.4 ยาไอซ7/ยาอี
4. ด)านสังคม
4.1 การตั้งครรภ7ก&อนวัยอันควร
4.2 การติดเกมส7
4.3 การหนีเรียน
5. ด)านการพนัน
5.1 เล&นไพ&/ไฮโล
5.2 การพนันฟุตบอล
ผู)สรุปผล
วันที่

หัวหน)าแผนกวิชาชีพ
(…….………….…………………………)
เดือน
พ.ศ.
.
ส&งงานปกครอง
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.6/สถานศึกษา
แบบสรุปผล ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ปRการศึกษา 2556
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห7และจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร
ความเสี่ยงที่สําคัญอย&างน)อย 5 ด)าน ได)แก& ด)านความปลอดภัย
ด)านการทะเลาะวิวาท ด)านสิ่งเสพติด ด)านสังคม ด)านการพนัน
และการมั่วสุม 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
(.......................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส&งฝQายพัฒนากิจการ ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.7
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู)เรียน
สถานศึ กษาจัด ระบบดู แลผู)เรี ยนโดยมีการปฐมนิเ ทศผู) เรี ยน มีการแต&งตั้งครูที่ปรึ กษา
มีระบบเครือข&ายผู)ปกครองเพื่อร&วมดูแลผู)เรียน ส&งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก&ผู)เรียน
มีระบบดูแลผู)เรียนกลุ&มเสี่ยงและส&งเสริมผู)เรียนปVญญาเลิศ
ผูใหขอมูล
ผู)เรียน ครูที่ปรึกษา
ผูสรุปผลการประเมิน งานครูที่ปรึกษา งานแนะแนว ฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
1. ครูที่ปรึกษารายงานตามแบบ ต.3.7/ครู1,2 ส&งงานครูที่ปรึกษา
2. งานครูที่ปรึกษา รายงานตามแบบ ต. 3.7/งานครูที่ปรึกษา และรายงานตามประเด็น
การพิจารณาที่ 2 , 3 และ 5 และสรุปผลการประเมินตามแบบ ต.3.7/สถานศึกษา
ส&งฝQายพัฒนากิจการ ฯ และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
3. งานแนะแนว ฯ รายงานประเด็นการพิจารณาที่ 1 และ 4 ตามแบบ ต.3.7/สถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู)เรียน
(2) สถานศึกษามีการแต&งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให)ผู)เรียนพบครูที่ปรึกษาอย&างน)อย
สัปดาห7ละ 1 ครั้ง
(3) สถานศึกษามีระบบเครือข&ายผู)ปกครองเพื่อร&วมกันดูแลผู)เรียน
(4) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส&งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก&ผู)เรียนอย&างน)อย
ร)อยละ 10 ของจํานวนผู)เรียนที่ร)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
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.7/ครู 1
แบบรายงาน การจัดให)ผู)เรียนพบครูที่ปรึกษา ปRการศึกษา 2556
ผู)เรียนสาขาวิชา......................................................ระดับชั้น............................................

ภาคเรียนที่ 1

พบครูที่ปรึกษา

จํานวน........................ครั้ง

ภาคเรียนที่ 2

พบครูที่ปรึกษา

จํานวน........................ครั้ง

รวมทั้งปRการศึกษา

จํานวน........................ครั้ง

เกณฑ7การผ&าน

ผ&าน 36 ครั้ง ขึ้นไป
ไม&ผ&าน น)อยกว&า 36 ครั้ง

ผู)ให)ข)อมูล..............................................ครูที่ปรึกษา
(.............................................)
วันที่..........เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
ส&งงานครูที่ปรึกษา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.7 /ครู 2
แบบรายงาน ระบบดูแลผู)เรียนกลุ&มเสี่ยงและส&งเสริมผู)เรียนปVญญาเลิศ ปRการศึกษา 2556
ผู)เรียนสาขาวิชา....................................................ระดับชั้น.......................
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

กลุมเสี่ยงดาน

ปCญญาเลิศ

ผู)สรุปผล……………………..……………………ครูที่ปรึกษา
(.......................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

- ส&งงานครูที่ปรึกษา
- งานครูที่ปรึกษารวบรวมข)อมูลรายงานหัวหน)า
แผนกวิชาชีพ และฝQายพัฒนากิจการฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.7 /งานครูที่ปรึกษา 1
แบบสรุปรายงาน จํานวนครั้งของการจัดให)ผู)เรียนพบครูที่ปรึกษา ปRการศึกษา 2556
จํานวนครั้งในการพบครูที่ปรึกษา
สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 1

รวมจํานวนครั้ง
ภาคเรียนที่ 2 ตอปEการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑ5
ผาน ไมผาน

1. ผ)าและเครื่องแต&งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร7
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทัว่ ไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอร7ธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. สปาและความงาม
10. วิจิตรศิลปv
11. การออกแบบ
12. คอมพิวเตอร7กราฟwก
สรุปภาพรวม

เกณฑ5การผาน

ผ&าน 36 ครั้งขึ้นไป
ไม&ผ&าน น)อยกว&า 36 ครั้ง

ผู)สรุปผล……………………..……………………งานครูที่ปรึกษา
(.......................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส&งฝQายพัฒนากิจการฯ และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.7 /งานครูที่ปรึกษา 2
แบบสรุปรายงาน ระบบดูแลผู)เรียนกลุ&มเสี่ยงและส&งเสริมผู)เรียนปVญญาเลิศ ปRการศึกษา 2556
สาขาวิชา

จํานวนผูเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยง

จํานวนผูเรียนปCญญาเลิศ

1. ผ)าและเครื่องแต&งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร7
4. การบัญชี
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……………………..……………………งานครูที่ปรึกษา
(.......................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
วันที่

ส&งฝQายพัฒนากิจการฯ และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.7/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู)เรียน ปRการศึกษา 2556
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ
ไมปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู)เรียน
2. สถานศึกษามีการแต&งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให)ผู)เรียนพบครูที่ปรึกษา .................
อย&างน)อยสัปดาห7ละ 1 ครั้ง
ครั้ง
3. สถานศึกษามีระบบเครือข&ายผู)ปกครองเพื่อร&วมกันดูแลผู)เรียน
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส&งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก&
ร)อยละ
ผู)เรียนอย&างน)อยร)อยละ 10 ของจํานวนผู)เรียนที่ร)องขอ
..................
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……………………..……………………งานครูที่ปรึกษา
(.......................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส&งฝQายพัฒนากิจการ ฯ และหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.8

ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อม และภูมิทัศน7ของสถานศึกษาและ
การใช)อาคารสถานที่ ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อมและภูมิทัศน7ของสถานศึกษาและ
การใช)อาคารสถานที่ ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ มีการประเมินความพึง
พอใจโดยใช)แบบประเมินมาตราส&วนร&วมประมาณ (Rating scale) 1 - 5 และมีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีส&วนร&วมของ ครูและบุคลากรทุกฝQาย
ในสถานศึกษาและผู)เรียน
ผูใหขอมูล
ครู ผู)เรียน
ผูสรุปผลการประเมิน งานอาคารสถานที่ งานวิทยบริการและห)องสมุด
เครื่องมือที่ใช
1. แบบประเมิน
2. แบบสรุปการประเมิน
3. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. หัวหน)าแผนกวิชาแจกแบบประเมินให)ครูและผู)เรียนในแผนกวิชาตาม แบบ ต. 3.8/
แบบประเมิน ส&งงานอาคารสถานที่
2. งานอาคารสถานที่ สรุปการประเมินตามแบบ ต. 3.8/งานอาคารสถานที่ ส&งฝQาย
บริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา
3. งานอาคารสถานที่และงานวิทยบริการ ฯ สรุปผลการประเมิน ตามแบบ
ต. 3.8/สถานศึกษา ส&งฝQายบริหารทรัพยากรและฝQายวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อมและภูมิทัศน7
ของสถานศึกษาและการใช)อาคารสถานที่ ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ
โดยการมีส&วนร&วมของครู และบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษาและผู)เรียน
(2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต&อสภาพแวดล)อมและภูมิทัศน7ของ
สถานศึกษาและการใช)อาคารสถานที่ ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ
(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
(5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกณฑ5การประเมิน
ระบบคุ ณภาพในการพั ฒนาและดู แลสภาพแวดล) อม และภู มิทัศน7 ของสถานศึ กษาและ
การใช)อาคารสถานที่ 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
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.8/แบบประเมิน
แบบประเมิน ความพึงพอใจต&อระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อม และภูมิทัศน7ของสถานศึกษา
และการใช)อาคารสถานที่ ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ ปRการศึกษา 2556
คําชี้แจง กรุณาใส&เครื่องหมาย ลงในช&องที่เห็นว&าใกล)เคียงกับความจริงมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น)อย 1 = น)อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข)อมูลทั่วไปของผู)ตอบแบบประเมิน
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. สถานภาพ
1. ครู
2. ผู)เรียน
3. แผนกวิชา
1. ผ)าและเครื่องแต&งกาย
3. คหกรรมศาสตร7
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
7. คอมพิวเตอร7ธุรกิจ
9. สปาและความงาม
11. ออกแบบ
13. สามัญสัมพันธ7

2. อาหารและโภชนาการ
4. การบัญชี
6. การขาย/การตลาด
8. การโรงแรม
10. วิจิตรศิลปv
12. คอมพิวเตอร7กราฟwก
14. สัมพันธ7ธุรกิจ

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

รายการประเมิน

ดานอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
1. มีห)องปฏิบัติการตรงตามแผนกวิชาที่เปwดสอน
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. มีปaายชื่อ/แผนก ห)องปฏิบัติการและผู)รับผิดชอบ
9. อุปกรณ7ไฟฟaาอยู&ในสภาพที่สมบูรณ7
10. มีคําเตือนเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ดานสภาพและภูมิทัศน5ของสถานศึกษา
1. การจัดมุมพักผ&อนให)กับนักศึกษา
2. การจัดภูมิทัศน7ของสถานศึกษา
3. การจัดสถานที่จอดรถ
4. การจัดปaายประชาสัมพันธ7หน)าวิทยาลัย
5. การจัดสภาพแวดล)อมบริเวณที่ใช)ร&วมกัน

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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ข)อที่
1.
2.
3.

รายการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

ดานศูนย5วิทยบริการ
มีหนังสือ สื่อต&าง ๆ ที่ทันสมัย
มีระบบสารสนเทศให)บริการ
มีระบบสืบค)นที่สะดวกรวดเร็ว

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ส&งงานอาคารสถานที่และวิทยบริการและห)องสมุด
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.8/งานอาคารสถานที่
แบบสรุปการประเมิน ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อม และภูมิทัศน7ของสถานศึกษาและการใช)
อาคารสถานที่ ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ ปRการศึกษา 2556
สาขาวิชา

1. ผ)าและเครื่องแต&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
ภาพรวม

เกณฑ5การประเมิน

ผู)สรุปผล
วันที่

ดาน
ดาน
ดาน
อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม ศูนย5วิทยบริการ
S.D Χ S.D Χ S.D
Χ

ภาพรวม
Χ

S.D ระดับคุณภาพ

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

(…….………….…………………)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส&งฝQายวิชาการ ฝQายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.8/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อม และภูมิทัศน7ของสถานศึกษาและ
การใช)อาคารสถานที่ ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ ปRการศึกษา 2556
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล)อมและ
ภูมิทัศน7ของสถานศึกษา และการใช)อาคารสถานที่ ห)องเรียน
ห)องปฏิบัติการ ศูนย7วิทยบริการ โดยการมีส&วนร&วมของครู และบุคลากร
ทุกฝQายในสถานศึกษาและผู)เรียน
2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต&อสภาพแวดล)อมและภูมิทัศน7ของ
สถานศึกษา และการใช)อาคารสถานที่ ห)องเรียน ห)องปฏิบัติการ
ศูนย7วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษาและผู)เรียน
ค&าเฉลี่ย.........
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
ระดับ...........

5.

สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ปฏิบัติได .............. ประเด็น

สรุปผลการประเมิน

ผู)สรุปผล
วันที่

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

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส&งฝQายบริหารทรัพยากร และฝQายวิชาการ

129

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.9
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 และคอมพิวเตอร7
สถานศึกษามีการจัดการหา การใช)วัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 และคอมพิวเตอร7 สอดคล)อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู
และบุ ค ลากรทุ ก ฝQ า ยในสถานศึ ก ษาและผู) เ รี ย น โดยใช) แ บบประเมิ น มาตราส& ว น
ประมาณค&า (Rating scale) 1 - 5 และ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
ผูใหขอมูล
ครู และผู)เรียน
ผูสรุปผลการประเมิน งานพัสดุ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบประเมิน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
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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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.9/แบบประเมิน
แบบประเมิน
คําชี้แจง
ตอนที่
1.
2.
3.

ความพึงพอใจต&อการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 และคอมพิวเตอร7 ของสถานศึกษา
ปRการศึกษา 2556
กรุณาใส&เครื่องหมาย ลงในช&องที่เห็นว&าตรงกับความจริงมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น)อย 1 = น)อยที่สุด

1 ข)อมูลทั่วไปของผู)ตอบแบบประเมิน
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
สถานภาพ 1. ครู
2. ผู)เรียน
แผนกวิชา
1. ผ)าและเครื่องแต&งกาย
4. การบัญชี
7. คอมพิวเตอร7ธุรกิจ
10. วิจิตรศิลปv
13. สามัญสัมพันธ7

2. อาหารและโภชนาการ
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
8. การโรงแรม
11. ออกแบบ
14. สัมพันธ7ธุรกิจ

3. คหกรรมศาสตร7
6. การขาย/การตลาด
9. สปาและความงาม
12. คอมพิวเตอร7กราฟwก

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต&อการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 และคอมพิวเตอร7 ของสถานศึกษา

ขอที่

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

1. วัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 สําหรับใช)จัดการเรียนการสอน อยู&ในสภาพใช)งาน
ได)ดี
2. วัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7สําหรับใช)บริการทั่วไป อยู&ในสภาพที่ใช)งานได)ดี
3. วัสดุ อุปกรณ7 มีความเหมาะสม เพียงพอ
4. มีการจัดทําโครงการบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ7
5. มีเครื่องคอมพิวเตอร7ที่ทันสมัย
6. มีเครื่องคอมพิวเตอร7เพียงพอกับผู)เรียน
ตอนที่ 3 ข)อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ส&งงานพัสดุ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.9/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน

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

สาขาวิชา
ผ)าและเครื่องแต&งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร7
การบัญชี
การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอร7ธุรกิจ

ขอที่
1.
2.
3.
4.

ระดับความเหมาะสมในการจัดให)มีวัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 และคอมพิวเตอร7
ปRการศึกษา 2556
คาเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

สาขาวิชา
คาเฉลี่ย
8. การโรงแรม
9. สปาและความงาม
10. วิจิตรศิลปv
11. ออกแบบ
12. คอมพิวเตอร7กราฟwก
13. สามัญสัมพันธ7
14. สัมพันธ7ธุรกิจ
คาเฉลี่ยในภาพรวม......................ระดับ.....................
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช)วัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7
และคอมพิวเตอร7
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต&อการจัดหา การใช)วัสดุ อุปกรณ7
ครุภัณฑ7 และคอมพิวเตอร7 โดยครูและบุคลากรทุกฝQายในสถานศึกษาและ
ผู)เรียน
สถานศึกษามีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
ค่าเฉลีย................

ระดับคุณภาพ

ไมปฏิบัติ

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........……………………..……………งานพัสดุ
(...........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
ส&งฝQายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.10
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถานศึกษา ในด)านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา
ทุนวิจัย หรืองานสร)างสรรค7 ส&งเสริมให)มีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน&วยงาน องค7กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และ ส&งเสริม สนับสนุนให)ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได)รับการประกาศเกียรติคุณยกย&อง
ผูใหขอมูล
ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน
ผูสรุปผลการประเมิน งานบุคลากร
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
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&วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม&น)อยกว&าร)อยละ 5
(3) สถานศึกษาดําเนินการให)ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา เข)าร&วม
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน&วยงาน
องค7กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม&น)อยกว&าร)อยละ 5
(4) สถานศึกษาดําเนินการให)ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได)รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม&น)อยกว&าร)อยละ 75
(5) สถานศึกษาดําเนินการให)ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได)รับประกาศ
เกียรติคุณยกย&องด)านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน&วยงาน
หรือองค7กรภายนอก ไม&น)อยกว&าร)อยละ 5
เกณฑ5การประเมิน
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดั บดีมาก 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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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.10/ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบรายงาน

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปRการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่.........
ชื่อ – สกุล ............................................................ ตําแหน&ง .................................
แผนกวิชา........................................................................
ประเด็นที่ 1. การฝfกอบรมด)านวิชาการ/วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ครั้งที่

รายการ

ว.ด.ป. และ
จํานวนชั่วโมง

หนวยงานที่จัด

สถานทีจ่ ัด

ประเด็นที่ 2. การรับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร)างสรรค7จากหน&วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ครั้งที่

รายการ

ว.ด.ป. ที่ได

หนวยงานที่ใหทุน

จํานวนเงิน

ประเด็นที่ 3. การเข)าร&วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอื่นหรือเป/นวิทยากรให)หน&วยงานภายนอกที่ตรงกับสาขา
วิชาชีพ (เช&น ไปสอนในสถานศึกษาอื่น ๆ)
ครั้งที่

รายการ

ว.ด.ป. ที่เขารวม

หนวยงานที่จัด/สถานที่
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ประเด็นที่ 4. การได)รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
ครั้งที่

รายการ

ว.ด.ป. ที่เขารวม

หนวยงานที่จัด/สถานที่

ประเด็นที่ 5. ได)รับการประกาศเกียรติคุณยกย&องด)านวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพจาก
หน&วยงานภายนอก
ครั้งที่

รายการ

ว.ด.ป. ที่ไดรับ

หนวยงานที่ไดรับ

ส&งงานบุคลากร
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.10/บุคลากรสายสนับสนุน
แบบรายงาน

ครั้งที่

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา ปRการศึกษา 2556
ชื่อ – สกุล บุคลากรสายสนับสนุน..............................................................................
ฝQาย.....................................................งาน.................................................
รายการ

ว.ด.ป. และ
จํานวนชั่วโมง

หนวยงานที่จัด

สถานทีจ่ ัด

ผู)สรุปผล........................................................บุคลากรสายสนับสนุน
(........................................................)

วันที่

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
ส&งงานบุคลากร
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.10/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา
ปRการศึกษา 2556
แผนกวิชา/ฝQาย

จํานวนคน
ทั้งหมด

1

จํานวนคนที่ปฏิบัติตามประเด็นที่
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/การจัดการทั่วไป
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
(............................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
วันที่
ส&งฝQายบริหารทรัพยากร และหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.11
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล)องกับแผนปฏิบัติการประจําปR
ของสถานศึกษา ในด)านวัสดุ ฝfก อุปกรณ7สําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการและวิช าชีพ การส&งเสริม สนั บสนุน ให) ครู และผู)เ รีย นจั ดทํ าและดํ าเนิน การจั ด
ประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ7 งานสร)า งสรรค7 หรืองานวิจั ย การ
ดําเนิน งานตามโครงการ กิ จกรรม ด)า นการปลูกฝVงจิ ตสํ านึกและเสริมสร)า งความเป/ น
พลเมืองไทยและพลโลก
งบดําเนินการ หมายถึง ค&าใช)จ&ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปR ทั้งนี้ไม&รวมค&าที่ดิน
และสิ่งก&อสร)าง ค&าครุภัณฑ7 ค&าเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากร
ทุกฝQายในสถานศึกษา
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน งานวางแผน ฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
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
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.11/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปRการศึกษา 2556
งบดําเนินการ จํานวน..........................บาท

ข)อ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีรายจ&ายค&าวัสดุฝfก อุปกรณ7และสื่อสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน ไม&น)อยกว&าร)อยละ 10 ของ
งบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายได)หรือมีมูลค&าของผลผลิต ผลงานจาก
การใช)วัสดุฝfกในการจัดการเรียนการสอนไม&น)อยกว&า
ร)อยละ 25 ของค&าวัสดุฝfก
สถานศึกษามีรายจ&ายค&าวัสดุฝfก อุปกรณ7และสื่อสําหรับ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม&น)อยกว&าร)อยละ 1
ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจ&ายในการส&งเสริม สนับสนุนให)ครูและ
ผู)เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ7 งานสร)างสรรค7 หรือ
งานวิจยั ไม&น)อยกว&าร)อยละ 5 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจ&ายในการดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม ด)านการปลูกฝVงจิตสํานึกและเสริมสร)างความ
เป/นพลเมืองไทยและพลโลก ไม&น)อยกว&าร)อยละ 5 ของ
งบดําเนินการ

2
3
4

5

จํานวนเงิน

ปฏิบัติได)
ร)อยละ

ผลการประเมิน
ผ&าน ไม&ผ&าน

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……………….………......……….………งานวางแผนฯ
(........................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
วันที่
ส&งฝQายแผนงานฯ และหัวหน)าแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร5ธานี
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.12
คําอธิบาย

ผูใหขอมูล
ผูสรุปผลการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
คําชี้แจง

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข&ายทั้งในประเทศ
และหรือต&างประเทศ
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข&าย ทั้งในประเทศ
และหรือต&างประเทศ ในด)านภูมิปVญญาท)องถิ่น ผู)เชี่ยวชาญ ผู)ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง
1. ครูผู)สอนในแผนกวิชา/งานในฝQายที่เกี่ยวข)อง
2. หัวหน)าแผนกวิชา/หัวหน)างาน
งานบริหารงานทั่วไป ฝQายบริหารทรัพยากร
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
3. แบบสรุปผลการประเมิน
1. ครูผู)สอนมีการจัดหาภูมิปVญญาท)องถิ่น ผู)เชี่ยวชาญ ผู)ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในประเทศ
และหรือต&างประเทศ รายงานข)อมูลตาม แบบ ต. 3.12/ครู ส&งหัวหน)าแผนกวิชาชีพ
ทุกภาคเรียน
2. หัวหน)าแผนกวิชาชีพ สรุปจากครูตามแบบ ต. 3.12/แผนกวิชา ส&งงานพัฒนา
หลักสูตรฯ สิ้นภาคเรียนที่ 2
3. งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต.3.12/สถานศึกษา ประเด็นการพิจารณาข)อ 2
ส&งงานบริหารงานทั่วไป
4. งานความร&วมมือและงานอาชีวศึกษาทวิภาคี สรุปจํานวนสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศและหรือต&างประเทศที่มีส&วนร&วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาตาม
แบบ ต. 3.12/แบบบันทึก 1,2 และ ต.3.12/สถานศึกษา ประเด็นการพิจารณาข)อ 3
ส&งงานบริหารงานทั่วไป
5. งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ แผนกวิชาหรืองานในฝQายที่มีการระดมทรัพยากร
จากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา กรอกข)อมูลตามแบบ ต. 3.12/
งานการเงิน บัญชี พัสดุ ส&งงานบริหารงานทั่วไป
6. งานบริหารงานทั่วไปสรุปผลการประเมินตามแบบ 3.12/สถานศึกษา ทุกข)อส&ง
ฝQายบริหารทรัพยากร
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ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึ กษามี แผนงาน โครงการในการระดมทรั พยากรในการจั ดการอาชี วศึ กษากั บ
เครือข&ายทั้งในประเทศและหรือต&างประเทศ
(2) สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปVญญาท)องถิ่น ผู)เชี่ยวชาญ ผู)ทรงคุณวุฒิทั้งใน
ประเทศและหรือต&างประเทศร&วมพัฒนาผู)เรียนไม&น)อยกว&าร)อยละ 80 ของจํานวน
สาขางานที่เปwดสอน
(3) สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต&างประเทศที่มีส&วน
ร&วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม&น)อยกว&า 20 แห&ง
(4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช&น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ7 ครุภัณฑ7 ฯลฯ
เพื่อส&งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม&น)อยกว&า 5 รายการ
(5) สถานศึ ก ษามี การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข&ายทั้งในประเทศและ หรือต&างประเทศ
เพื่อการปรับปรุง
เกณฑ5การประเมิน
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข&ายทั้งในประเทศ
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

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด-านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.12 /ครู
แบบรายงาน

การจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในประเทศและหรือต)างประเทศร)วมพัฒนาผูเรียน ป+การศึกษา 2556 ภาคเรียนที่……….……
สาขาวิชา…………………………………………………………….

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

ชื่อหนวยงาน

เรื่องที่บรรยาย

จํานวนชั่วโมง

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

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

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

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

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

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

ชื่อ - สกุล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด-านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.12 /แผนกวิชา
แบบรายงาน ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ/ภูมิปญญาทองถิ่นที่ร)วมพัฒนาผูเรียน ป+การศึกษา 2556 สาขาวิชา............................................................................
ลําดับ

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ

ในประเทศ ต)างประเทศ
( )
( )

วัน เดือน ป+

การเขาร)วมพัฒนาผูเรียน
เรื่องที่เขาร)วม

จํานวนชั่วโมง

หน)วยงาน/ที่อยู)ที่ติดต)อได
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สาขางาน........................................
1
2
3
สาขางาน........................................
1
2
3
สาขางาน........................................
1
2
3
ผูรายงาน………………………..….......................หัวหนาแผนกวิชา
)
(
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส)งงานพัฒนาหลักสูตร ฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร(ธานี
มาตรฐานที่ 3 ด-านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.12 /แบบบันทึก 1
แบบรายงาน รายชื่อสถานประกอบการที่มีส)วนร)วมในการจัดการศึกษา ป+การศึกษา 2556 แผนกวิชา............................................................................
ลําดับ

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ

ในประเทศ ต)างประเทศ
( )
( )

ที่ตั้งสถานประกอบการ

ประเภทของสถาน
ประกอบการ

เรื่องความร)วมมือ
กับสถานศึกษา

สาขาวิชา/สาขางาน........................
143

1
2
3
สาขาวิชา/สาขางาน........................
1
2
3
สาขาวิชา/สาขางาน........................
1
2
3
ผูรายงาน………………………..….......................งานความร)วมมือ/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
)
(
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส)งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 ด-านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.12/แบบบันทึก 2
แบบสรุปรายงาน

จํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศที่มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา กับสถานศึกษา ป$การศึกษา 2556
จํานวน
สถานประกอบการ

สาขาวิชา/สาขางาน

สรุปผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน

1. ผ*าและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร1
4. การบัญชี
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
6. การขาย/การตลาด
7. คอมพิวเตอร1ธุรกิจ
8. การโรงแรม
9. สปาและความงาม
10. วิจิตรศิลป>
11. ออกแบบ
12. คอมพิวเตอร1กราฟ@ก
รวม
เกณฑการผาน 1. ระดับสาขาวิชา/สาขางาน ไมน*อยกวา 3 แหง
2. ระดับสถานศึกษา ไมน*อยกวา 20 แหง
สรุปผลการรายงาน

ผาน

ไมผาน

ผู*สรุปผล………………………………………….………งานความรวมมือและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

สงฝFายวิชาการ ฝFายแผนงานฯ หัวหน*าแผนกวิชาชีพ และงานบริหารงานทั่วไป

145

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 ด-านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.12/งานพัสดุ/การเงิน/บัญชี

แบบรายงาน

ครั้งที่

การระดมทรัพยากร เงิน ครุภัณฑ1 วัสดุ อุปกรณ1ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 (อาจเปKนเงินบริจาค,
การหารายได* หรือบริจาคสิ่งของ) ป$การศึกษา 2556

ว.ด.ป.

รายการ

จํานวนที่ได-รับ
บาท
เครื่อง / ชิ้น

รวม

ผู*ให*ข*อมูล

งานพัสดุ/ งานการเงิน/ งานบัญชี
(

วันที่

)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

สงงานบริหารงานทั่วไป
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 3 ด-านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แบบ ต. 3.12/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศ จากแหลงตาง ๆ ป$การศึกษา 2556
ข-อที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ
ไมปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
2. สถานศึกษามีสาขาวิชาที่มีการจัดหาภูมิปNญญาท*องถิ่น ผู*เชี่ยวชาญ .......สาขาวิชา
ผู*ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผู*เรียนไม คิดเปKนร*อยละ
น*อยกวาร*อยละ 80 ของจํานวนสาขาวิชาที่เป@ดสอน
.................
3. สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมน*อย .............แหง
กวา 20 แหง
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ1 ครุภัณฑ1 ฯลฯ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการ
..........รายการ
อาชีวศึกษา ไมน*อยกวา 5 รายการ
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศ เพื่อการปรับปรุง
ปฏิบัติได- .............. ประเด็น
สรุปผลการประเมิน

ผู*สรุปผล
วันที่

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข*อ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข*อ
พอใช* ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข*อ
ต*องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข*อ
ต*องปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข*อ
งานบริหารงานทั่วไป

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

สงฝFายบริหารทรัพยากร และหัวหน*าแผนกวิชา

มาตรฐานที่ 4
ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส#วนร#วมของครู
และบุคลากรทุกฝ*ายในสถานศึกษาและผู,เรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึง
พอใจของผู,รับบริการ โดยใช,แบบประเมินมาตราส#วนประมาณค#า (Rating scale) 1 - 5
ครูและบุคลากรทุกฝ*ายในสถานศึกษาและผู,เรียนที่เข,าร#วมโครงการ กิจกรรมตั้งแต# 1 ครั้ง
ขึ้นไปให,นับเปAนจํานวนผู,เข,าร#วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ผูใหขอมูล
ครูที่ปรึกษา/ครูผู,สอน หัวหน,าแผนกวิชาชีพ
ผูสรุปผลการประเมิน งานโครงการพิเศษฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูที่ปรึกษา/ครูผู,สอน เมื่อไปบริการวิชาการและวิชาชีพ 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
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แบบ ต. 4.1/ครู
แบบรายงาน การบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปNการศึกษา 2556
ผู,เรียนระดับชั้นปวช./ปวส.ปNที่................ห,อง.............สาขาวิชา/สาขางาน……………………………………………….…
โครงการ................
..............................

โครงการ................
..............................
โครงการ................
..............................

ชื่อ-สกุลผู,เรียน

โครงการ................
..............................

ลําดับ

โครงการ................
..............................

ชื่อครูที่ปรึกษา/ครูผู,สอน....................................................................รายวิชาที่สอน..........................................
ระบุจํานวน
โครงการ
ที่เข,าร#วม

จํานวนผู,เรียนทั้งหมด..................คน ผู,เรียนที่เข,าร#วมโครงการจํานวน..................คน คิดเปAนร,อยละ..........................
มีการประเมินความพึงพอใจ ค#าเฉลี่ย....................... ระดับคุณภาพ.........................
ผู,รายงาน…………………………..………….………ครูที่ปรึกษา/ครูผู,สอน
(..............................................)
วันที่………..เดือน……มีนาคม…..….พ.ศ. 2557 .
ส#งหัวหน,าแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แบบ ต. 4.1/แผนกวิชา 1
แบบรายงาน การบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปNการศึกษา 2556
โครงการ.........................
.......................................

โครงการ.........................
.......................................
โครงการ.........................
.......................................

ชื่อ-สกุลครู

โครงการ.........................
.......................................

ลําดับ

โครงการ.........................
.......................................

แผนกวิชา……………………………………………….…
ระบุจํานวน
โครงการ
ที่เข,าร#วม

จํานวนครูทั้งหมด..................คน ครูที่เข,าร#วมโครงการจํานวน..................คน คิดเปAนร,อยละ..........................
ผู,รายงาน…………………………..………….………หัวหน,าแผนกวิชา
(..............................................)
วันที่………..เดือน……มีนาคม…..….พ.ศ. 2557 .
ส#งงานโครงการพิเศษ ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แบบ ต. 4.1/แผนกวิชา 2
แบบสรุปรายงาน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปNการศึกษา 2556
แผนกวิชา……………………………………………….…
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
1 แผนกมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี
ส#วนร#วมของครูและบุคลากรทุกฝ*ายในสถานศึกษา และผู,เรียน
2 แผนกดําเนินงานไม#น,อยกว#า 2 โครงการ/กิจกรรม ต#อปN
3
4
5

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ

...........โครงการ/
กิจกรรม
แผนกดําเนินการให,ครูไม#น,อยกว#าร,อยละ 60 เข,าร#วมโครงการ/กิจกรรม
ร,อยละ................
แผนกดําเนินการให,ผู,เรียนไม#น,อยกว#าร,อยละ 60 เข,าร#วมโครงการ/กิจกรรม ร,อยละ................
แผนกมีการประเมินความพึงพอใจของผู,รับบริการและมีผลการประเมิน
ค#าเฉลี่ย...............
โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
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
(............................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
วันที่
ส#งงานโครงการพิเศษ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร%ธานี
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แบบ ต. 4.1/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ปการศึกษา 2556
หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน
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ปวช.
ประเภทวิชาคหกรรม
1.สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผ.า
- สาขางานออกแบบเสื้อผ.า
2.สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขางานแฟชั่นดีไซน@
3.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
4.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร%
- สาขางานดอกไม.และงานประดิษฐ@
- สาขางานคหกรรมการผลิต
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1.สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการเลขานุการ
- สาขางานการขาย

ชื่อโครงการ

โครงการ
ผลการดําเนินงาน
1.มี 2.สาขางาน 3.ครูและ 4.ผู.เรียน 5.ระดับ
จํานวนผู.เรียน
จํานวนครูและบุคลากร
ระดับ
ผลการ
ความพึง แผนงาน ดําเนิน บุคลากร เข.าร2วม ความพึง
ที่เข.า
ที่เข.า
โครงการ โครงการ เข.าร2วม ร.อยละ 60 พอใจเฉลี่ย ตัดสิน
ทั้งหมด ร2วม ร.อยละ ทั้งหมด ร2วม ร.อยละ พอใจ
อย2างน.อย ร.อยละ 60
3.51-5.00
(ค2าเฉลี่ย)
โครงการ
โครงการ
2 โครงการ

หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย

- สาขางานธุรกิจเสื้อผ.า
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานโภชนาการและอาหาร
เพื่อสุขภาพ
3.สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม
ศาสตร%
- สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ@
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- สาขางานการตลาด
- สาขางานธุรกิจค.าปลีก (ทวิภาคี)
- สาขางานคอมพิวเตอร@ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1.สาขาวิชาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการท2องเที่ยว
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1.สาขาวิชาศิลปกรรม
- สาขางานวิจิตรศิลปE
- สาขางานออกแบบ
- สาขางานคอมพิวเตอร@กราฟFกอาร@ต
- สาขางานคอมพิวเตอร@กราฟFค
รวมระดับปวช.
ปวส.
ประเภทวิชาคหกรรม

ชื่อโครงการ

โครงการ
ผลการดําเนินงาน
2.สาขางาน
จํานวนครูและบุคลากร
จํานวนผู.เรียน
ระดับ
3.ครูและ
5.ระดับ ผลการ
1.มี
ดําเนิน
4.ผู.เรียน
ความพึง
ที่เข.า
ที่เข.า
บุคลากร
ความพึง
แผนงาน โครงการ
เข.าร2วม
ตัดสิน
ทั้งหมด ร2วม ร.อยละ ทั้งหมด ร2วม ร.อยละ พอใจ โครงการ อย2างน.อย เข.าร2วม ร.อยละ 60 พอใจเฉลี่ย
ร.อยละ 60
3.51-5.00
(ค2าเฉลี่ย)
โครงการ
โครงการ
2 โครงการ

หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน

ชื่อโครงการ

โครงการ
ผลการดําเนินงาน
2.สาขางาน
จํานวนครูและบุคลากร
จํานวนผู.เรียน
ระดับ
3.ครูและ
5.ระดับ ผลการ
1.มี
ดําเนิน
4.ผู.เรียน
ความพึง
ที่เข.า
ที่เข.า
บุคลากร
ความพึง
แผนงาน โครงการ
เข.าร2วม
ตัดสิน
ทั้งหมด ร2วม ร.อยละ ทั้งหมด ร2วม ร.อยละ พอใจ โครงการ อย2างน.อย เข.าร2วม ร.อยละ 60 พอใจเฉลี่ย
ร.อยละ 60
3.51-5.00
(ค2าเฉลี่ย)
โครงการ
โครงการ
2 โครงการ
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3.สาขาวิชาการตลาด
4.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
- สาขางานธุรกิจสรรพสินค.า
5.สาขาวิชาคอมพิวเตอร%ธุรกิจ
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
- สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
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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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แบบ ต. 4.1/แบบสอบถาม (ผูรับบริการ)
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูรับบริการ ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน ป#การศึกษา 2556
บริการวิชาการ/วิชาชีพ เรื่อง.................................................................วันที่.....................................................
สถานที่..................................................................................................................................................................
1. ชื่อผูรับบริการ..................................................................................................................................................
2. ที่อยู..................................................................................................................................................................
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากวา 30 ป# 30-39 ป#
40-19 ป#
50 ป#ขึ้นไป
3. อาชีพ
รับราชการ
เกษตรกร
รับจาง
ลูกจาง
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
อื่น ๆ ระบุ........................................................
ตอนที่ 2 กรุณาใสเครื่องหมาย ในชองระดับความพึงพอใจตอคุณลักษณะของผูเรียน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการประเมิน

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค*
มีความตรงตอเวลา
มีความรับผิดชอบ
มีสัมมาคารวะ
มีความซื่อสัตย=
แตงกายสุภาพเหมาะสม
มีความกระตือรือรนในการใหบริการ
ดานสมรรถนะหลักและทั่วไป
มีความรูและทักษะการสื่อสาร
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
สามารถแกปBญหาเฉพาะหนา
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
สามารถซอมและอธิบายได
คุณภาพของชิ้นงานที่ใหบริการ
มีการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร*ธานี
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แบบ ต. 4.1/แบบสอบถาม (ผูรับการฝIกอบรม)
แบบสอบถาม ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ ป#การศึกษา 2556
ประเภทวิชา.......................................... สาขาวิชา....................................สาขางาน..........................................
สถานที่..................................................................................................................................................................
บริการวิชาการ/วิชาชีพ เรื่อง.................................................................วันที่......................................................
1. ชื่อชุมชน..........................................................................................................................................................
2. ที่ตั้ง..................................................................................................................................................................
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากวา 30 ป# 30-39 ป#
3. อาชีพ
รับราชการ
เกษตรกร
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
ตอนที่ 2 กรุณาใสเครื่องหมาย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

40-19 ป#
50 ป#ขึ้นไป
รับจาง
ลูกจาง
อื่น ๆ ระบุ........................................................

ในชองระดับความพึงพอใจตอคุณลักษณะของผูเรียน

รายการประเมิน
ดานหลักสูตร
หลักสูตรตรงกับความตองการของผูเขารับการอบรม
เนื้อหาการอบรมมีความทันสมัย
วิทยากรมีความรูความสามารถเหมาะสม
ระยะเวลาการอบรมเหมาะสม
ความรูที่ไดสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ดานครุภัณฑ*การเรียนการสอนและการฝ8กอบรม
มีครุภัณฑ=เพียงพอในการฝIกอบรม
ครุภัณฑ=มีความเหมาะสม และทันสมัย
วิทยากรแนะนําขั้นตอนการใชอยางชัดเจน
ดานวัสดุอุปกรณ*การเรียนการสอนและการฝ8กอบรม
มีวัสดุฝIกเพียงพอในการฝIกอบรม
วัสดุฝIกมีความเหมาะสมกับการฝIกอบรม
วิทยากรแนะนําขั้นตอนการใชอุปกรณ=อยางชัดเจน
ดานสถานที่/หองปฏิบัติการ/โรงฝ8กงาน
มีความสะอาดเปJนระเบียบ
มีแสงสวางเพียงพอ
สภาพอากาศมีความเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

มาตรฐานที่ 5
ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจยั
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ/ งานสรางสรรค/ หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของ
ผูเรียน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการส,งเสริม สนับสนุนใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทํา
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ และ
จัดใหมีการประกวด แสดงและเผยแพร,ผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชนใน
สถานศึกษามีการส,งเสริมใหเขาร,วมแสดง แข,งขันและไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ผูใหขอมูล
ครูผูสอน หัวหนาแผนกวิชาชีพ
ผูสรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
3. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผูสอนวิชาโครงการ ปวช.3/ปวส.2 และครูผูสอนวิชาอื่น ๆ ที่ใหทําโครงงาน สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน รายงานขอมูลในแบบ ต. 5.1/1ครู และ ต. 5.1/2ครู
ในแต,ละภาคเรียน ส,งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
2. หัวหนาแผนกวิชาชีพสรุปแบบรายงานลงในแบบ ต. 5.1/แผนกวิชา ส,งงานวิจัยพัฒนาฯ
พรอมแนบ แบบ ต.5.1/1-2 ครู
3. งานวิจัยพัฒนาฯ สรุปผลการประเมิน แบบ ต. 5.1/งานวิจัย/สถานศึกษา
ส,งฝ>ายแผนงานฯ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาส,งเสริม สนับสุนน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด
จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
(2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทํา
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ
เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จํานวน 2 คน: 1 ชิ้น
(3) สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไม,
นอยกว,ารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา
(4) สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไม,นอยกว,ารอยละ
25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร,ต,อสาธารณชน
(5) สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ไม,นอยกว,ารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ของผูเรียน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ระดับตองปรับปรุงเร,งด,วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ/ งานสรางสรรค/ หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.1/1ครู
แบบรายงาน

การจัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน ปJการศึกษา 2556
ภาคเรียนที่……..……

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

ผูรายงาน……………...........……………………..
(……………….............……………..)
หมายเหตุ 1. โปรดใชแบบรายงาน 1 แผ,นต,อ 1 โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2. มีขอมูลเพิ่มเติมเขียนต,อดานหลัง
- ส,งหัวหนาแผนกวิชา
- หัวหนาแผนกวิชารวบรวมใหหัวหนาแผนกวิชาชีพตามสาขาของผูเรียน
- หัวหนาแผนกวิชาชีพสรุปในแบบ ต 5.1/แผนกวิชา แลวรวบรวมส,งงานวิจัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร$ธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ$ งานสรางสรรค$ หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.1/2ครู
แบบสรุปรายงาน

การจัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของผูเรียน ระดับ ปวช. 3 คน : 1 ชิ้นงาน ระดับ ปวส. 2 : 1 ชิ้นงาน ป)การศึกษา 2556
ระดับ ปวช./ปวส. .................. สาขาวิชา/สาขางาน........................................ จํานวนผูเรียน ............................ คน
การนําไปใช
ไดรับรางวัลในระดับ
ประโยชน$
ชื่อครูที่ปรึกษา
ผลงาน
งาน งาน สถาน
สถาน
ชุมชน
จังหวัด ภาค ชาติ
โครงการ สิ่งประดิษฐ$
ศึกษา
สรางสรรค$ วิจัย ศึกษา
ประเภทผลงาน

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อผูจัดทําผลงาน

การเผยแพร'
ผลงาน
มี

ไม'มี
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ผูรายงาน..................................................... ครูผูสอน
(..............................................)
วันที่..........เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
ส4งหัวหนาแผนกวิชาชีพของผูเรียน
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ด!านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร!างสรรค หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.1/ แผนกวิชา
แบบสรุปรายงาน

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ
ผูเรียน ป(การศึกษา 2556
สาขาวิชา/สาขางาน................................................ระดับ ปวช./ปวส. จํานวนผูเรียน..................คน
ผลงาน

จํานวน
ผลงาน

ผลงานที่ใช
ประโยชนในสถานศึกษา
จํานวนผลงาน

รอยละ

ผลงานที่ใชประโยชน
ผลงาน
หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน
ที่เผยแพร4ต4อสาธารณชน
จังหวัด ภาค และชาติ
จํานวนผลงาน รอยละ จํานวนผลงาน
รอยละ

โครงการ
สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค
งานวิจัย
รวม

ผูรายงาน……………………....……………………หัวหนาแผนกวิชาชีพ
(..........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส4งงานวิจัยพัฒนาฯ พรอมแนบ ต.5.1/1-2 ครู
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ด!านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร!างสรรค หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.1/ งานวิจัย
แบบสรุปผลการประเมิน

ลําดับ
สาขาวิชา/สาขางาน
ที่

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียน ระดับ ปวช./ปวส. ป(การศึกษา 2556
จํานวนผลงาน

จํานวน
ผู!เรียน
ทั้งหมด
โครงการ

สิ่ง
งาน
งาน
ประดิษฐ สร!างสรรค วิจัย

ผลงานที่ใช!
ประโยชน
ในสถานศึกษา

ผลงานที่ใช!
ผลงานที่ ประโยชนหรือได!รบั
เผยแพร2ต2อ
รางวัลในระดับ
สาธารณชน ชุมชน จังหวัด ภาค
และชาติ

รวม จํานวน ร!อยละ จํานวน ร!อยละ จํานวน

ร!อยละ

1
2
3
4
5

ผาและเครื่องแต4งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
การบัญชี
การเลขานุการ
/การจัดการทั่วไป
6 การขาย/การตลาด
7 คอมพิวเตอรธุรกิจ
8 การโรงแรม
9 สปาและความงาม
10 วิจิตรศิลปF
11 ออกแบบ
12 คอมพิวเตอรกราฟHก
รวมทั้งหมด

ผูสรุปผล…………………....……………………. งานวิจัยพัฒนาฯ
(.............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส4งฝJายแผนงานฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ด!านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร!างสรรค หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.1/ สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของผูเรียน ป(การศึกษา 2556
ข!อที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ
ไม2ปฏิบัติ
1. สถานศึกษาส4งเสริม สนับสุนน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด
จัดแสดงโครงการ สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชัน้ ปวช.3 และระดับชัน้ ปวส.2
ปวช.
จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมี จํานวน
...........ชิ้นงาน
ผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชัน้ ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้นงาน
ปวส.
และระดับชั้น ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้นงาน
..........ชิ้นงาน
3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
รอยละ
...................
หรืองานวิจัยไม4นอยกว4ารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช
ประโยชนในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รอยละ
ไม4นอยกว4ารอยละ 25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร4ต4อสาธารณชน
...................
5. สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
รอยละ
งานวิจยั ไม4นอยกว4ารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช
...................
ประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ปฏิบัติได! .............. ประเด็น

สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ
ตองปรับปรุงเร4งด4วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
งานวิจัยพัฒนา ฯ

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ส4งฝJายแผนงาน ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ด!านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร!างสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบ2งชี้ที่ 5.2

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ของครู
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการส4งเสริมสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย และจัดใหมีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร4ผลงาน รวมทั้งการนําผลงาน
ไปใชประโยชนในสถานศึกษา มีการส4งเสริมใหเขาร4วมแสดง แข4งขันและไดรับรางวัลหรือ
นําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
งานวิจัยของครูต!องครอบคลุมกระบวนการ คือ 1. มีเปQาประสงค 2. มีการระบุปRญหา
3. มีวิธีการดําเนินการ 4. มีการเก็บและบันทึกขอมูล 5. มีการวิเคราะหและสรุปผล
ความรูที่ไดจากการดําเนินการ
ผู!ให!ข!อมูล
ครู หัวหนาแผนกวิชา
ผู!สรุปผลการประเมิน งานวิจัยพัฒนาฯ
เครื่องมือที่ใช!
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครู รายงานขอมูลตามแบบ ต. 5.2/ครู ในแต4ละภาคเรียน ส4งหัวหนาแผนกวิชา
2. หัวหนาแผนกวิชา สรุปแบบรายงานตามแบบ ต. 5.2/แผนกวิชา 1,2 พรอมแนบแบบ
ต.5.2/ครู ส4งงานวิจัยพัฒนาฯ
3. งานวิจัยพัฒนาฯ สรุปผลการประเมิน ในแบบ ต. 5.2/งานวิจัย และ ต.5.2/
สถานศึกษา ส4งฝJายแผนงานฯ
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาส4งเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
(2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย
(3) สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยไม4นอยกว4ารอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา
(4) สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไม4นอยกว4า
รอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร4ต4อสาธารชน
(5) สถานศึกษาดําเนินการใหนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไม4นอย
กว4า รอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมดนําไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัล ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ของครู ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ระดับ
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับตอง
ปรับปรุงเร4งด4วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ด!านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร!างสรรค หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.2/ ครู
แบบรายงาน

การจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู
ป(การศึกษา 2556 ภาคเรียนที่……..……

1. ชื่อ – สกุล...........……….....................................…………………….………. แผนกวิชา……………………………….........….
2. ผลงานเปUน
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค
งานวิจัย
ชื่อผลงาน ……………………………………………………………………………….…....................................................…………
………………………………………………………………………………………….......………………................................................
3. การนําไปใชประโยชน
3.1 การใชประโยชนในสถานศึกษา………………………………………………………………………….…............................
พัฒนาการเรียนการสอน
- วิชา………………………………………………..................... ระดับชั้น……......……………………………….........……
- สาขาวิชา/สาขางาน ....………………….............................………………………………………………….........………
3.2 การใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ..................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4. ไดรับรางวัล (โปรดระบุชื่อรางวัล , ระดับรางวัล , หน4วยงานที่มอบ และวัน เดือน ป()
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................…………………………………………….
5. มีการเผยแพร4ต4อสาธารณชน (โปรดระบุว4าในระดับใด เมื่อไร , โดยสื่อหรือวิธีใดบาง) ..…..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................…………………………………………….
6. งบประมาณที่ใช
งปม.
บาท
บกศ.
บาท
เงินสนับสนุน
บาท
เงินส4วนตัว
บาท

ผูรายงาน……………...........……………………..
(……………….............……………..)
หมายเหตุ 1. โปรดใชแบบรายงาน 1 แผ4นต4อ 1 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2. มีขอมูลเพิ่มเติมเขียนต4อดานหลัง
- ส4งหัวหนาแผนกวิชา
- หัวหนาแผนกวิชา สรุปในแบบ ต 5.2/แผนกวิชา แลวรวบรวมส4งงานวิจัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร!ธานี
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ! งานสรางสรรค! หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.2/แผนกวิชา 1
แบบสรุปรายงาน
ที่

การจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู ปการศึกษา 2556

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

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

ชื่อผลงาน

รายชื่อผูจัดทํา

การเผยแพร$
ผลงาน
มี

ไม$มี
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ลงชื่อ .................................................... หัวหนาแผนกวิชา
(...............................................)
วันที่ ...........เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

- ส1งงานวิจัยพัฒนาฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ด!านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร!างสรรค หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.2/ แผนกวิชา 2
แบบสรุปรายงาน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู
ป&การศึกษา 2556
แผนกวิชา................................................................ จํานวนครู................................ คน

ผลงาน

จํานวน
ผลงาน

ผลงานที่ใชประโยชน
ผลงานที่ใช
ผลงาน
หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน
ประโยชนในสถานศึกษา ที่เผยแพร6ต6อสาธารณชน
จังหวัด ภาค และชาติ
จํานวนผลงาน รอยละ จํานวนผลงาน รอยละ จํานวนผลงาน
รอยละ

นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค
งานวิจัย
รวม
ผูรายงาน…………………………..…………………หัวหนาแผนกวิชา
(...........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส6งงานวิจัยพัฒนาฯ พรอมแนบ แบบ ต.5.2/ครู และ ต.5.2/แผนกวิชา 1
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ด!านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร!างสรรค หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.2/งานวิจัย
แบบสรุปผลการประเมิน

ลําดับ
ที่

แผนกวิชา

จํานวนครู

ทั้งหมด

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

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ของครู ป&การศึกษา 2556

จัดทํา นวัตกรรม

ผลงานที่ใช!
ผลงานที่ใช!
ผลงานที่ ประโยชนหรือได!รบั
ประโยชน
เผยแพร/
รางวัลในระดับ
ในสถานศึกษา ต/อสาธารณชน ชุมชน จังหวัด
ภาค และชาติ

จํานวนผลงาน
สิ่ง
งาน
ประดิษฐ สร!างสรรค

งาน
วิจัย

รวม

จํานวน

ร!อยละ

จํานวน

ร!อยละ

จํานวน

ร!อยละ

ผาและเครื่องแต6งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
การบัญชี
การเลขานุการ
/การจัดการทั่วไป
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การโรงแรม
สปาและความงาม
วิจิตรศิลปE
ออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟGก
สามัญสัมพันธ
สัมพันธธุรกิจ
รวมทั้งหมด

ผูสรุปผล………………………………………………. งานวิจัยพัฒนาฯ
(.............................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส6งฝIายแผนงานฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
มาตรฐานที่ 5 ด!านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร!างสรรค หรืองานวิจัย
แบบ ต. 5.2/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู ป&การศึกษา 2556

ข!อที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ
ไม/ปฏิบัติ
1. สถานศึกษาส6งเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําและดําเนินการจัด
ประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ..............คน ..............คน
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
รอยละ
สรางสรรค หรืองานวิจัยไม6นอยกว6ารอยละ 75 ของจํานวนผลงาน ..................
ทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
.........ผลงาน .........ผลงาน
งานวิจัย ไม6นอยกว6ารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด
รอยละ
รอยละ
เผยแพร6ต6อสาธารชน
.................. ..................
5. สถานศึกษาดําเนินการใหนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค .........ผลงาน .........ผลงาน
หรืองานวิจัย ไม6นอยกว6ารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด
รอยละ
รอยละ
นําไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค .................. ..................
และชาติ
ปฏิบัติได!.................ประเด็น
สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

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

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
ส6งฝIายแผนงาน ฯ

มาตรฐานที่ 6
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย
และพลโลก
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคน
เขาร(วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย'
ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษา โดยใชแบบประเมินมาตราส(วนประมาณค(า (Rating scale)
1 – 5 ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขาร(วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต(
1 ครั้งขึ้นไปใหนับเป-นจํานวนผูเขาร(วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ผูใหขอมูล
ครูที่ปรึกษา ครูผูสอน ครูและบุคลากรสายสนับสนุน หัวหนาแผนกวิชาชีพ
ผูสรุปผลการประเมิน งานกิจกรรม ฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
3. แบบประเมิน
4. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูที่ปรึกษา และครูผูสอนรายงานตามแบบ ต. 6.1/ครู ส(งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
2. หัวหนาแผนกวิชาชีพรวบรวมตามขอ 1 สรุปตามแบบต.6.1/แผนกวิชา ส(งงานกิจกรรม ฯ
3. ครูรายงานตามแบบ ต.6.1/บุคลากร ส(งหัวหนาแผนกวิชา
4. บุคลากรสายสนับสนุน รายงานตามแบบ ต.6.1/บุคลากร ส(งงานกิจกรรม ฯ
5. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 6.1/สถานศึกษา ส(งฝ4ายพัฒนากิจการฯ
6. นักเรียนนักศึกษา/ครู/งานกิจกรรม ฯ ที่จัดกิจกรรม นําแบบประเมินของ ต.6.1 ใหคน
ภายนอกประเมิน ความพึงพอใจ และรวบรวมวิเคราะห'ขอมูล หาค(าเฉลี่ย และกรอก
ขอมูล ตามแบบ ต.6.1/ครู/สถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรง
เป- น ประมุ ข และทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ไม( น อยกว( า 5 โครงการ
กิจกรรม
(2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนร(วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
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เกณฑ2การประเมิน

(3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคนเขาร(วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริ ย'ทรงเป-นประมุ ข และทะนุ บํารุ ง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครู
และบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
(5) สถานศึ กษามี การประเมิ นความพึ งพอใจของผู เกี่ ยวของภายนอกสถานศึ กษาที่ มี ต( อ
ภาพลั ก ษณ' ข องสถานศึ ก ษาในการปลู ก ฝงจิ ต สํ า นึ ก ดานการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-น
ประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 –
5.00
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตาม
ประเด็น 2 ขอ ระดับตองปรับปรุงเร(งด(วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.1/ครู
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ปRการศึกษา 2556
ระดับชั้น.............................สาขาวิชา.....................................................จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน
โครงการ................
..............................

โครงการ................
..............................
โครงการ................
..............................

ชื่อ-สกุลผูเรียน

โครงการ................
..............................

ลําดับ

โครงการ................
..............................

ชื่อครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน....................................................................รายวิชาที่สอน..........................................
ระบุจํานวน
โครงการ
ที่เขาร(วม

จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน ผูเรียนที่เขาร(วมโครงการจํานวน..................คน คิดเป-นรอยละ..........................
มีการประเมินความพึงพอใจ ค(าเฉลี่ย....................... ระดับคุณภาพ.........................
ผูรายงาน…………………………..………….………ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
(..............................................)
วันที่………..เดือน……มีนาคม…..….พ.ศ. 2557 .
ส(งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.1/บุคลากร
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ปRการศึกษา 2556
ชื่อ-สกุล ครู/บุคลากรสายสนับสนุน........................................................แผนกวิชา/ฝ4าย.......................................
ลําดับ

ผูสรุปผล
วันที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน เดือน ปR

สถานที่

ครู/บุคลากรสายสนับสนุน
(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
- ครูส(งหัวหนาแผนกวิชา
- บุคลากรสายสนับสนุนส(งงานกิจกรรม ฯ

176

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.1/แผนกวิชา
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ปRการศึกษา 2556
แผนกวิชา.....................................จํานวนโครงการทั้งหมดที่จัด......................................โครงการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ครู/ผูเรียนระดับชั้น

จํานวนคนทั้งหมด

จํานวนคนเขาร(วม
(อย(างนอย 1 โครงการ)

รอยละ

ครู
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
รวมเฉพาะผูเรียน

มีการประเมินความพึงพอใจ ค(าเฉลี่ย........................... ระดับคุณภาพ......................................
ผูสรุปผล
วันที่

หัวหนาแผนกวิชา
(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
ส(งงานกิจกรรม ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.1/สถานศึกษา
แบบสรุปรายงาน ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ปRการศึกษา 2556
ลํา
ดับ

แผนกวิชา

จํานวน
จํานวนครู/บุคลากร
จํานวนผูเรียน
โครงการ/
ทั้งหมด เขาร(วม รอยละ ทั้งหมด เขาร(วม รอยละ
กิจกรรม

1 ผาและเครื่องแต(งกาย
2 อาหารและโภชนาการ
3 คหกรรมศาสตร'
4 การบัญชี
5 การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
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 ระดับความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา ที่มีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษา
มีค(าเฉลี่ย......................... ระดับคุณภาพ...................................

178
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรง
เป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม(นอยกว(า 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนร(วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคนเขาร(วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีต(อ
ภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-น
ประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 –
5.00
เกณฑ2การประเมิน

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
...............
โครงการ

ค(าเฉลี่ย
...............
ระดับ
...............

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

ผูสรุปผล.............................................งานกิจกรรมฯ
(.........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
ส(งฝ4ายพัฒนากิจการ ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.1/แบบประเมิน
แบบประเมิน ความพึงพอใจต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-น
ประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปRการศึกษา 2556
...............................................................................
คําชี้แจง แบบประเมินชุดนี้มีวัตถุประสงค'เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย' ส(งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนําขอมูลมาเป-น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต(อไป
ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบประเมินผล กรุณาใส(เครื่องหมาย ลงใน ตามความเป-นจริง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากว(า 20 ปR
20-29 ปR
30-39 ปR
40-49 ปR
50 ปRขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว(าปริญญาตรี
4. อาชีพ
รับจาง
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คาขาย
พนักงานบริษัท
พ(อบาน/แม(บาน
อื่น ๆ โปรดระบุ................................................
5. ความเกี่ยวของกับสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง
บุคคลในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู(
เจาหนาที่ของหน(วยงานที่ติดต(อกับสถานศึกษา
อื่น ๆ โปรดระบุ................................................
ตอนที่ 2 กรุณาใส(เครื่องหมาย ลงในช(องที่ตรงกับความคิดเห็นของท(าน
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด
ลําดับ

รายการ

1
2
3
4
5

การประชาสัมพันธ'การจัดกิจกรรมใหชุมชนทราบ
การมีส(วนร(วมของบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา
มีการเชิญผูปกครอง ชุมชนเขาร(วมกิจกรรมของสถานศึกษา
เปZดโอกาสใหชุมชนเขาร(วมกิจกรรมของสถานศึกษา
มีการจัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย'อย(างต(อเนื่อง
มีการจัดกิจกรรมส(งเสริมประชาธิปไตยอย(างต(อเนื่อง
มีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอย(าง
ต(อเนื่อง

6
7

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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ลําดับ
8
9
10
11

รายการ

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

เปZดโอกาสใหชุมชนใชสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ผูเรียนเขาร(วมกิจกรรมการรักชาติ เทิดทูน
ผูเรียนเขาร(วมกิจกรรมส(งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป-นประมุข
ผูเรียนเขาร(วมกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ดวยความขอบคุณ
ฝ4ายประเมินผลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก

ตัวบงชี้ที่ 6.2
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคนเขา
ร(วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม มีการประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผูเรียน
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราส(วน
ประมาณค(า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขาร(วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต( 1 ครั้ง
ขึ้นไปใหนับเป-นจํานวนผูเขาร(วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ผูใหขอมูล
ครูที่ปรึกษา ครูผูสอน ครูและบุคลากรสายสนับสนุน หัวหนาแผนกวิชาชีพ
ผูสรุปผลการประเมิน งานกิจกรรม ฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
3. แบบประเมิน
4. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูที่ปรึกษา และครูผูสอนรายงานตามแบบ ต. 6.2/ครู ส(งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
2. หัวหนาแผนกวิชาชีพรวบรวมตามขอ 1 สรุปตามแบบ ต.6.2/แผนกวิชา ส(งงานกิจกรรมฯ
3. ครูรายงานตามแบบ ต.6.2/บุคลากร ส(งหัวหนาแผนกวิชา
4. บุคลากรสายสนับสนุน รายงานตามแบบ ต.6.2/บุคลากร ส(งงานกิจกรรม ฯ
5. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 6.2/สถานศึกษา ส(งฝ4ายพัฒนากิจการฯ
6. นักเรียนนักศึกษา/ครู/งานกิจกรรม ฯ ที่จัดกิจกรรม นําแบบประเมินของ ต.6.2 ใหคน
ภายนอกประเมิ นความพึงพอใจ และรวบรวมวิเคราะห' ขอมู ล หาค(าเฉลี่ย และกรอก
ขอมูลตามแบบ ต.6.2/ครู/สถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม
ไม(นอยกว(า 5 โครงการ กิจกรรม
(2) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขาร(วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม
(3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคนเขาร(วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนํา
ผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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เกณฑ2การประเมิน

(5) สถานศึ กษามี การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู เกี่ ย วของภายนอกสถานศึ กษาที่ มีต( อ
ภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม ระดับดีมาก ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ
ระดับ ตองปรับ ปรุง ปฏิบั ติตามประเด็น 2 ขอ ระดั บตองปรับปรุงเร(งด( วน ปฏิบั ติตาม
ประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.2/ครู
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม ปRการศึกษา 2556
ผูเรียนในที่ปรึกษา หอง/กลุ(ม.........................................จํานวนผูเรียนทั้งหมด.....................คน
โครงการ................
..............................

โครงการ................
..............................
โครงการ................
..............................

ชื่อ-สกุลผูเรียน

โครงการ................
..............................

ลําดับ

โครงการ................
..............................

ชื่อครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน....................................................................รายวิชาที่สอน..........................................
ระบุจํานวน
โครงการ
ที่เขาร(วม

จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน ผูเรียนที่เขาร(วมโครงการจํานวน..................คน คิดเป-นรอยละ..........................
มีการประเมินความพึงพอใจ ค(าเฉลี่ย....................... ระดับคุณภาพ.........................
ผูสรุปผล
วันที่

ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
ส(งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.2/บุคลากร
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม ปRการศึกษา 2556
ชื่อ-สกุล ครู/บุคลากรสายสนับสนุน...............................................แผนกวิชา/ฝ4าย................................................
ลําดับ

ผูสรุปผล
วันที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม

วัน เดือน ปR

สถานที่

ครู/บุคลากรสายสนับสนุน
(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
-

ครูส(งหัวหนาแผนกวิชา
บุคลากรสายสนับสนุนส(งงานกิจกรรม ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.2/แผนกวิชา
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม ปRการศึกษา 2556
แผนกวิชา.........................................................
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ครู/ผูเรียนระดับชั้น

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม

ทั้งหมด

จํานวนคน
เขาร(วม

รอยละ

ครู
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
รวมเฉพาะผูเรียน

มีการประเมินความพึงพอใจ ค(าเฉลี่ย............................... ระดับคุณภาพ..................................
ผูสรุปผล
วันที่

หัวหนาแผนกวิชา
(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
ส(งงานกิจกรรม ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.2/สถานศึกษา
แบบสรุปผล ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม ปRการศึกษา 2556
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

แผนกวิชา

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

จํานวนครู/บุคลากร
ทั้งหมด

เขาร(วม

รอยละ

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

เขาร(วม

รอยละ

ผาและเครื่องแต(งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร'
การบัญชี
การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอร'ธุรกิจ
การโรงแรม
สปาและความงาม
วิจิตรศิลปX
ออกแบบ
คอมพิวเตอร'กราฟZก
สามัญสัมพันธ'
สัมพันธ'ธุรกิจ

ฝ4ายบริหารทรัพยากร
ฝ4ายวิชาการ
ฝ4ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ4ายแผนงานและความร(วมมือ
สรุป ระดับความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษา มีค(าเฉลี่ย...................

187
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ'
...........
สิ่งแวดลอมไม(นอยกว(า 5 โครงการ กิจกรรม
โครงการ
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขาร(วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคนเขาร(วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผูเรียน
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ค(าเฉลี่ย
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีต(อ
ภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม และมี ..............
ระดับ
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
................

สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

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

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ส(งฝ4ายพัฒนากิจการ ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.2/แบบประเมิน
แบบประเมิน ความพึงพอใจต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม
ปRการศึกษา 2556
คําชี้แจง แบบประเมินชุดนี้มีวัตถุประสงค'เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ'สิ่งแวดลอมและนําขอมูลมาเป-นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต(อไป
ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบประเมินผล กรุณาใส(เครื่องหมาย ลงใน ตามความเป-นจริง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากว(า 20 ปR
20-29 ปR
30-39 ปR
40-49 ปR
50 ปRขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว(าปริญญาตรี
4. อาชีพ
รับจาง
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คาขาย
พนักงานบริษัท
พ(อบาน/แม(บาน
อื่น ๆ โปรดระบุ................................................
5. ความเกี่ยวของกับสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง
บุคคลในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู(
เจาหนาที่ของหน(วยงานที่ติดต(อกับสถานศึกษา
อื่น ๆ โปรดระบุ................................................
ตอนที่ 2 กรุณาใส(เครื่องหมาย ลงในช(องที่ตรงกับความคิดเห็นของท(าน
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
การประชาสัมพันธ'การจัดกิจกรรมใหชุมชนทราบ
การมีส(วนร(วมของบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา
มีการเชิญผูปกครอง ชุมชนเขาร(วมกิจกรรมของสถานศึกษา
มีการเขาร(วมกิจกรรมของชุมชนอย(างต(อเนื่อง
มีการจัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ'
สิ่งแวดลอมอย(างต(อเนื่อง
เปZดโอกาสใหชุมชนใชสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ผูเรียนมีส(วนร(วมในการอนุรักษ'สิ่งแวดลอมของชุมชน
ผูเรียนไม(ขีดเขียน ไม(ทําลายสาธารณสมบัติ
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมสะอาด ร(มรื่น
สถานศึกษาเป-นแบบอย(างการอนุรักษ'สิ่งแวดลอม

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

189
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ดวยความขอบคุณ
ฝ4ายประเมินผลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.3
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการส(งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียน
ทุกคน เขาร(วมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผล การ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผูเรียน
เพื่อนําผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินมาตราส(วน
ประมาณค(า (Rating scale) 1 – 5
ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานและผูเรียนที่เขาร(วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต( 1 ครั้งขึ้นไปให
นับเป-นจํานวนผูเขาร(วมโครงการ กิจกรรรมตามประเด็นการพิจารณา
ผูใหขอมูล
ครูที่ปรึกษา ครูผูสอน ครูและบุคลากรสายสนับสนุน หัวหนาแผนกวิชาชีพ
ผูสรุปผลการประเมิน งานกิจกรรม ฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
3. แบบประเมิน
4. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูที่ปรึกษา และครูผูสอนรายงานตามแบบ ต. 6.3/ครู ส(งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
2. หัวหนาแผนกวิชาชีพรวบรวมตามขอ 1 สรุปตามแบบ ต.6.3/แผนกวิชา ส(งงานกิจกรรมฯ
3. ครูรายงานตามแบบ ต.6.3/บุคลากร ส(งหัวหนาแผนกวิชา
4. บุคลากรสายสนับสนุน รายงานตามแบบ ต.6.3/บุคลากร ส(งงานกิจกรรม ฯ
5. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 6.3/สถานศึกษา ส(งฝ4ายพัฒนากิจการฯ
6. นักเรียนนักศึกษา/ครู/งานกิจกรรม ฯ ที่จัดกิจกรรม นําแบบประเมินของ ต.6.3 ใหคน
ภายนอกประเมิ นความพึงพอใจ และรวบรวมวิเคราะห' ขอมู ล หาค(าเฉลี่ย และกรอก
ขอมูลตามแบบ ต.6.3/ครู/สถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึ กษามี จํ านวนโครงการ กิ จกรรม ดานการกี ฬาและนั นทนาการ ไม( น อยกว( า 5
โครงการ กิจกรรม
(2) สถานศึ กษาดํ า เนิ น การใหผู เรีย นทุ กคนเขาร( วมโครงการ กิจ กรรม ดานการกี ฬาและ
นันทนาการ
(3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา ทุกคนเขาร(วมโครงการ
กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมดานการ
กีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผล ไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
(5) สถานศึ กษามี การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู เกี่ ย วของภายนอกสถานศึ กษาที่ มีต( อ
ภาพลักษณ'ของสถานศึกษา ในการส(งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการ
ประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

191
เกณฑ2การประเมิน

ระดับคุณภาพในการส(งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5
ขอ ระดั บดี ปฏิ บัติ ตามประเด็น 4 ขอ ระดั บ พอใช ปฏิ บัติ ตามประเด็น 3 ขอ ระดั บตอง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับตองปรับปรุงเร(งด(วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.3/ครู
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการส(งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ ปRการศึกษา 2556
ผูเรียนในที่ปรึกษา หอง/กลุ(ม.........................................จํานวนผูเรียนทั้งหมด...............................................คน
โครงการ................
..............................

โครงการ................
..............................
โครงการ................
..............................

ชื่อ-สกุลผูเรียน

โครงการ................
..............................

ลําดับ

โครงการ................
..............................

ชื่อครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน....................................................................รายวิชาที่สอน..........................................
ระบุจํานวน
โครงการ
เขาร(วม

จํานวนผูเรียนทั้งหมด..................คน ผูเรียนที่เขาร(วมโครงการจํานวน..................คน คิดเป-นรอยละ..........................
มีการประเมินความพึงพอใจ ค(าเฉลี่ย....................... ระดับคุณภาพ.........................
ผูสรุปผล
วันที่

ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
ส(งหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.3/บุคลากร
แบบรายงาน ระดับคุณภาพในการส(งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ ปRการศึกษา 2556
ชื่อ-สกุล ครู/บุคลากรสายสนับสนุน..........................................................แผนกวิชา/ฝ4าย......................................
ลําดับ

ผูสรุปผล
วันที่

ชื่อโครงการ กิจกรรม

วัน เดือน ปR

สถานที่

ครู/บุคลากรสายสนับสนุน
(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
-

ครูส(งหัวหนาแผนกวิชา
บุคลากรสายสนับสนุนส(งงานกิจกรรม ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.3/แผนกวิชา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการส(งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ ปRการศึกษา 2556
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ครู/ผูเรียนระดับชั้น

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม

ทั้งหมด

จํานวนคน
เขาร(วม

รอยละ

ครู
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
รวมเฉพาะผูเรียน

มีการประเมินความพึงพอใจ ค(าเฉลี่ย................................ ระดับคุณภาพ.................................
ผูสรุปผล.............................................หัวหนาแผนกวิชา
(.........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
ส(งงานกิจกรรม ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.3/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการส(งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ ปRการศึกษา 2556
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

แผนกวิชา

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

จํานวนครู
ทั้งหมด

เขาร(วม

จํานวนผูเรียน
รอยละ

ทั้งหมด

เขาร(วม

รอยละ

ผาและเครื่องแต(งกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร'
การบัญชี
การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอร'ธุรกิจ
การโรงแรม
สปาและความงาม
วิจิตรศิลปX
ออกแบบ
คอมพิวเตอร'กราฟZก
สามัญสัมพันธ'
สัมพันธ'ธุรกิจ

ฝ4ายบริหารทรัพยากร
ฝ4ายวิชาการ
ฝ4ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ4ายแผนงานและความร(วมมือ
สรุป ระดับความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษา มีค(าเฉลี่ย..............

196
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไม(นอยกว(า 5 ................
โครงการ กิจกรรม
โครงการ
2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขาร(วมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและ
นันทนาการ
3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษาทุกคนเขาร(วม
โครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมดาน
การกีฬาและนันทนาการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก สถานศึกษาที่มีต(อ ค(าเฉลี่ย
.................
ภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการส(งเสริมดาน การกีฬาและนันทนาการและมีผล
ระดับ
การประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
..................

เกณฑ2การประเมิน

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

ผูสรุปผล.............................................งานกิจกรรมฯ
(.........................................)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
วันที่
ส(งฝ4ายพัฒนากิจการ ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.3/แบบประเมิน
แบบประเมิน ความพึงพอใจต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการกีฬาและ
นันทนาการ ปRการศึกษา 2556
คําชี้แจง แบบประเมินชุดนี้มีวัตถุประสงค'เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการกีฬาและนันทนาการ และนําขอมูลมาเป-นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต(อไป
ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบประเมินผล กรุณาใส(เครื่องหมาย ลงใน ตามความเป-นจริง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากว(า 20 ปR
20-29 ปR
30-39 ปR
40-49 ปR
50 ปRขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว(าปริญญาตรี
4. อาชีพ
รับจาง
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คาขาย
พนักงานบริษัท
พ(อบาน/แม(บาน
อื่น ๆ โปรดระบุ................................................
5. ความเกี่ยวของกับสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง
บุคคลในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู(
เจาหนาที่ของหน(วยงานที่ติดต(อกับสถานศึกษา
อื่น ๆ โปรดระบุ................................................
ตอนที่ 2 กรุณาใส(เครื่องหมาย ลงในช(องที่ตรงกับความคิดเห็นของท(าน
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

การประชาสัมพันธ'การจัดกิจกรรมใหชุมชนทราบ
การมีส(วนร(วมของบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา
มีการเชิญผูปกครอง ชุมชนเขาร(วมกิจกรรมของสถานศึกษา
มีการเขาร(วมกิจกรรมของชุมชนอย(างต(อเนื่อง
มีการจัดกิจกรรมส(งเสริมดานการกีฬาและนันทนาการอย(างต(อเนื่อง
เปZดโอกาสใหชุมชนใชสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ผูเรียนมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย
ผูเรียนมีสุขภาพจิต ร(างกาย แข็งแรง
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ดวยความขอบคุณ
ฝ4ายประเมินผลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก

ตัวบงชี้ที่ 6.4
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแก(ครู
และบุ ค ลาการทุ ก ฝ4 า ยในสถานศึ กษา และผู เรี ย น เพื่ อ นํ าไปใชประโยชน' มี แ ผนงาน
โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมี
ส( ว นร( ว มของครู และบุ คลากรทุ กฝ4 า ยในสถานศึ กษา และผู เรี ย นมี ก ารดํ า เนิ น งานตาม
แผนงาน โครงการและมี การประเมินผลการดํ าเนินงานโดยครู และบุคลากรทุ กฝ4า ยใน
สถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึง
พอใจของผู เกี่ ย วของภายนอกสถานศึ กษาที่ มีต( อการปลู กฝงจิ ต สํ านึ กดานปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแบบประเมินมาตราส(วนประมาณค(า (Rating scale) 1 – 5
ผูใหขอมูล
ครูผูสอน หัวหนาแผนกวิชา
ผูสรุปผลการประเมิน งานกิจกรรม ฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
3. แบบประเมิน
4. แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูผูสอนรายงานการเขาร(วมกิจกรรมตามแบบ ต. 6.4/ครู ส(งหัวหนาแผนกวิชา
2. หัวหนาแผนกวิชา สรุปตามแบบ ต.6.4/แผนกวิชา ส(งงานกิจกรรม
3. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 6.4/สถานศึกษา ส(งฝ4ายพัฒนากิจการฯ
4. ครู/หัวหนาแผนกวิชา/งานกิจกรรม ฯ ใหคนนอกประเมินความพึงพอใจ ตามแบบ
ต.6.4/แบบประเมิน รวบรวมวิเคราะห'ขอมูล บันทึกความพึงพอใจในแบบ
ต.6.4/ครู/แผนกวิชา/สถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแก(ครู
และบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา และผูเรียน
(2) สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน โครงการ การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส(วนร(วมของครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา และ
ผูเรียน
(3) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
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เกณฑ2การประเมิน

(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีต(อการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 –
5.00
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดีมาก ปฏิบัติ
ตามประเด็น 5 ขอ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3
ขอ ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับตองปรับปรุงเร(งด(วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.4/ครู
แบบรายงาน การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปRการศึกษา 2556
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1. ครูมีความรูและความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูมีส(วนร(วมจัดทําแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูมีส(วนร(วมการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูมีส(วนร(วมประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. ครูมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มี
ค(าเฉลี่ย..........
ต(อการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการ
ระดับ...........
ประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

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

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
ส(งหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.4/แผนกวิชา
แบบรายงาน การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปRการศึกษา 2556
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1. แผนกวิชามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแก(ครูและผูเรียน
2. แผนกวิชามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส(วนร(วมของครูและผูเรียน
3. แผนกวิชามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. แผนกวิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตาม
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ
5. แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก
ค(าเฉลี่ย..........
สถานศึกษาที่มี ต(อการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับ...........
และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

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

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
ส(งงานกิจกรรม ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.4/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน

การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปRการศึกษา 2556

ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแก(ครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา และผูเรียน
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส(วนร(วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ4ายในสถานศึกษา และผูเรียน
3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตาม
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา
และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก
ค(าเฉลี่ย..........
สถานศึกษาที่มี ต(อการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับ...........
และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สรุปผลการประเมิน

ผูสรุปผล
วันที่

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

(…….………….………………….……)
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
ส(งฝ4ายพัฒนากิจการฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร2ธานี
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝ5งจิตสํานึกและเสริมสรางความเป6นพลเมืองไทยและพลโลก
แบบ ต. 6.4/แบบประเมิน
แบบประเมิน ความพึงพอใจต(อการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปRการศึกษา 2556
คําชี้แจง แบบประเมินชุดนี้มีวัตถุประสงค'เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีต(อภาพลักษณ'ของสถานศึกษาในการปลูกฝง
จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนําขอมูลมาเป-นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต(อไป
ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบประเมินผล กรุณาใส(เครื่องหมาย ลงใน ตามความเป-นจริง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากว(า 20 ปR
20-29 ปR
30-39 ปR
40-49 ปR
50 ปRขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว(าปริญญาตรี
4. อาชีพ
รับจาง
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คาขาย
พนักงานบริษัท
พ(อบาน/แม(บาน
อื่น ๆ โปรดระบุ................................................
5. ความเกี่ยวของกับสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง
บุคคลในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู(
เจาหนาที่ของหน(วยงานที่ติดต(อกับสถานศึกษา
อื่น ๆ โปรดระบุ................................................
ตอนที่ 2 กรุณาใส(เครื่องหมาย ลงในช(องที่ตรงกับความคิดเห็นของท(าน
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5

รายการ

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

การประชาสัมพันธ'การจัดกิจกรรมใหชุมชนทราบ
การมีส(วนร(วมของบุคลากรทุกฝ4ายในสถานศึกษา
มีการเชิญผูปกครอง ชุมชนเขาร(วมกิจกรรมของสถานศึกษา
มีการเขาร(วมกิจกรรมของชุมชนอย(างต(อเนื่อง
มีการจัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย(างต(อเนื่อง
6 เปZดโอกาสใหชุมชนใชสถานที่ในการจัดกิจกรรม
7 ผูเรียนปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8 สถานศึกษาเป-นแบบอย(างของสถานศึกษาพอเพียง
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ดวยความขอบคุณ
ฝ4ายประเมินผลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร'ธานี

มาตรฐานที่ 7
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 7.1
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยดํ า เนิ น การตามที่ กํ า หนดไวใน
กฎกระทรวง ว0าดวยระบบ หลักเกณฑ2 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน ครู หัวหนาแผนกวิชา งานประกันคุณภาพฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
ผูใหขอมูล สรุปผลในแบบ ต. 7.1/ครู/แผนกวิชา/สถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ0งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการ
มีส0วนร0วมของครูและบุคลากรทุกฝAายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน0วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(2) สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(3) สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(4) สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปDที่เปEนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(5) สถานศึ กษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาอย0 างต0อเนื่องจากผลการประเมิ น
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5
ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3 ระดับตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 ระดับตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบ ต.7.1/ครู
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ปDการศึกษา 2556
ชื่อ/สกุล...................................................................แผนกวิชา.....................................................................
ขอที่

ประเด็นการพิจารณา

1.

มีส0วนร0วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ0งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
มีส0วนร0วมในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มีส0วนร0วมในการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มีส0วนร0วมในการจัดทํารายงานประจําปDที่เปEนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
มีส0วนร0วมในการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย0างต0อเนื่องจากผล
การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

2.
3.
4.
5.

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติได.................ประเด็น
สรุปผลการประเมิน

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

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1
ผูสรุปผล…………………………………….………ครู
(..........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส0งหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบ ต. 7.1/แผนกวิชา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ปDการศึกษา 2556
แผนกวิชา....................................................
ขอที่

ประเด็นการพิจารณา

1.

แผนกวิชามีส0วนร0วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ0งคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แผนกวิชาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนกวิชาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แผนกวิชาไดจัดทํารายงานประจําปDที่เปEนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
แผนกวิชาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย0างต0อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

2.
3.
4.
5.

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติได.................ประเด็น
สรุปผลการประเมิน

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

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1
ผูสรุปผล…………………………………….………หัวหนาแผนกวิชา
(..........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส0งงานประกันคุณภาพ ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบ ต.7.1/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ปDการศึกษา 2556
ขอที่

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ0งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส0วนร0วมของครู
และบุคลากรทุกฝAายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน0วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปDที่เปEนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย0างต0อเนื่อง
จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

2.
3.
4.
5.

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติได.................ประเด็น
สรุปผลการประเมิน

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

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ปฏิบัติตามประเด็น 1
ผูสรุปผล…………………………………….………งานประกันคุณภาพฯ
(..........................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

ส0งฝAายแผนงานฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 7.2
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึ กษา พ.ศ. 2555 ส0วนที่ 1 การ
จัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ0งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแต0
ละตัวบ0งชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบ0งชี้ไดตามเกณฑ2สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน ครู แผนกวิชา งานประกันคุณภาพฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
ผูใหขอมูล สรุปผลในแบบ ต.7.2/ครู/แผนกวิชา/สถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา จํานวนตัวบ0งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ2สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
เกณฑ/การประเมิน ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ระดับดีมาก
30 – 34 ตัวบ0งชี้และไม0มีตัวบ0งชี้ใดที่อยู0ในเกณฑ2ตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเร0งด0วน
ระดับดี 24 – 33 ตัวบ0งชี้ ระดับพอใช 18 – 23 ตัวบ0งชี้ ระดับตองปรับปรุง 12 – 17
ตัวบ0งชี้ ระดับตองปรับปรุงเร0งด0วน ต่ํากว0า 12 ตัวบ0งชี้
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบ ต.7.2/ครู
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ปDการศึกษา 2556
ชื่อ/สกุล............................................................................แผนกวิชา................................................................
ผลการตัดสินตามเกณฑ/
มาตร
ฐาน
1

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

2

3

ดี

ตอง มาตร
ตอง
พอใช
ปรับปรุง ฐาน
ปรับปรุง
เรงดวน
3

4
5
6

7

รวม

สรุปผลการประเมิน

ผลการตัดสินตามเกณฑ/
ตัว
บงชี้ ดีมาก

ดี

ตอง
ตอง
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุง
เรงดวน

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

รวม
รวมทั้งสิ้น

ดีมาก มากกว0า 13 ตัวบ0งชี้และไม0มีตัวบ0งชี้ใดที่อยู0ในเกณฑ2ตองปรับปรุงหรือ
ตองปรับปรุงเร0งด0วน
ดี 11 - 13 ตัวบ0งชี้
พอใช 8 – 10 ตัวบ0งชี้
ตองปรับปรุง 5 – 7 ตัวบ0งชี้
ตองปรับปรุงเร0งด0วน นอยกว0า 5 ตัวบ0งชี้

ผูสรุปผล…………………………………….………ครู
(…………………….…………………)
เดือน
พ.ศ. 2557 .
วันที่
ส0งหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบ ต.7.2/แผนกวิชา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ปDการศึกษา 2556 แผนกวิชา.........................................................
ผลการตัดสินตามเกณฑ/
มาตร
ฐาน
1

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

2

3

ดี

ตอง มาตร
ตอง
พอใช
ปรับปรุง ฐาน
ปรับปรุง
เรงดวน
3

4
5
6

7

รวม

สรุปผลการประเมิน

ผลการตัดสินตามเกณฑ/
ตัว
บงชี้ ดีมาก

ดี

ตอง
ตอง
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุง
เรงดวน

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

รวม
รวมทั้งสิ้น

ดีมาก มากกว0า 24 ตัวบ0งชี้และไม0มีตัวบ0งชี้ใดที่อยู0ในเกณฑ2ตองปรับปรุงหรือ
ตองปรับปรุงเร0งด0วน
ดี 21 – 27 ตัวบ0งชี้
พอใช 16 – 20 ตัวบ0งชี้
ตองปรับปรุง 10 – 15 ตัวบ0งชี้
ตองปรับปรุงเร0งด0วน นอยกว0า 10 ตัวบ0งชี้

ผูสรุปผล…………………………………….………หัวหนาแผนกวิชา
(…………………….…………………)
เดือน
พ.ศ. 2557 .
วันที่
งานประกันคุณภาพ ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบ ต.7.2/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ปDการศึกษา 2556
ผลการตัดสินตามเกณฑ/
มาตร
ฐาน
1

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

2

3
รวม

สรุปผลการประเมิน

ดี

ผลการตัดสินตามเกณฑ/

ตอง มาตร
ตอง
พอใช
ปรับปรุง ฐาน
ปรับปรุง
เรงดวน
3

4
5
6

7

ตัว
บงชี้ ดีมาก

ดี

ตอง
ตอง
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุง
เรงดวน

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

รวม
รวมทั้งสิ้น

ดีมาก 30 – 34 ตัวบ0งชี้และไม0มีตัวบ0งชี้ใดที่อยู0ในเกณฑ2ตองปรับปรุงหรือตอง
ปรับปรุงเร0งด0วน
ดี 24 – 33 ตัวบ0งชี้
พอใช 18 – 23 ตัวบ0งชี้
ตองปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ0งชี้
ตองปรับปรุงเร0งด0วน ต่ํากว0า 12 ตัวบ0งชี้

ผูสรุปผล…………………………………….………งานประกันคุณภาพฯ
(…………………….…………………)
เดือน
พ.ศ. 2557 .
วันที่
ส0งฝAายแผนงานฯ

มาตรฐานที่ 8
ดานมาตรการสงเสริม
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการสงเสริม

ตัวบงชี้ที่ 8.1
คําอธิบาย

ศิษยเกามีสวนรวมในการทําประโยชนใหสถานศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ไมนอยกวารอยละ 5 ในการใหความรวมมือ
ในการพัฒนาสถานศึกษา ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พัฒนาวิชาการ และหรือพัฒนา
วิชาชีพ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ศิษยเกาตองรวมตัวกันในรูปของ สมาคม ชมรม ฯลฯ
เพื่อใหเกิดการดําเนินการที่เขมแข็ง และตอเนื่อง
ผูใหขอมูล
ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ผูสรุปผลการประเมิน งานแนะแนว ฝ8ายพัฒนากิจการ ฯ
เครื่องมือที่ใช
1. แบบรายงาน
2. แบบสรุปรายงาน
คําชี้แจง
1. ครูผูสอนทุกคน รายงานตามแบบ ต.8.1/ครู/บุคลากร สงงานแนะแนว ฯ
2. งานแนะแนว ฯ สรุปรายงานตามแบบ ต.8.1/สถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา 1. มีความรวมมือจากศิษยเกาอยางนอยรอยละ 5 ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. มีความรวมมือจากศิษยเกาอยางนอยรอยละ 5 ในกิจกรรมพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
3. มีสมาคม ชมรมศิษยเกาหรือการรวมตัว ในรูปแบบตาง ๆ และมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องทุกป=
4. มีกองทุนศิษยเกา เพื่อสนับสนุนผูเรียน
5. มีศิษยเกาที่ไดรับการยกยอยเชิดชูระดับชาติ/นานาชาติ
เกณฑ/การประเมิน
ศิษยเกามีสวนรวมในการทําประโยชนใหสถานศึกษา ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5
ขอ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ ระดับตอง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ ระดับตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1
ขอ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการสงเสริม
แบบ ต.8.1/ครู/บุคลากร
แบบรายงาน ศิษยเกามีสวนรวมในการทําประโยชนใหสถานศึกษา ป=การศึกษา 2556
กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

กิจกรรมวิชาการ/วิชาชีพ

อื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................

วันเดือนป5ที่ดําเนินการ................................................................................................................................
สถานที่ดําเนินการ.......................................................................................................................................
รายละเอียดของกิจกรรม..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ประโยชน/ที่สถานศึกษาไดรับ.......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ศิษย/เกาที่เขารวม
1. ...............................................................................................โทร. ..........................................................
2. ...............................................................................................โทร. ..........................................................
3. ...............................................................................................โทร. ..........................................................
4. ...............................................................................................โทร. ..........................................................

ผูใหขอมูล…………………………………….………ครู/บุคลากร
(…………………….…………………)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
สงงานแนะแนว ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการสงเสริม
แบบ ต.8.1/สถานศึกษา
แบบสรุปรายงาน ศิษยเกามีสวนรวมในการทําประโยชนใหสถานศึกษา ป=การศึกษา 2556
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ
ไมปฏิบัติ
ขอที่
1 มีความรวมมือของศิษยเกาอยางนอยรอยละ 5 ในการพัฒนาผูเรียน รอยละ………….
2 มีความรวมมือของศิษยเกาอยางนอยรอยละ 5 ในการพัฒนา
รอยละ………….
วิชาการและวิชาชีพ
3 มีสมาคม ชมรมศิษยเกา หรือการรวมตัวในรูปแบบตาง ๆ
4 มีกองทุนศิษยเกา เพื่อสนับสนุนผูเรียน
5 มีศิษยไดรับการยกยอยเชิดชูระดับชาติ/นานาชาติ
ปฏิบัติได....................ประเด็น

สรุปผลการประเมิน

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

ผูสรุปผล…………………………………….………งานแนะแนว ฯ
(…………………….…………………)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .
สงฝ8ายพัฒนากิจการ ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการสงเสริม

ตัวบงชี้ที่ 8.2
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณของสถานศึกษา
เอกลักษณสถานศึกษา คือ “บริการเยี่ยม เป=Gยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา”
สถานศึกษามีลักษณะเฉพาะที่สะทอนความโดดเดน/ความชํานาญ/ความเชี่ยวชาญ
ตามพันธกิจ วัตถุประสงคและบริบทของสถานศึกษา
ผูใหขอมูล
ครู
ผูสรุปผลการประเมิน งานวางแผน ฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ครูรายงานผลการปฏิบัติงานตามเอกลักษณ “บริการเยี่ยม เป=Gยมคุณธรรม ล้ําเลิศ
วิชา” สงงานวางแผน ฯ
2. งานวางแผน ฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 8.2/สถานศึกษา สงฝ8ายแผนงาน ฯ
และหัวหนาแผนกวิชา
ประเด็นการพิจารณา 1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณสถานศึกษาที่เหมาะสมและปฏิบัติได
2. สถานศึกษามีการกําหนดตัวบงชี้ และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม
3. สถานศึกษามีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง
4. สถานศึกษามีกระบวนการสรางการมีสวนรวม
5. สถานศึกษามีการประเมินผลและนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนา
เกณฑ/การประเมิน
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณของสถานศึกษา ระดับดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 1-5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1-4 ระดับพอใช ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1-3 ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 ระดับตองปรับปรุง
เรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการสงเสริม
แบบ ต. 8.2/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณของสถานศึกษา
ป=การศึกษา 2556
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณสถานศึกษาที่
2.
3.
4.
5.

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

เหมาะสมและปฏิบัติได
สถานศึกษามีการกําหนดตัวบงชี้ และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม
สถานศึกษามีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่
ชัดเจนและตอเนื่อง
สถานศึกษามีกระบวนการสรางการมีสวนรวม
สถานศึกษามีการประเมินผลและนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนา
ปฏิบัติได ............... ประเด็น

สรุปผลการประเมิน

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

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1
ผูสรุปผล…………………..…………..….………งานวางแผนและงบประมาณ
(.......................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

สงฝ8ายแผนงานฯ และหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการสงเสริม

ตัวบงชี้ที่ 8.3

ระดับคุณภาพของผูเรียนและครูที่สื่อสารภาษาอังกฤษได (มาตรการสงเสริมภายใน
สถานศึกษา)
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการเตรียมผูเรียนและครูใหทันสมัย ทันโลก และมีความพรอม
สูสากล โดยจัดใหมีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ผูใหขอมูลและสรุปผลการประเมิน ครูที่ปรึกษา หัวหนาแผนกวิชาชีพ ครูกลุมวิชาภาษาอังกฤษ งานวัดผล ฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. ผูเรียนและครูมีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. งานวัดผลและประเมินผล ประชุมครูที่ปรึกษา และหัวหนาแผนกวิชาชีพ เพื่อจัดทํา
รายงาน ตามแบบ ต. 8.3/ครูที่ปรึกษา และ ต.8.3/แผนกวิชา และสรุปผลการ
ประเมิน แบบ ต.8.3/สถานศึกษา สงฝ8ายวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา 1. มีการกําหนดระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
2. มีการกําหนดตัวบงชี้และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม (ปวช. ไมต่ํากวาระดับ A2 ,
ปวส. ไมต่ํากวาระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทา)
3. มีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและตอเนื่อง
4. มีกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และมาตรการจูงใจ
5. มีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผูเรียนและครู (โดยระบุ
เปWนคารอยละ)
เกณฑ/การประเมิน
ระดับคุณภาพของผูเรียนและครูที่สื่อสารภาษาอังกฤษได (มาตรการสงเสริมภายใน
สถานศึกษา) ระดับ ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1-5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1-4
ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1-3 ระดับตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ระดับตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการสงเสริม
แบบ ต.8.3/ครูที่ปรึกษา
แบบรายงาน ระดับคุณภาพของผูเรียนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได ป=การศึกษา 2556
ชั้น ปวช./ปวส. ................. ประเภทวิชา.........................................สาขาวิชา....................................................
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ลงทะเบียน
เขาทดสอบ

การประเมินผลความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ

ชาย............คน หญิง............คน รวม.............คน
ผูเรียนที่ลงทะเบียนประเมินผลจํานวน...............คน ผูเรียนที่ผานการประเมินจํานวน.................คน คิดเปWนรอยละ..............
ลงชื่อ.............................................................ครูที่ปรึกษา
(................................................................)
วันที่.........เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ...2557...
สงหัวหนาแผนกวิชาชีพ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการสงเสริม
แบบ ต.8.3/แผนกวิชา
แบบรายงาน ผูเรียนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได ป=การศึกษา 2556
ประเภทวิชา.........................................สาขาวิชา....................................................
ลําดับ

หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน

1

ปวช.
สาขางาน.....................................

2

รวมสาขา
สาขางาน.....................................

3

รวมสาขา
สาขางาน.....................................

1

รวมสาขา
รวมระดับ ปวช.
ปวส.
สาขางาน.....................................

2

รวมสาขา
สาขางาน.....................................

3

รวมสาขา
สาขางาน.....................................

หองที่/
กลุมที่

จํานวนผูเรียน
ที่มีการประเมินผล
รอยละ
ลงทะเบียน
ทั้งหมด
ความสามารถในการ
ประเมินผล
สื่อสารภาษาอังกฤษ

รวมสาขา
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ.............................................................หัวหนาแผนกวิชาชีพ
(................................................................)
วันที่.........เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ...2557...
สงงานวัดผลและประเมินผล
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการสงเสริม
แบบ ต.8.3/งานวัดผล ฯ
แบบสรุปผล ผูเรียนและครูที่สื่อสารภาษาอังกฤษได ป=การศึกษา 2556
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

แผนกวิชา

จํานวนครู/บุคลากร
จํานวนผูเรียน
เขา
ผานการ
เขา
ผานการ
รอยละ
รอยละ
ประเมิน ประเมิน
ประเมิน ประเมิน

ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร
การบัญชี
การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป
การขาย/การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การโรงแรม
สปาและความงาม
วิจิตรศิลปY
ออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟ[ก
สามัญสัมพันธ
สัมพันธธุรกิจ
ภาพรวม

ลงชื่อ.............................................................งานวัดผล ฯ
(................................................................)
วันที่.........เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ...2557...
สงฝ8ายวิชาการและหัวหนาแผนกวิชา
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการสงเสริม
แบบ ต. 8.3/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพของผูเรียนและครูที่สื่อสารภาษาอังกฤษได ป=การศึกษา 2556
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการกําหนดระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
2. สถานศึกษามีการกําหนดตัวบงชี้และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม
3.
4.
5.

(ปวช. ไมต่ํากวาระดับ A2 , ปวส. ไมต่ํากวาระดับ B1 ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทา)
สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและตอเนื่อง
สถานศึกษามีกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และมาตรการจูงใจ
สถานศึกษามีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของผูเรียนและครู (โดยระบุเปWนคารอยละ)

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

รอยละ
......................
ปฏิบัติได ............... ประเด็น

สรุปผลการประเมิน

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

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1
ผูสรุปผล…………………..…………..….………งานวัดผล ฯ
(.......................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

สงฝ8ายวิชาการ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการสงเสริม

ตัวบงชี้ที่ 8.4
คําอธิบาย

ระดับคุณภาพของมาตรการสงเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)
สถานศึกษามีการดําเนินงานในการชวยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา เชน
การชี้แนะ ป\องกัน และ/หรือแกป]ญหาสังคม ที่สอดคลองกับนโยบายภาครัฐ
สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และจังหวัด
ผูใหขอมูล
ครู หัวหนาแผนกวิชา ฝ8ายวิชาการ ฝ8ายพัฒนา ฯ ฝ8ายแผนงาน ฯ และฝ8ายบริหารทรัพยากร
ผูสรุปผลการประเมิน งานประกันคุณภาพ ฯ
เครื่องมือที่ใช
แบบสรุปผลการประเมิน
คําชี้แจง
1. หัวหนาแผนกวิชาประชุมครูจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ในการชวยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา เชน การชี้แนะ ป\องกัน และ/หรือ
แกป]ญหาสังคม ที่สอดคลองกับนโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ
จังหวัด สงหัวหนาแผนกวิชา
2. ฝ8ายวิชาการประชุมหัวหนาแผนกวิชา และหัวหนางาน จัดทําสรุปผลการประเมิน
ตามแบบ ต.8.4/แผนกวิชา/งาน สงงานประกันคุณภาพ ฯ
3. ฝ8ายพัฒนา ฯ ฝ8ายแผนงาน ฯ และฝ8ายบริหารทรัพยากร ประชุมหัวหนางานจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการในการชวยเหลือชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา และสรุปผล
การประเมินตามแบบ ต.8.4/งาน สงงานประกันคุณภาพ ฯ
4. งานประกันคุณภาพ ฯ สรุปรายงานตามแบบ ต.8.4/สถานศึกษา สงฝ8ายแผนงาน ฯ
ประเด็นการพิจารณา 1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดความรวมมือ และ/หรือชวยเหลือ ชุมชน สังคม
รอบสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการกําหนดตัวบงชี้ และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม
3. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและตอเนื่อง
4. สถานศึกษามีกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และสรางการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนตอสถานศึกษา
เกณฑ/การประเมิน
สถานศึกษามีมาตรการสงเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น
1-5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1- 4 ระดับพอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1-3 ระดับตอง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 ระดับตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการสงเสริม
แบบ ต. 8.4/แผนกวิชา/งาน
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพของมาตรการสงเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) ป=การศึกษา 2556
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดความรวมมือ และ/หรือ
2.
3.
4.
5.

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

ชวยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา
สถานศึกษามีการกําหนดตัวบงชี้ และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม
สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและตอเนื่อง
สถานศึกษามีกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และสรางการมีสวนรวม
จากผูเกี่ยวของ
คาเฉลี่ย...........
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนตอ
ระดับ...............
สถานศึกษา
ปฏิบัติได ............... ประเด็น

สรุปผลการประเมิน

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

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1
ผูสรุปผล…………………..…………..….………หัวหนาแผนกวิชา/งาน.................................................
(................................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

สงงานประกันคุณภาพ ฯ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร/ธานี
มาตรฐานที่ 8 ดานมาตรการสงเสริม
แบบ ต. 8.4/สถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพของมาตรการสงเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) ป=การศึกษา 2556
ขอที่
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดความรวมมือ และ/หรือ
2.
3.
4.
5.

ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

ชวยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา
สถานศึกษามีการกําหนดตัวบงชี้ และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม
สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและตอเนื่อง
สถานศึกษามีกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และสรางการมีสวนรวม
จากผูเกี่ยวของ
คาเฉลี่ย...........
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนตอ
ระดับ...............
สถานศึกษา
ปฏิบัติได ............... ประเด็น

สรุปผลการประเมิน

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

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1
ผูสรุปผล…………………..…………..….………งานประกันคุณภาพ ฯ
(................................................)
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 .

สงฝ8ายแผนงาน ฯ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน และตารางสงขอมูลของ
บุคลากรตามมาตรฐานการศึกษา
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ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน และการสงขอมูลของบุคลากร
ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร#ธานี
ป%การศึกษา 2556
ตัวบงชี้ที่
ผูใหขอมูล
มาตรฐานที่ 1
1.1
- ครูที่ปรึกษา
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานทะเบียน
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.2

1.3

1.4

- ครูที่ปรึกษา ปวช.
- ครูที่ปรึกษา ปวส.
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานวัดผลและประเมินผล
- ครูที่ปรึกษา ปวช.
- ครูที่ปรึกษา ปวส.
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ

1.8

- งานวัดผลและประเมินผล
- ครูที่ปรึกษา
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานวัดผลและประเมินผล
- ครูที่ปรึกษา
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานวัดผลและประเมินผล
- ครูที่ปรึกษา
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานทะเบียน
- งานทะเบียน

1.9

- ครูที่ปรึกษา

1.5
1.6
1.7

- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานแนะแนว ฯ

เครื่องมือ

หนา

ต.1.1/ครูที่ปรึกษา
ต.1.1/แผนกวิชา
ต.1.1/สถานศึกษา
ต.1.2/สถานประกอบการ
ต.1.2/ชุมชน
ต.1.2/แผนกวิชา
ต.1.2/สถานศึกษา
ต.1.3/ครูที่ปรึกษา ปวช.
ต.1.3/ครูที่ปรึกษา ปวส.
ต.1.3/แผนกวิชา
ต.1.3/สถานศึกษา
ต.1.4/ครูที่ปรึกษา ปวช.
ต.1.4/ครูที่ปรึกษา ปวส.
ต.1.4/แผนกวิชา ปวช.
ต.1.4/แผนกวิชา ปวส.
ต.1.4/สถานศึกษา
ต.1.5/ครูที่ปรึกษา
ต.1.5/แผนกวิชา
ต.1.5/สถานศึกษา
ต.1.6/ครูที่ปรึกษา
ต.1.6/แผนกวิชา
ต.1.6/สถานศึกษา
ต.1.7/ครูที่ปรึกษา
ต.1.7/แผนกวิชา
ต.1.7/สถานศึกษา
ต.1.8

6
7
9
14
16
17
18
23
24
25
27
31
32
33
34
35
39
40
42
46
47
49
53
54
55
58

ต.1.9/1 ครูที่ปรึกษา
ต.1.9/2 ครูที่ปรึกษา
ต.1.9/3 ครูที่ปรึกษา
ต.1.9/แผนกวิชา
ต.1.9/สถานศึกษา

60
61
62
63
64

สง
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ

กําหนดสง
10 มี.ค. 57

- ฝ,ายบริหารทรัพยากร
- สถานประกอบการ
- บุคคลในชุมชน
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝ,ายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานวัดผลและประเมินผล
- ฝ,ายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานวัดผลและประเมินผล
- ฝ,ายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานวัดผลและประเมินผล
- ฝ,ายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานวัดผลและประเมินผล
- ฝ,ายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ

16 มี.ค. 57
มกราคม 2557

- ฝ,ายบริหารทรัพยากร
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- ฝ,ายบริหารทรัพยากร
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานแนะแนว ฯ
- ฝ,ายพัฒนา ฯ

16 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
มกราคม 2557
มกราคม 2557
มกราคม 2557
10 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57

10 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
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ตัวบงชี้ที่
1.10

ผูใหขอมูล
เครื่องมือ
- ครูที่ปรึกษา ปวช.3,ปวส.2 ต.1.10/แบบสอบถาม
(ป;การศึกษา 2555)
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
ต.1.10/แผนกวิชา
- งานแนะแนว ฯ
ต.1.10/สถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2
2.1
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ
2.2
2.3

2.4
2.5

สถานศึกษา หรือผูรับบริการ

69 - งานแนะแนว ฯ
70 - ฝ,ายพัฒนา ฯ

73
ต.2.1/งานพัฒนาหลักสูตรฯ 74
ต.2.1/สถานศึกษา
76
- ครู
ต.2.2/ครู
78
- หัวหนาแผนกวิชา
ต.2.2/แผนกวิชา
79
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ
ต.2.2/สถานศึกษา
80
- ครู
ต.2.3/ครู
82
- หัวหนาแผนกวิชา
ต.2.3/แผนกวิชา
83
ต.2.3/งานพัฒนาหลักสูตรฯ 84
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ
ต.2.3/สถานศึกษา
85
- ครู
ต.2.4/ครู
87
- หัวหนาแผนกวิชา
ต.2.4/แผนกวิชา
88
- งานวัดผลและประเมินผล ต.2.4/สถานศึกษา
89
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
ต.2.5/แผนกวิชา
91
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต.2.5/สถานศึกษา
92

มาตรฐานที่ 3
3.1
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษา
- งานบริหารงานทั่วไป

ต.2.1/แผนกวิชา

ต.3.1/แบบประเมิน1,2

10 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 10 มี.ค. 57
- ฝ,ายวิชาการ
16 มี.ค. 57

96,97 - งานบริหารงานทั่วไป
98

ต.3.2/สถานศึกษา

100 - ฝ,ายแผนงาน ฯ
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานวางแผน ฯ

งานวางแผน ฯ

3.3

- ครูบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอัตลักษณ@
“ทักษะเยี่ยม”ตามแบบรายงาน ของงานวางแผน ฯ
- งานวางแผน ฯ
ต.3.3/สถานศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษา ต.3.4/แบบประเมิน
หรือวิทยาลัย
- งานบุคลากร
ต.3.4/งานบุคลากร
- งานบริหารงานทั่วไป
ต.3.4/สถานศึกษา

กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57

- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ
- ฝ,ายวิชาการ
- ฝ,ายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ
- ฝ,ายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ
- ฝ,ายวิชาการ
- ฝ,ายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานวัดผลและประเมินผล
- ฝ,ายวิชาการ

ต.3.1/สถานศึกษา

3.2

3.4

หนา
สงใคร
กําหนดสง
67 - สถานประกอบการ หน=วยงาน มกราคม 2557

- ฝ,ายบริหารทรัพยากร
- หัวหนาแผนกวิชา

102 - ฝ,ายแผนงาน ฯ
- หัวหนาแผนกวิชา
104 - งานบุคลากร
105 - งานบริหารงานทั่วไป
106 - ฝ,ายบริหารทรัพยากร
- หัวหนาแผนกวิชา

มกราคม 2557

10 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
ทุกครั้งที่ปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม

10 มี.ค. 57
มกราคม 2557
กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57
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ตัวบงชี้ที่
3.5

3.6

ผูใหขอมูล

หนา

สงใคร

กําหนดสง

- ผูเรียน - ครู
- บุคลากรสายสนับสนุน
- งานศูนย@ขอมูล ฯ /
งานประชาสัมพันธ@

ต.3.5/แบบประเมิน

108 - งานศูนย@ขอมูล ฯ

ต.3.5/สถานศึกษา

110 - ฝ,ายแผนงาน ฯ
- ฝ,ายบริหารทรัพยากร
- หัวหนาแผนกวิชา

- ผูเรียน - ครู
- งานอาคารสถานที่

ต.3.6/แบบประเมิน
113 - งานอาคารสถานที่
ต.3.6/งานอาคารสถานที่ 114 - งานปกครอง
- ฝ,ายบริหารทรัพยากร
- หัวหนาแผนกวิชา
ต.3.6/ครูที่ปรึกษา
115 - หัวหนาแผนกวิชาชีพ
ต.3.6/แผนกวิชา
116 - งานปกครอง
ต.3.6/สถานศึกษา
117 - ฝ,ายพัฒนา ฯ

กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57

- งานครูที่ปรึกษา
- งานครูที่ปรึกษา
- ฝ,ายพัฒนา ฯ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ

กุมภาพันธ@ 2557
กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57

- งานอาคารสถานที่
- หัวหนาแผนกวิชา
- ฝ,ายบริหารทรัพยากร
- ฝ,ายวิชาการ
130 - งานพัสดุ
131 - ฝ,ายบริหารทรัพยากร
- หัวหนาแผนกวิชา
133 - งานบุคลากร

กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57

- ครูที่ปรึกษา
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานปกครอง/งานโครงการ
พิเศษ/งานสวัสดิการ ฯ

3.7

เครื่องมือ

- ครูที่ปรึกษา

3.8

- ผูเรียน - ครู
- งานอาคารสถานที่/
งานศูนย@วิทยบริการ ฯ

ต.3.7/ครู 1
ต.3.7/ครู 2
ต.3.7/งานครูที่ปรึกษา 1
ต.3.7/งานครูที่ปรึกษา 2
ต.3.7/สถานศึกษา
ต.3.8/แบบประเมิน
ต.3.8/งานอาคารสถานที่
ต.3.8/สถานศึกษา

3.9

- ผูเรียน - ครู
- งานพัสดุ

ต.3.9/แบบประเมิน
ต.3.9/สถานศึกษา

3.10

- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
- บุคลากรสายสนับสนุน
- งานบุคลากร

ต.3.10/ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ต.3.10/บุคลากรสาย
สนับสนุน
ต.3.10/สถานศึกษา

3.11

- งานวางแผน ฯ

ต.3.11/สถานศึกษา

3.12

- ครู
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานความร=วมมือ/งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ต.3.12/ครู
ต.3.12/แผนกวิชา
ต.3.12/แบบบันทึก 1
ต.3.12/แบบบันทึก 2

- งานครูที่ปรึกษา

119
120
121
122
123
125
127
128

135 - งานบุคลากร
136 - ฝ,ายบริหารทรัพยากร
- หัวหนาแผนกวิชา
138 - ฝ,ายแผนงาน ฯ
- หัวหนาแผนกวิชา
141 - หัวหนาแผนกวิชาชีพ
142 - งานพัฒนาหลักสูตร ฯ
143 - หัวหนาแผนกวิชาชีพ
144 - งานบริหารงานทั่วไป
- ฝ,ายวิชาการ
- ฝ,ายแผนงาน ฯ

กุมภาพันธ@ 2557

10 มี.ค. 57

กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57
กุมภาพันธ@ 2557
กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
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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ตัวบงชี้ที่
ผูใหขอมูล
3.12 (ต=อ) - งานพัสดุ /การเงิน/บัญชี
- งานบริหารงานทั่วไป
มาตรฐานที่ 4
4.1
- ครูที่ปรึกษา/ครูผูสอน
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานโครงการพิเศษ
มาตรฐานที่ 5
5.1
- ครู
- หัวหนาแผนกวิชารวบรวม
- ครู
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานวิจัย ฯ
5.2

- ครู
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานวิจัย ฯ

มาตรฐานที่ 6
6.1
- ครูที่ปรึกษา,ครูผูสอน
- ครู
- บุคลากรสายสนับสนุน
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานกิจกรรม ฯ
6.2
- ครูที่ปรึกษา,ครูผูสอน
- ครู
- บุคลากรสายสนับสนุน
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานกิจกรรม ฯ
6.3
- ครูที่ปรึกษา,ครูผูสอน
- ครู
- บุคลากรสายสนับสนุน
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานกิจกรรม ฯ

เครื่องมือ
ต.3.12/งานพัสดุ/
การเงิน/บัญชี
ต.3.12/สถานศึกษา

หนา
สงใคร
145 - งานบริหารงานทั่วไป

กําหนดสง
กุมภาพันธ@ 2557

146 - ฝ,ายบริหารทรัพยากร
- หัวหนาแผนกวิชา

16 มี.ค. 57

ต.4.1/ครู
ต.4.1/แผนกวิชา 1
ต.4.1/แผนกวิชา 2
ต.4.1/สถานศึกษา

149
150
151
152

- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานโครงการพิเศษ
- งานโครงการพิเศษ
- ฝ,ายพัฒนา ฯ

กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57

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
ต.5.2/ครู
ต.5.2/แผนกวิชา 1
ต.5.2/แผนกวิชา 2
ต.5.2/งานวิจัย ฯ
ต.5.2/สถานศึกษา

160
160
161
162
163
164
166
167
168
169
170

- หัวหนาแผนกวิชา
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- งานวิจัย ฯ
- ฝ,ายแผนงาน ฯ
- ฝ,ายแผนงาน ฯ
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานวิจัย ฯ
- 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
กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57

ต.6.1/ครู
ต.6.1/บุคลากร
ต.6.1/บุคลากร
ต.6.1/แผนกวิชา
ต.6.1/สถานศึกษา
ต.6.2/ครู
ต.6.2/บุคลากร
ต.6.2/บุคลากร
ต.6.2/แผนกวิชา
ต.6.2/สถานศึกษา
ต.6.3/ครู
ต.6.3/บุคลากร
ต.6.3/บุคลากร
ต.6.3/แผนกวิชา
ต.6.3/สถานศึกษา

174
175
175
176
177
183
184
184
185
186
192
193
193
194
195

- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานกิจกรรม ฯ
- งานกิจกรรม ฯ
- ฝ,ายพัฒนา ฯ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานกิจกรรม ฯ
- งานกิจกรรม ฯ
- ฝ,ายพัฒนา ฯ
- หัวหนาแผนกวิชาชีพ
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานกิจกรรม ฯ
- งานกิจกรรม ฯ
- ฝ,ายพัฒนา ฯ

กุมภาพันธ@ 2557
กุมภาพันธ@ 2557
กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
กุมภาพันธ@ 2557
กุมภาพันธ@ 2557
กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
กุมภาพันธ@ 2557
กุมภาพันธ@ 2557
กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
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ตัวบงชี้ที่
6.4

ผูใหขอมูล
- ครูผูสอน
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานกิจกรรม ฯ

มาตรฐานที่ 7
7.1
- ครู
- แผนกวิชา
- งานประกันคุณภาพ ฯ
7.2
- ครู
- แผนกวิชา
- งานประกันคุณภาพ ฯ
มาตรฐานที่ 8
- ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
8.1
- งานแนะแนว ฯ

8.2

8.3

8.4

เครื่องมือ
ต.6.4/ครู
ต.6.4/แผนกวิชา
ต.6.4/สถานศึกษา

หนา
สงใคร
200 - หัวหนาแผนกวิชา
201 - งานกิจกรรม ฯ
202 - ฝ,ายพัฒนา ฯ

กําหนดสง
กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57

ต.7.1/ครู
ต.7.1/แผนกวิชา
ต.7.1/สถานศึกษา
ต.7.2/ครู
ต.7.2/แผนกวิชา
ต.7.2/สถานศึกษา

206
207
208
210
211
212

กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
กุมภาพันธ@ 2557
10 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57

ต.8.1/ครู/บุคลากร
ต.8.1/สถานศึกษา

215 - งานแนะแนว ฯ
216 - ฝ,ายพัฒนา ฯ

- หัวหนาแผนกวิชา
- งานประกันคุณภาพ ฯ
- ฝ,ายแผนงาน ฯ
- หัวหนาแผนกวิชา
- งานประกันคุณภาพ ฯ
- ฝ,ายแผนงาน ฯ

- ครู บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ เอกลักษณ@ - งานวางแผน ฯ
สถานศึกษา “บริการเยี่ยม เป;Kยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา”
ตามแบบรายงานของงานวางแผน ฯ
- งานวางแผน ฯ
ต.8.2/สถานศึกษา
218 - ฝ,ายแผนงาน ฯ
- หัวหนาแผนกวิชา
- ครูที่ปรึกษา
ต.8.3/ครูที่ปรึกษา
220 - หัวหนาแผนกวิชา
- หัวหนาแผนกวิชา
ต.8.3/แผนกวิชา
221 - งานวัดผล ฯ
- งานวัดผล ฯ
ต.8.3/งานวัดผล ฯ
222 - ฝ,ายวิชาการ
- หัวหนาแผนกวิชา
ต.8.3/สถานศึกษา
223 - ฝ,ายวิชาการ
- ครู บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการ
- หัวหนาแผนกวิชา
ช=วยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา
- หัวหนาแผนกวิชา/
ต.8.4/แผนกวิชา/งาน
225 - งานประกันคุณภาพ ฯ
หัวหนางาน
- งานประกันคุณภาพ ฯ
ต.8.4/สถานศึกษา
226 - ฝ,ายแผนงาน ฯ

กุมภาพันธ@ 2557

10 มี.ค. 57
ทุกครั้งที่ปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม

10 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
กุมภาพันธ@ 2557

10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57
ทุกครั้งที่ปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรม

10 มี.ค. 57
16 มี.ค. 57

1.ประชุมโดยคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา(ติดตามขอมูลรายบุคคล/หัวหนางาน/ฝ,าย) วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
2.จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล/แผนก
วันที่ 24-25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
3.สรุปผลการประเมินและจัดทํา SWOT
วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
4.ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
5.จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
วันที่ 1 – 30 เมษายน 2557
6.เผยแพร=รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแก=สาธารณชน
1 – 31 พฤษภาคม 2557

ภาคผนวก

234

คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ที่ ๙๐๐ /๒๕๕๖
เรื่อง แต(งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป3การศึกษา ๒๕๕๖
--------------------------------------ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได6ประกาศใช6มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยใช6เป;นเป<าหมายในการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน
และด6านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นัน้
เพื่อให6การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป;นไปด6วยความเรียบร6อย และบรรลุวัตถุประสงค
วิทยาลัยฯอาศัยอํานาจตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง
การมอบอํานาจให6ผู6อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงแต(งตั้งบุคลากรของวิทยาลัยเพื่อดําเนินการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดังนี้
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 พัฒนาเครื่องมือ
ทดสอบเครื่องมือ เก็บรวบรวมข6อมูล สรุปผลการประเมิน จัดทําจุดดีเด(นและจุดที่ควรพัฒนา และส(งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด6วย
๒.๑ คณะกรรมการฝายบริหารทรัพยากร ประกอบดวย
๑. รองผู6อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายบริหารทรัพยากร
๒. นางสาวนารีรัตน อู6สกุลวัฒนา
๓. นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
๔. นางอรอนงค แซ(ลิ่ม
มาตรฐานที่
๑

ตัวบ#งชี้
๑.๑ , ๑.๗

๓

๓.๑ , ๓.๔

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู6ช(วยเลขานุการ

กรรมการ
นางจริยา มณีโรจน , นางอรอนงค แซ(ลิ่ม , นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง ,
นางสาวอารยา ทองศร
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ , นางสาวอุษา จรูญผล , นางสาวยุภาวรรณ ใสดํา ,
นายสุชาติ ทิมทอง , นางสาวกัลยา สมัครการ , นางอภิญญา กีรติสุวคนธ ,
นางเอื้อมพร จันทรแก6ว ,นางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ , นางสาวชนันณัตถ
พรหมหิตาทร , นางสาวหัทยา ไทยปาน
/มาตรฐานที่...

235
มาตรฐานที่

ตัวบ#งชี้
๓.๕

กรรมการ
นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา , นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย ,
นางสาวนาขวัญ จันทรจํารัส , นางสาวรัชนีวรรณ สะพะพันธ

๓.๖ ด6านที่ ๑ นายโชคชัย จุลภักดิ์ , นางปMยาภรณ กั้นเกตุ , นางรังสิมา บุญมีชัย ,
และ ๓.๘ นายฉัตรชัย ริยาพันธ
๓.๙
นางชฎาภรณ เฟWXองฟุ<ง , นางชนานิศ มีพฤกษ , นางสาวศิริรัตน เลิศสนเมธากุล ,
นางธัญดา ทิพยน6อย , นางสาวปMXนมณี สุรทิน , นางสาววัชราภรณ หนูเจริญ ,
นางสาวนุชรี บัวอ(อน
๓.๑๐
นางอภิญญา กีรติสวุ คนธ , นางเอื้อมพร จันทรแก6ว ,นางสาวอุไรวรรณ ชํานาญกิจ ,
นางสาวชนันณัตถ พรหมหิตาทร , นางสาวหัทยา ไทยปาน
๓.๑๒ (๑,๔,๕) นางสาววรรณิภา นิลวรรณ , นางสาวอุษา จรูญผล , นางสาวยุภาวรรณ ใสดํา ,
นายสุชาติ ทิมทอง , นางสาวกัลยา สมัครการ ,
นางจีรพรรณ โยธาปาน , นางปราณีต เนตรพุกกณะ , นางสาวรัชนีกร บ6าง ,
นางสาวนารีรัตน อู6สกุลวัฒนา , นางกาญจนา ไชยเทพ ,
นางชฎาภรณ เฟWXองฟุ<ง , นางชนานิศ มีพฤกษ , นางสาวศิริรัตน เลิศสนเมธากุล ,
นางธัญดา ทิพยน6อย , นางสาวปMXนมณี สุรทิน , นางสาววัชราภรณ หนูเจริญ ,
นางสาวนุชรี บัวอ(อน
๒.๒ คณะกรรมการฝายวิชาการ ประกอบดวย
๑. นางจิราวรรณ นวลรอด
๒. นางอุบล เบญจพงศ
๓. นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน
๔. นางสาวโสภา อัยสุวรรณ
มาตรฐานที่
๑

ตัวบ#งชี้
๑.๒

๑.๓ - ๑.๖

๒

๒.๑ - ๒.๓

๒.๔

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู6ช(วยเลขานุการ

กรรมการ
นางอุบล เบญจพงศ , นางจันทนา ทวีชาติ , นายศุภกิจ ภูวรกิจ ,
นางสาวมลทิพย เค6ายวนผึ้ง , นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ , นางสาวธารวิมล ใจตึง ,
นางสาวนาขวัญ จันทรจํารัส , นางสาวจิตติมา เกลาเกลี้ยง ,
นางสาวนพวรรณ ศักรางกูล
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน , นางอุบล เบญจพงศ , นางอรทัย เมืองแมน ,
นางอรอนงค แซ(ลิ่ม , นางสาวเสมอใจ นวลศรี , นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย ,
นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ , นางสาวมลทิพย เค6ายวนผึ้ง ,
นางสาวสุนิสา ไทรจําเนียร , หัวหน6าแผนกวิชา
นางสาวโสภา อัยสุวรรณ , นางอุบล เบญจพงศ , นางฤดี เพชรมณี , นางมาลี
ว(องเกษฎา , นางอรอนงค แซ(ลมิ่ , นางสาวเสมอใจ นวลศรี , นางสาวกมลรัตน
นาคินทร , นางสาวเครือวัลย วัฒนาทิพยธํารง , นางสาวสิริรัตน เรืองนิมิตร ,
หัวหน6าแผนกวิชา
นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน , นางอุบล เบญจพงศ , นางอรทัย เมืองแมน ,
นางอรอนงค แซ(ลิ่ม , นางสาวเสมอใจ นวลศรี , นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย ,
นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ , นางสาวมลทิพย เค6ายวนผึ้ง ,
นางสาวสุนิสา ไทรจําเนียร , หัวหน6าแผนกวิชา
/มาตรฐานที่…
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มาตรฐานที่

ตัวบ#งชี้
๒.๕

๓

๓.๘
๓.๑๒ (๒,๕)
๓.๑๒(๓,๕)

กรรมการ
นางอุบล เบญจพงศ , นางจันทนา ทวีชาติ , นายศุภกิจ ภูวรกิจ ,
นางสาวมลทิพย เค6ายวนผึ้ง , นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ , นางสาวธารวิมล ใจตึง ,
นางสาวนาขวัญ จันทรจํารัส , นางสาวจิตติมา เกลาเกลี้ยง ,
นางสาวนพวรรณ ศักรางกูล
นางสาวพัชรนันท อาจหาญ , นางสาวพวงรัตน เพชรรอด ,
นางเบญจวรรณ จิรัฐติโชติ
นางสาวโสภา อัยสุวรรณ , นางสาวสิริรัตน เรืองนิมิตร ,
นางอุบล เบญจพงศ , นางสาวนพวรรณ ศักรางกูล , หัวหน6าแผนกวิชา

๒.๓ คณะกรรมการฝายแผนงานและความร#วมมือ ประกอบดวย
๑. นางสาวสีดา ขํากลิน่
ประธานกรรมการ
๒. นายจักรกฤษณ ภู(ทอง
รองประธานกรรมการ
๓. นางเสาวณีย ไกรนุกูล
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางจริยาท ประดิษฐทรัพย
กรรมการและผู6ช(วยเลขานุการ
มาตรฐานที่
๓

ตัวบ#งชี้
๓.๒ , ๓.๓

๕

๓.๕
๓.๑๑ (๑)
๓.๑๑ (๒)
๓.๑๑ (๔)
๓.๑๒ (๑,๓)
๕.๑ , ๕.๒

๗

๗.๑ , ๗.๒

กรรมการ
นางเสาวณีย ไกรนุกูล , นางวราภรณ เยาวแสง ,นางจริยาท ประดิษฐทรัพย ,
นางสุพัตรา เมืองฤกษ , นางสาวพิรุฬหลักษณ ฉิมละ , นางสาววรางคณา
วรวรรณวงศ , หัวหน6าแผนกวิชา
นายจักรกฤษณ ภู(ทอง , นางสาวสุกัญญา เป3Xยนขุนทด
นางเสาวณีย ไกรนุกูล , นางสุพัตรา เมืองฤกษ ,
นางธนภร ฤทธิเกษม , นางจริยาท ประดิษฐทรัพย ,
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ , นายสามารถ เนียมมุนี , นางวิจิตรา มีเพียร
นางปMยะพร เข็มขาว , นางสาวพิรุฬหลักษณ ฉิมละ
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ , นางกัญญพิดา สุขสง , นายธีรพล ทองเพชร ,
นายสามารถ เนียมมุนี , นางสาวสุกัญญา ฤทธิมนตรี , นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน ,
นางสาวนฤมล โสภา , นางสาวยุภาวรรณ ใสดํา , นางวิจิตรา มีเพียร ,
หัวหน6าแผนกวิชา
นางจารุวรรณ อมรกุล , นางปMยะพร เข็มขาว , นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล ,
นางสาวสุชาวดี นุ6ยเพชร , หัวหน6าแผนกวิชา

๒.๔ คณะกรรมการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประกอบดวย
๑. นายสุทธิพัฒน อมรกุล
ประธานกรรมการ
๒. นางวาสนา วิเชียร
รองประธานกรรมการ
๓. นางนงลักษณ เรียบร6อย
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางนฤมล แย6มศรี
กรรมการและผู6ช(วยเลขานุการ
มาตรฐานที่
๑

ตัวบ#งชี้
๑.๘-๑.๙

๓

๓.๖
ด6านที่ ๒-๕

กรรมการ
นางนงลักษณ เรียบร6อย , นางสาวมณฑา หมื่นชนะ , นางสาวฐิยาดา ชูรัตน ,
ครูที่ปรึกษา ปวช.๓ และปวส.๒ ป3การศึกษา ๒๕๕๕ , หัวหน6าแผนกวิชา
นางวาสนา วิเชียร , นางอังคณา ควนวิไล , นางณัฐกาญจน ผลผลา ,
นางสาวโสภิตา เอี่ยมสะอาด , นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม , นางสาวกัญญารัตน
แก6วศิริ , นางนพรัตน สุวรรณรัตน
/มาตรฐานที่...
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มาตรฐานที่

๔
๖

ตัวบ#งชี้
กรรมการ
๓.๗ (๑-๓,๕) นางนพรัตน สุวรรณรัตน , นางสาวฉัจชิสา เพชรหนองชุม ,
นางอังคณา ควนวิไล , นางสาวกัญญารัตน แก6วศิริ
๓.๗ (๑,๔) นางนงลักษณ เรียบร6อย , นางสาวมณฑา หมื่นชนะ , นางสาวฐิยาดา ชูรัตน
๓.๑๑ (๓) นางณัฐกาญจน ผลผลา , นางสาวโสภิตา เอี่ยมสะอาด
๓.๑๑ (๕) นางนฤมล แย6มศรี , เจ6าหน6าทีง่ านกิจกรรม
๔.๑
นางณัฐกาญจน ผลผลา , นางสาวโสภิตา เอี่ยมสะอาด , หัวหน6าแผนกวิชา
๖.๑ – ๖.๔ นางนฤมล แย6มศรี , เจ6าหน6าทีง่ านกิจกรรม , หัวหน6าแผนกวิชา

๓. คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มีหน6าที่ ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ให6เป;นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และนําข6อมูลจากการสรุปผลการประเมิน แต(ละมาตรฐานและ
ตัวบ(งชี้ มาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รายบุคคล และรายงานประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา ประกอบด6วย
๓.๑ นางเนาวรัตน รัตนพันธ
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวสีดา ขํากลิน่
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นายสุทธิพฒ
ั น 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 ประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาทุกมาตรฐานตามตัวบ(งชี้แยกเป;นแผนกวิชาและสถานศึกษา ประกอบด6วย
๔.๑ นางเนาวรัตน รัตนพันธ
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวสีดา ขํากลิน่
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นายสุทธิพฒ
ั น อมรกุล
รองประธานกรรมการ
๔.๔ นางจิราวรรณ นวลรอด
รองประธานกรรมการ
๔.๕ รองผู6อํานวยการวิทยาลัยฯ ฝKายบริหารทรัพยากร
รองประธานกรรมการ
๔.๖ นางจารุวรรณ อมรกุล
กรรมการและเลขานุการ
๔.๗ นางปMยะพร เข็มขาว
กรรมการแลผู6ช(วยเลขานุการ
๕. คณะกรรมการฝายเผยแพร#ขอมูลงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 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 นายสุชาติ…
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๕.๘ นายสุชาติ ทิมทอง
๕.๙ นางสาวสุกัญญา เป3Xยนขุนทด
๕.๑๐ นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา
๕.๑๑ นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู6ช(วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให6ผู6ที่ได6รับมอบหมายปฏิบัติหน6าที่ให6เป;นไปด6วยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝKายที่เกี่ยวข6อง ให6
การดําเนินงานสําเร็จด6วยความเรียบร6อย บรรลุเป<าหมายตามวัตถุประสงค และเกิดผลดีต(อวิทยาลัยฯ และทางราชการต(อไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เนาวรัตน รัตนพันธ
(นางเนาวรัตน รัตนพันธ)
ผู6อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี

สําเนาถูกต6อง
(นางจารุวรรณ อมรกุล)

ครู คศ.๓
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คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
ที่ ๑๑๑๗ /๒๕๕๖
เรื่อง แต(งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป3การศึกษา ๒๕๕๖
(แก6ไขเพิ่มเติม)
--------------------------------------ตามที่ คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป3การศึกษา ๒๕๕๖ พิจารณาลงมติว(า ควร
เพิ่มเติมมาตรฐานและตัวบ(งชี้ทสี่ อดคล6องในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ที่จะใช6ในการประเมิน ฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ง
วิทยาลัย ฯ จะได6รับการประเมิน ฯ เป;นสถานศึกษาแรก ๆ และเพื่อเป;นการเตรียมข6อมูลอย(างต(อเนื่อง ตั้งแต(ป3การศึกษา
๒๕๕๖-๒๕๕๘ นั้น
เพื่อให6การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป;นไปด6วยความเรียบร6อย และบรรลุวัตถุประสงค
วิทยาลัยฯอาศัยอํานาจตามสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง
การมอบอํานาจให6ผู6อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงแต(งตั้งบุคลากรของวิทยาลัยเพื่อดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดังนี้
มาตรฐานที่
๘

ตัวบ(งชี้ที่
๘.๑ ๑. ฝKายพัฒนา ฯ
๒. ฝKายวิชาการ
๓. ฝKายบริหารทรัพยากร
๔. ฝKายแผนงาน ฯ
๘.๒ ฝKายแผนงาน ฯ
๘.๓ ฝKายวิชาการ
๘.๔

๑. ฝKายวิชาการ
๒. ฝKายพัฒนา ฯ
๓. ฝKายแผนงาน ฯ
๔. ฝKายบริหารทรัพยากร -

กรรมการ
งานแนะแนว ฯ
หัวหน6าแผนกวิชาชีพ
งานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผน ฯ
งานวางแผน ฯ - หัวหน6าแผนกวิชา
งานวัดผล ฯ
- หัวหน6าแผนกวิชา
ครูกลุ(มวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน6าแผนกวิชา
งานโครงการพิเศษ/งานกิจกรรม ฯ
งานประกันคุณภาพ ฯ/งานวิจัย ฯ
งานอาคารสถานที่/งานประชาสัมพันธ

ทั้งนี้ ให6ผู6ที่ได6รับมอบหมายปฏิบัติหน6าที่ให6เป;นไปด6วยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝKายที่เกี่ยวข6อง ให6
การดําเนินงานสําเร็จด6วยความเรียบร6อย บรรลุเป<าหมายตามวัตถุประสงค และเกิดผลดีต(อวิทยาลัยฯ และทางราชการต(อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เนาวรัตน รัตนพันธ
(นางเนาวรัตน รัตนพันธ)
ผู6อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
สําเนาถูกต6อง
(นางจารุวรรณ อมรกุล)

ครู คศ.๓

