
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          

          
 

                              



คํานํา 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา  
ทั้งภาครัฐ เอกชน และด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  น้ัน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา โดยจัดทําคู่มือการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นการดําเนินการ ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง แบ่งเป็น  8  มาตรฐาน  
40 ตัวบ่งช้ี  ดังน้ี 
 มาตรฐานที่  1   ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานที่  8   ด้านมาตรการส่งเสริม  
 ในแต่ละมาตรฐานประกอบด้วยตัวบ่งช้ี  ซึ่งสามารถใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา  2557 ต่อไป 
 การดําเนินการจัดทําคู่มือการประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ฉบับน้ีได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร บุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน และการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และ 
สถานประกอบการที่ร่วมแรงร่วมใจดําเนินการจนสําเร็จลุล่วงมาด้วยดี  เป็นการสอดคล้องกับหลักการในการ
จัดการอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  คู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป 
 
 

          งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
    ตุลาคม  2557  
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คําแนะนําในการใช้คู่มือ 
 

1. คู่มือการประเมินมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ฉบับน้ี เป็นการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ซึ่งมี  8  มาตรฐาน  40  ตัวบ่งช้ี  ดังน้ี 

-  มาตรฐานที่  1  มี    9   ตัวบ่งช้ี 
-  มาตรฐานที่  2  มี    5   ตัวบ่งช้ี 
-  มาตรฐานที่  3  มี  12   ตัวบ่งช้ี 
-  มาตรฐานที่  4  มี    1   ตัวบ่งช้ี 
-  มาตรฐานที่  5  มี    2   ตัวบ่งช้ี 
-  มาตรฐานที่  6  มี    4   ตัวบ่งช้ี 
-  มาตรฐานที่  7  มี    2   ตัวบ่งช้ี 
-  มาตรฐานที่  8  มี    5   ตัวบ่งช้ี 

2. วิธีการวัดและประเมิน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งช้ีนําแบบประเมินไปเก็บข้อมูล
จากผู้ที่เก่ียวข้อง แล้วรวบรวมแบบประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติ 

3. ผู้ประเมินนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์นําผลการประเมินส่ง
ประธานแต่ละมาตรฐาน 

4. คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถานศึกษา  และรายงานผลพร้อมเสนอแนะ 

5. คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประเมินคุณภาพแผนกวิชา  และจัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

6. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  และเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภายนอก และ
สาธารณชน 

 



นิยามศัพท์ 
การประเมินคุณภาพภายใน  หมายความว่า  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การติดตาม  และการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับการ
ประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ัน  หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่
กํากับดูแลสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายนอก  หมายความว่า  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การติดตาม  และการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ซึ่งกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  หมายความว่า  กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และจัดทํารายงานการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายความว่า  กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง                
การวางแผน  และการดําเนินการตามแผน  รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  หมายความว่า  ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ  คุณภาพและมาตรฐานใน     
การจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การกํากับดูแล  การตรวจสอบ       
การประเมินผล  และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้  หมายถึง  ตัวประกอบ  ตัวแปร  ค่าที่สังเกตได้  ซึ่งใช้บ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อนถึงลักษณะของ
ทรัพยากรในการดําเนินงาน  หรือผลการดําเนินงาน ในการจัดอาชีวศึกษาตามข้อกําหนด และใช้เป็นตัวตัดสิน
ความสําเร็จหรือคุณค่าการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานที่ได้รับ 
ครู  หมายถึง  บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

 



 

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  
ปการศึกษา  ปการศึกษา  25572557  



มาตรฐานท่ี  1  ด้านผู้เรยีนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

มาตรฐานท่ี  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 

 

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชวีศกึษาสุราษฎร์ธานี 
 มาตรฐานการศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาสรุาษฎร์ธานี  เป็นการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งได้
พัฒนาจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ประกาศใช้
วันที่  4  กรกฎาคม  2555  ซึ่งได้พัฒนามาตรฐานและตัวบ่งช้ีตามบริบทของสถานศึกษา จากการประเมิน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสี่  ประกอบด้วย  8  มาตรฐาน  40 ตัวบ่งช้ี  
มีดังน้ี   
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ

หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7   ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8   ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน            

1 ปี   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ี

มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
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มาตรฐานท่ี  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานท่ี  5  ด้านนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1   ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2   ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.4   ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.5   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.6   ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่  3.7   ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  3.8   ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ

ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.9   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ                                                         
ตัวบ่งชี้ที่  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ  
                     และหรือต่างประเทศ 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ

ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ของครู 
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มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

มาตรฐานท่ี  7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานท่ี  8 ด้านมาตรการส่งเสริม 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  6.1   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่  6.2   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่  6.3   ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งชี้ที่  6.4   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  7.1   ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่  7.2   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

 
มาตรฐานเพิม่ของสถานศึกษา จํานวน 1 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี ้

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  8.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่  8.2   ร้อยละของศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมในการทําประโยชน์ให้สถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  8.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  8.4   ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มาตรฐานการส่งเสริมภายใน

สถานศึกษา) 
ตัวบ่งชี้ที่  8.5   ระดับคุณภาพของมาตรฐานการส่งเสริมภายนอกสถานศึกษา 
  



 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 1 1  
ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  



ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 
คําอธิบาย จํานวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 

ขึ้นไป เทียบร้อยละกับจํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งน้ียกเว้นผู้เรียนที่ออก
กลางคันจําแนกตามช้ันปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสมและการคํานวณร้อยละให้คิดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 หรือ 
สิ้นภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) 

ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน     งานทะเบียน   
เครื่องมือที่ใช้ แบบสรุปรายงาน 

  คําชี้แจง งานทะเบียน สรุปรายงาน ตามแบบ ต. 1.1 ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร และแผนกวิชา  
ประเด็นการพิจารณา ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งน้ียกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน  ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  ระดับดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ระดับดี ร้อยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 ระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 
50 – 59.99 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                     

5 
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แบบสรปุรายงาน  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2557 

ลําดับ 
ท่ี 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
/สาขางาน 

ชั้นปี 
ท่ี 

จํานวนผู้เรียน ผู้เรียนได้2.00ข้ึนไป ผลการ
ประเมิน
ระดับ 

ลง 
ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน คงเหลือ จํานวน ร้อยละ 

         ปวช.        
 ประเภทวิชาคหกรรม        
  1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ        
 - สาขางานแฟชั่นดีไซน์   1       
    2       
 - สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น   1       
 รวมสาขางาน        
  2 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย        
   - สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า    3       
 - สาขางานออกแบบเสื้อผ้า    3       
 รวมสาขาวิชา        
  3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ        
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ   1       
    2       
    3       
 รวมสาขาวิชา        
  4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์        
 - สาขางานธุรกจิดอกไม้และ                  

  งานประดิษฐ์ 
  1       

   2       
 - สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม   1       
 - สาขางานคหกรรมการผลิต   3       
 รวมสาขาวิชา          
 รวมประเภทวิชาคหกรรม        

 
1 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 

       

 - สาขางานการบญัชี   1       
    2       
    3       
 รวมสาขางาน        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                        

มาตรฐานท่ี  1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                    แบบ ต.1.1 
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ลําดับ 
ท่ี 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
/สาขางาน 

ชั้นปี 
ท่ี 

จํานวนผู้เรียน ผู้เรียนได้2.00ข้ึนไป ผลการ
ประเมิน  
ระดับ 

ลง 
ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน คงเหลือ จํานวน ร้อยละ 

 - สาขางานการเลขานุการ   1       
    2       
    3       
 รวมสาขางาน        
 - สาขางานการตลาด   1       
    2       
 - สาขางานการขาย   3       
 รวมสาขางาน        
 - สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)   1       
    2       
    3       
 รวมสาขางาน        
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   1       
    2       
    3       
 รวมสาขางาน        
 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม        

   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว        
  1 สาขาวิชาการโรงแรม        
 - สาขางานการโรงแรม   1       
    2       
 รวมสาขางาน        
  2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว         
 - สาขางานการท่องเที่ยว   1       
    2       
 รวมสาขางาน        
  3 สาขาวิชาการโรงแรมและท่องเท่ียว        
 - สาขางานการโรงแรม   3       
           
 รวมสาขางาน        
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว        

     ประเภทวิชาศิลปกรรม        
  1 สาขาวิชาศิลปกรรม        
 - สาขางานวิจิตรศิลป ์   1       
    2       
    3       

 รวมสาขางาน        
 - สาขางานการออกแบบ   1       

    2         
    3       
 รวมสาขางาน        
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ลําดับ 
ท่ี 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
/สาขางาน 

ชั้นปี 
ท่ี 

จํานวนผู้เรียน ผู้เรียนได้2.00ข้ึนไป ผลการ
ประเมิน  
ระดับ 

ลง 
ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน คงเหลือ จํานวน ร้อยละ 

 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟกิอารต์  1       
  2       

 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค 3       
 รวมสาขางาน        
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม        

 รวมระดับ ปวช.        
       ปวส.        
 ประเภทวิชาคหกรรม        

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแต่งกาย        
 - สาขางานธรุกิจเสื้อผา้ 1       
  2       
 รวมสาขางาน        
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ        
 - สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 1       
  2       
 รวมสาขางาน        
3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์        
 - สาขางานธรุกิจงานประดิษฐ์ 1       
  2       
 รวมสาขางาน        
 รวมประเภทวิชาคหกรรม        
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        

  1 สาขาวิชาการบญัชี     1       
    2       
 รวมสาขาวิชา        

  2 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป   1       
    2       
 รวมสาขาวิชา        

  3 สาขาวิชาการตลาด   1       
    2       

 รวมสาขาวิชา        
  4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลกี        
 - สาขางานธรุกิจสรรพสินค้า (ทวิภาคี)   2       
 รวมสาขางาน        
  5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ   1       

    2       
 รวมสาขางาน        

 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน   1       
    2       
 รวมสาขางาน        
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        

 
 
 
 



9 
 

ลําดับ 
ท่ี 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
/สาขางาน 

ชั้นปี 
ท่ี 

จํานวนผู้เรียน ผู้เรียนได้2.00ข้ึนไป ผลการ
ประเมิน  
ระดับ 

ลง 
ทะเบียน 

ออก 
กลางคัน คงเหลือ จํานวน ร้อยละ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว        
1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ        
 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 1       
  2       
 รวมสาขาวิชา        
2 - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

(ทวิภาคี) 
1       

  2       
                 รวมสาขาวิชา        
2 สาขาวิชาสปาและความงาม        
 - สาขางานเสริมความงาม (ทวิภาคี) 1       
                 รวมสาขาวิชา        
 - สาขางานนวดแผนไทย (ทวิภาคี) 2       
 รวมสาขาวิชา        
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว        

 ประเภทวิชาศิลปกรรม        
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค        

 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 1       
 รวมสาขาวิชา        
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค 2       
                  รวมสาขาวิชา        
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม        
 รวมระดับ ปวส.        
 รวมทั้งสิ้น        

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  ดี  ร้อยละ 70 – 79.99 
  พอใช้  ร้อยละ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 50 
 

ผู้รายงาน………………………………………งานทะเบียน 
          (                                  ) 
วันที่             เดือน          พ.ศ.  2558  .  
 

 
ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากรและแผนกวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.2       ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชมุชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
คําอธิบาย สถานศึกษามกีารประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่คุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงานควรไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และบุคคลในชุมชนควรไม่น้อย
กว่า 5 คน มกีารสรา้งเครื่องมือประเมินความพงึพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 1 - 5 เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอยา่งและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียน
ทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและ นําข้อมูลมาวเิคราะห์อย่างถกูต้อง 

ผู้ให้ขอ้มูล สถานประกอบการ และบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม 
ผู้สรุปผลการประเมิน  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัด  1.  แบบสอบถาม 
  2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ส่งแบบสอบถาม แบบ ต. 1.2/สถานประกอบการ/ชุมชน  

ที่รับนกัเรยีนนกัศึกษาฝึกงานทุกสาขาวิชาจากสถานศึกษา และรวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูล และสรุปรายงานผลการประเมินตามแบบ ต. 1.2/แผนกวิชา/สถานศึกษา            ส่งฝ่าย
วิชาการ  และหัวหนา้แผนกวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุ่มตวัอย่างสร้างเครือ่งมือเพื่อเก็บ
ข้อมูล เก็บข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่าง นําขอ้มูลมาวิเคราะห ์

   (2) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 50 – 59.99 
เมื่อเทยีบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  (3) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ  60 – 69.99 
เมื่อเทยีบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  (4) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ  70 – 79.99 
เมื่อเทยีบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

 (5) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไปเม่ือ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพจิารณาจากภาพรวม 

                             ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 ระดับดี              
                                              ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ระดับพอใช้  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 ระดับ  
                                                ต้องปรับปรงุ  ค่าเฉล่ีย 0 - 1.50 ระดับต้องปรับปรงุเรง่ด่วน 
เกณฑ์การประเมิน ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ระดับดี

มาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 
ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตาม 

 ประเด็น (1) และมีผลตาม (2) ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
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แบบสอบถาม  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ /หน่วยงานที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2557      
1. ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน              
2. ที่ต้ัง             
3. ตําแหน่ง/หน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม         
4. รับนักศึกษาฝึกงานระดับช้ัน ปวช./ปวส.         สาขาวิชา/สาขางาน      
ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1.1  เพศ  (  ) ชาย     (  ) หญิง 
 1.2  อายุ       (  ) ตํ่ากว่า 30 ปี    (  ) 30-39 ปี   (  ) 40-49 ปี (  ) 50 ปีขึ้นไป  

ตอนท่ี 2   กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอ่งระดับความพึงพอใจต่อคณุลักษณะของผู้เรียน 
 ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด  4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 

ลําดับ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
   5   4   3   2   1 

 ด้านคณุลักษณะท่ีพงึประสงค ์      
   1 มีความตรงต่อเวลา      
   2 มีความรับผิดชอบ      
   3 มีสัมมาคารวะ      
   4 มีความซื่อสัตย์      
   5 แต่งกายสุภาพเหมาะสม      
   6 มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ      
 ด้านสมรรถนะหลักและทั่วไป      
   7 มีความรู้และทกัษะการสื่อสาร      
   8 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
   9 มีการพัฒนาการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน      
  10 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้      
  11 สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ      
  12 มีทักษะในการคิดคํานวณ      
  13 สามารถจัดการและพัฒนางานได้      
 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ      
  14 นําความรู้ประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง      
  15 นําทักษะประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง      
  16 นําความรู้ประยุกต์สู่งานอาชีพได้      
  17 นําทักษะประยุกต์สู่งานอาชีพได้      
  18 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย      
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 1   ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                          แบบ ต.1.2/สถานประกอบการ  
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ตอนที่ 3  ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                   ด้วยความขอบคุณ 

                                                            งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
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แบบสอบถาม  ความพึงพอใจของชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2557   
ระดับช้ัน ปวช./ปวส.        สาขาวิชา/สาขางาน       
1. ช่ือชุมชน            
2. ที่ต้ัง             
ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1  เพศ  (  ) ชาย     (  ) หญิง 
 1.2  อายุ       (  ) ตํ่ากว่า 30 ปี    (  ) 30-39 ปี   (  ) 40-49 ปี (  ) 50 ปีขึ้นไป  
ตอนท่ี 2   กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอ่งระดับความพึงพอใจต่อคณุลักษณะของผู้เรียน 
  ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด  4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สดุ 

ลําดับ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
   5   4   3   2   1 

 ด้านคณุลักษณะท่ีพงึประสงค ์      
   1 มีความตรงต่อเวลา      
   2 มีความรับผิดชอบ      
   3 มีสัมมาคารวะ      
   4 มีความซื่อสัตย์      
   5 แต่งกายสุภาพเหมาะสม      
   6 มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ      
 ด้านสมรรถนะหลักและทั่วไป      
   7 มีความรู้และทกัษะการสื่อสาร      
   8 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้      
   9 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า      
 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ      
  10 นําความรู้ประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง      
  11 นําทักษะประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง      
  12 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย      
 

ตอนที่ 3  ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                   ด้วยความขอบคุณ 
                                                            งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 1   ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                  แบบ ต.1.2 /ชุมชน  



 
 
 
 
 
 

แบบสรปุ  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 
ประเภทวิชา......................................................สาขาวิชา............................................................. 

มีการประเมินความพึง
พอใจโดยกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างสร้างเครื่องมือ

เพื่อเก็บข้อมูล 

จํานวนแบบสอบถาม 
ที่ตอบกลับ 

จํานวนของ 
สถานประกอบการ หน่วยงาน 

และชุมชน ที่มผีลการ
ประเมินความพึงพอใจ  

เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร้อยละของ 
สถานประกอบการ

หน่วยงานและชุมชน ที่มีผล
การประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.51-5.00 

เกณฑ์การตัดสิน 
ปฏิบัติตาม
ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(5) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(4) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(3) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(2) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 

(1) 
 

สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ/ 
หน่วยงาน 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ/ 
หน่วยงาน 

ชุมชน 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 
1 คะแนน 

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

รวมทั้งสิ้น         
การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุ่ม

ตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และบุคคลในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 คน และนําไปวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง 

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ดี  ร้อยละ 70 – 79.99   พอใช้  ร้อยละ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ํากว่าร้อยละ 50 

ลงชื่อ.............................................................งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     (................................................................) 
วันที่.........เดือน............พ.ศ. ...2558.....                                                                                 ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                                                แบบ ต.1.2/แผนกวิชา   



 
 
 
 
 

แบบสรปุผลการประเมิน  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 

ลําดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จํานวนแบบสอบถาม 
ที่ตอบกลับ 

จํานวนของ 
สถานประกอบการ 

หน่วยงาน และชุมชน  
ที่มีผลการประเมินความ

พึงพอใจ  
เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร้อยละของ 
สถานประกอบการ

หน่วยงานและชุมชน ที่มี
ผลการประเมนิความพึง

พอใจ 
เฉลี่ย 3.51-5.00 

เกณฑ์การตัดสิน 
ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และ
มีผลตาม

(5) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และ
มีผลตาม

(4) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และ
มีผลตาม

(3) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และ
มีผลตาม 

(2) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) 
 

สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ/ 
หน่วยงาน 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ/ 
หน่วยงาน 

ชุมชน 5  
คะแนน

4  
คะแนน

3  
คะแนน

2  
คะแนน 

1  
คะแนน 

 ปวช.            
 ประเภทวิชาคหกรรม            
1 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย            
 - สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า            
 - สาขางานออกแบบเสื้อผ้า            
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ            
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ            
3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์            
 - สาขางานคหกรรมการผลิต            
 รวมประเภทวิชาคหกรรม            
 
1 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 

           

 - สาขางานการบัญชี            
 - สาขางานการเลขานุการ            

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                                 แบบ ต.1.2/สถานศึกษา                     
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ลําดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จํานวนแบบสอบถาม 
ที่ตอบกลับ 

จํานวนของ 
สถานประกอบการ 

หน่วยงาน และชุมชน  
ที่มีผลการประเมินความ

พึงพอใจ  
เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร้อยละของ 
สถานประกอบการ

หน่วยงานและชุมชน ที่มี
ผลการประเมนิความพึง

พอใจ 
เฉลี่ย 3.51-5.00 

เกณฑ์การตัดสิน 
ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(5) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(4) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(3) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(2) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) 
 

สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ/ 
หน่วยงาน 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ/ 
หน่วยงาน 

ชุมชน 5  
คะแนน

4 
คะแนน

3  
คะแนน

2  
คะแนน 

1  
คะแนน 

 - สาขางานการขาย            
 - สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)            
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            
 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม            
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว            
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว            
 - สาขางานการโรงแรม            
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว            
     ประเภทวิชาศลิปกรรม            
1 สาขาวิชาศลิปกรรม            
 - สาขางานวิจิตรศิลป์            
 - สาขางานการออกแบบ            
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค            
 รวมประเภทวิชาศลิปกรรม            
 รวมระดับปวช.            
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ลําดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จํานวนแบบสอบถาม 
ที่ตอบกลับ 

จํานวนของ 
สถานประกอบการ 

หน่วยงาน และชุมชน  
ที่มีผลการประเมินความ

พึงพอใจ  
เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร้อยละของ 
สถานประกอบการ

หน่วยงานและชุมชน ที่มี
ผลการประเมนิความพึง

พอใจ 
เฉลี่ย 3.51-5.00 

เกณฑ์การตัดสิน 
ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(5) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม

(4) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม

(3) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(2) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) 
 

สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ/ 
หน่วยงาน 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ/ 
หน่วยงาน 

ชุมชน 5  
คะแนน

4 
คะแนน

3  
คะแนน

2  
คะแนน 

1  
คะแนน 

 ปวส.            
 ประเภทวิชาคหกรรม            
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย            
 - สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า            
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ            
 - สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ            
3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร ์            
 - สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ ์            
 รวมประเภทวิชาคหกรรม            
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ            
1 สาขาวิชาการบัญชี              
2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป            
3 สาขาวิชาการตลาด            
4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคา้ปลีก 

 - สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า 
           

5 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ            
 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ            
 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน            
 รวมประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ            
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ลําดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จํานวนแบบสอบถาม 
ที่ตอบกลับ 

จํานวนของ 
สถานประกอบการ 

หน่วยงาน และชุมชน  
ที่มีผลการประเมินความ

พึงพอใจ  
เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร้อยละของ 
สถานประกอบการ

หน่วยงานและชุมชน ที่มี
ผลการประเมนิความพึง

พอใจ 
เฉลี่ย 3.51-5.00 

เกณฑ์การตัดสิน 
ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(5) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม

(4) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม

(3) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) และมี
ผลตาม 

(2) 

ปฏิบัติ
ตาม

ประเด็น 
(1) 
 

สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ/ 
หน่วยงาน 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ/ 
หน่วยงาน 

ชุมชน 5  
คะแนน

4 
คะแนน

3  
คะแนน

2  
คะแนน 

1  
คะแนน 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว            
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ            
 - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม            
2 สาขาวิชาสปาและความงาม 

- สาขางานนวดแผนไทย 
           

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว            
 ประเภทวิชาศลิปกรรม            
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค            
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต            
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม            
 รวมระดับ ปวส.            
 รวมทั้งสิน้            

 
สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ดี  ร้อยละ 70 – 79.99   พอใช้  ร้อยละ 60 – 69.99  

  ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ํากว่าร้อยละ 50 
ลงชื่อ.............................................................งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     (................................................................) 
     วันที่.........เดือน.............พ.ศ. ....2558.......                                                                                                                  ส่งฝ่ายวิชาการ   
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ตัวบ่งชี้ที่  1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
คําอธิบาย จํานวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับ
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จําแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษาโดยมีเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ดังน้ี  

  ระดับ ปวช.  ประเมินทฤษฎี 20% ต้องได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ประเมิน
ปฏิบัติ 80% ต้องได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม   

   รวม 100% ต้องได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 
   ระดับ ปวส.  ประเมินทฤษฎี 40% ต้องได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็มประเมิน

ปฏิบัติ 60% ต้องได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม รวม 100% ต้องได้
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 

ผู้ให้ข้อมูล  หัวหน้าแผนกวิชาชีพ   
ผู้สรปุผลการประเมิน  งานวัดผลและประเมินผล   
เครื่องมือทีใ่ช ้ แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1. แผนกวิชาชีพดําเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.

3 และ ปวส.2 
 2. หัวหน้าแผนกวิชาชีพรายงานตามแบบ ต.1.3/แผนกวิชา ส่งงานวัดผลและประเมินผล 
 3.  งานวัดผลและประเมินผล สรปุผลการประเมนิ ตามแบบ ต. 1.3/สถานศึกษา ส่งฝ่ายวิชาการ   
ประเด็นการพิจาณา ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน   ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับดี 

ร้อยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 ระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 
59.99 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
          

มาตรฐานท่ี  1  ด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศกึษา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 

ลําดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

ระดับชั้นปี/
ห้องที่/ 
กลุ่มที ่

จํานวนผู้เรียน 
ร้อยละผู้ผ่านการ

ประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพ 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ลงทะเบียน
ครบตาม
หลักสูตร  

 
ผ่านเกณฑ์ ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ร้อยละ 

 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 

70-79.99
ร้อยละ 

60-69.99
ร้อยละ 

50-59.99
ต่ํากว่า 

ร้อยละ 50 
 
1 

ปวช. 
สาขาวิชา.................................... 

         

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

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

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

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                                    แบบ ต.1.3/ แผนกวิชา   
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ลําดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

ระดับชั้นปี /
ห้องที่/ 
กลุ่มที ่

จํานวนผู้เรียน 
ร้อยละผู้ผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

เกณฑ์การตัดสิน 
ลงทะเบียน
ครบตาม
หลักสูตร  

 
ผ่านเกณฑ์ ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ร้อยละ 

 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 

70-79.99
ร้อยละ 

60-69.99
ร้อยละ 

50-59.99 
ต่ํากว่า 

ร้อยละ 50 
 
1 

ปวส. 
สาขาวิชา.................................... 

         

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

2.1 สาขางาน....................................          
 รวมสาขาวิชา          
 รวมระดับ ปวส.          
 รวมทั้งสิน้          

 

  สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ดี  ร้อยละ 70 – 79.99   พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ํากว่าร้อยละ 50 

 
ลงชื่อ.............................................................หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
     (................................................................) 
วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ....2558....               ส่งงานวัดผลและประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรปุรายงาน  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 

ลําดับ ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชา/สาขางาน 

        จํานวนผู้เรียน เกณฑ์การตัดสิน 

ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ ร้อยละผู้ผ่าน 

การประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ต้อง
ปรับปรงุ 

ต้องปรับปรงุ
เร่งด่วน 

ร้อยละ  
80 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
70-79.99

ร้อยละ 
60-69.99

ร้อยละ 
50-59.99 

ต่ํากว่า 
ร้อยละ 50 

 
 
 
1 

ปวช. 
ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า 

        

 - สาขางานออกแบบเสื้อผ้า         
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ         
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ         
3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์         
 - สาขางานคหกรรมการผลิต         
 รวมประเภทวิชาคหกรรม         
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         
1 สาขาวิชาพณิชยการ         
 - สาขางานการบัญชี         
 - สาขางานการเลขานุการ         
 - สาขางานการขาย         
 - สาขางานธรุกจิค้าปลีก         
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ         
 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม         

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                                  แบบ ต.1.3/สถานศึกษา       
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ลําดับ สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผู้เรียน เกณฑ์การตัดสิน 
 

ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตร 

 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละผู้ผ่าน 

การประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ต้อง
ปรับปรงุ 

ต้องปรับปรงุ
เร่งด่วน 

ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
70-79.99

ร้อยละ 
60-69.99

ร้อยละ 
50-59.99 

ต่ํากว่า 
ร้อยละ 50 

 
 
1 

ปวช. 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
- สาขางานการโรงแรม 

        

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว         
 ประเภทวิชาศลิปกรรม         
1 สาขาวิชาศลิปกรรม         
 - สาขางานวิจติรศิลป์         
 - สาขางานการออกแบบ         
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค         
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม         
 รวมระดับ ปวช.         
 ปวส.         
 ประเภทวิชาคหกรรม         
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย         
 - สาขางานธรุกจิเสื้อผ้า         
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ         
 - สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อ

สุขภาพ 
        

3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์         
 - สาขางานธรุกจิงานประดษิฐ ์         
 รวมประเภทวิชาคหกรรม         
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ลําดับ สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผู้เรียน เกณฑ์การตัดสิน 
 

ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตร 

 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละผู้ผ่าน 

การประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ต้อง
ปรับปรงุ 

ต้องปรับปรงุ
เร่งด่วน 

ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
70-79.99

ร้อยละ 
60-69.99

ร้อยละ 
50-59.99 

ต่ํากว่า 
ร้อยละ 50 

 
 
1 

ปวส. 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 

        
 

2 สาขาวิชาการจดัการทั่วไป         
3 สาขาวิชาการตลาด         
4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ         
 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ         
 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน         
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกจิ         
 ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว         
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ         
 - สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม         
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว         
 ประเภทวิชาศลิปกรรม         
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟคิ         
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต         
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม         
 รวมระดับ ปวส.         
 รวมทั้งสิ้น         

สรุปผลการประเมิน  ดีมาก  ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ดี  ร้อยละ 70 – 79.99   พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99   ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ํากว่าร้อยละ 50 
 
ลงชื่อ.............................................................งานวัดผลและประเมินผล 
     (................................................................) 
     วันที่.........เดือน................พ.ศ. ...2558...                 

ส่งฝ่ายวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่   1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านอาชีวศึกษา (V - NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป   

คําอธิบาย  จํานวนผู้เรียนในระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส. 2 ที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V - NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับขึ้นไปเทียบร้อยละกับ
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จําแนกตามระดับช้ัน ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) 
ผู้สรปุผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ แบบสรุปผลการประเมิน 

คําชี้แจง 1. นักเรียนนักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 3 และ ปวส. 2  เข้าสอบ V - NET และรอผล   
                                การทดสอบจาก สทศ. 
 2. งานวัดผลและประเมินผล สรุปผลการประเมิน แบบ ต. 1.4/สถานศึกษา ส่งฝ่าย

วิชาการและแผนกวิชาชีพ  
ประเด็นการพจิาณา ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน   ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V - NET) 
ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป ระดับดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป ระดับดี  ร้อยละ 55 
- 64.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ 45 - 54.99 ระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 - 44.99 ระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
          

มาตรฐานท่ี  1  ด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศกึษา 



 
 
 
 
 
 
 

แบบสรปุผล  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ปีการศึกษา 2557 

ลําดับ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

/สาขางาน 

จํานวนผู้เรียน                           เกณฑ์การตัดสิน  

 
ทั้งหมด 

 
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 
ที่มีผลการ
ทดสอบผ่าน 

ร้อยละ 
ดีมาก ดี พอใช้ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ  
65 ขึ้นไป 

ร้อยละ  
55-64.99 

ร้อยละ  
45-54.99 

ร้อยละ 
35-44.99 

ต่ํากว่า 
ร้อยละ 35 

 ปวช. 
ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

         

 

1 - สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า     
 - สาขางานออกแบบเสื้อผ้า          
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ          
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ          
3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์          
 - สาขางานคหกรรมการผลิต          
 รวมประเภทวิชาคหกรรม          
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม          
1 สาขาวิชาพณิชยการ          
 - สาขางานการบัญชี          
 - สาขางานการเลขานุการ          
 - สาขางานการขาย          
 - สาขางานธรุกจิค้าปลีก (ทวิภาคี)          
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ          
 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม          

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                                          แบบ ต. 1.4/สถานศึกษา 
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ลําดับ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

/สาขางาน 

จํานวนผู้เรียน                           เกณฑ์การตัดสิน  

 
ทั้งหมด 

 
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 
ที่มีผลการ
ทดสอบผ่าน 

ร้อยละ
ดีมาก ดี พอใช้ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ 65 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
55-64.99 

ร้อยละ 
45-54.99 

ร้อยละ 
35-44.99 

ต่ํากว่า 
ร้อยละ 35 

 
 
 
1 

ปวช. 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
- สาขางานการโรงแรม 

         

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
 ประเภทวิชาศลิปกรรม          
1 สาขาวิชาศลิปกรรม          
 - สาขางานวิจติรศิลป์          
 - สาขางานการออกแบบ          
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค          
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม          
 รวมระดับ ปวช.          
 ปวส.          
 ประเภทวิชาคหกรรม          
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย          
 - สาขางานธรุกจิเสื้อผ้า          
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ          
 - สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ          
3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์          
 - สาขางานธรุกจิงานประดษิฐ ์          
 รวมประเภทวิชาคหกรรม          
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ          
1 สาขาวิชาการบัญชี          
2 สาขาวิชาการจดัการทั่วไป          
3 สาขาวิชาการตลาด          
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ลําดับ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

/สาขางาน 

จํานวนผู้เรียน เกณฑ์การตัดสิน 
 

ทั้งหมด 
 

ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ 

ที่มีผลการ
ทดสอบผ่าน 

ร้อยละ
ดีมาก ดี พอใช้ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ 65 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
55-64.99 

ร้อยละ 
45-54.99 

ร้อยละ 
35-44.99 

ต่ํากว่า 
ร้อยละ 35 

 ปวส. 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

         

4 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 

 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน          
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกจิ          
 ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว          
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ          
 - สาขางานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม          
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
 ประเภทวิชาศลิปกรรม          
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟคิ          
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต          
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม          
 รวมระดับ ปวส.          
 รวมทั้งสิ้น          

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบมากกว่า 1 รายวิชาให้นําค่าที่ได้ของแต่ละรายวิชามาหารแล้วนําค่านั้นเป็นเกณฑ์  

สรุปผลการประเมิน    ดีมาก  ร้อยละ 65 ขึ้นไป    ดี  ร้อยละ 55-64.99    พอใช้  ร้อยละ 45-54.99   
  ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35-44.99   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ํากว่าร้อยละ 35 

 
 

ลงชื่อ.............................................................งานวัดผลและประเมินผล 
     (................................................................) 
  วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ..2558....     

   ส่งฝ่ายวิชาการและหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ที่   1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 
 อาชีวศึกษา (V - NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
คําอธบิาย จํานวนผู้เรียนในระดับช้ัน ปวช. 3 ปวส. 2 ที่มีคะแนนเฉล่ียจาการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V - NET) ต้ังแต่คา่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
ในกลุม่วิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(สทศ.) เทียบรอ้ยละกับจํานวนผู้เรียนที่ร่วมลงทะเบียนเข้าทดสอบจําแนกระดับช้ัน 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) 
ผู้สรปุผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ แบบสรุปผลการประเมิน 

คําช้ีแจง 1. นักเรยีนนกัศกึษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2  เข้าสอบ V - NET และรอผล   
                                 การทดสอบจาก สทศ. 
 2. งานวัดผลและประเมินผล สรุปผลการประเมิน แบบ ต. 1.5/สถานศึกษา  

    ส่งฝ่ายวิชาการและแผนกวิชาชีพ  
ประเด็นการพจิารณา ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V - NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเทียบ
กับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน  ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V - NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ดีมาก 
ร้อยละ 65 ขึ้นไป ระดับดี ร้อยละ 55-64.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ 45-54.99 ระดับต้อง
ปรับปรุง ร้อยละ35 – 44.99 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 35 

 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
          

มาตรฐานท่ี  1  ด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศกึษา 



 
 
 
 

 

 

แบบสรุปผล รอ้ยละของผูเ้รียนที่มคีะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศกึษา 2557 

ลําดับ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

/สาขางาน 

 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เกณฑ์การตัดสิน 

จํานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จํานวนผู้ที่เรียน
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

ร้อยละ 
65 ขึ้นไป

ร้อยละ 
55-64.99

ร้อยละ 
 45-54.99

ร้อยละ 
 35-44.99 

ต่ํากว่า 
ร้อยละ 35 

 
 
 
1 

ปวช. 
ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า 

         

 - สาขางานออกแบบเสื้อผ้า          
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ          
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ          
3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์          
 - สาขางานคหกรรมการผลิต          
 รวมประเภทวิชาคหกรรม          
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม          
1 สาขาวิชาพณิชยการ          
 - สาขางานการบัญชี          
 - สาขางานการเลขานุการ          
 - สาขางานการขาย          
 - สาขางานธรุกจิค้าปลีก (ทวิภาคี)          
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ          
 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม          

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                                                                                         

 
มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศกึษา          แบบ ต. 1.5/สถานศึกษา
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ลําดับ 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวชิา 
/สาขางาน 

จํานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ เกณฑ์การตัดสิน 

จํานวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จํานวนผู้ที่เรียนคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบ

ทางการศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรงุ
ต้องปรับปรงุ

เร่งด่วน 

ร้อยละ  
65 ขึ้นไป

ร้อยละ 
55-64.99

ร้อยละ 
 45-54.99

ร้อยละ 
 35-44.99 

ต่ํากว่า 
ร้อยละ 35 

 ปวช. 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
- สาขางานการโรงแรม 

         

 
1  

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
 ประเภทวิชาศลิปกรรม          
1 สาขาวิชาศลิปกรรม          
 - สาขางานวิจติรศิลป์          
 - สาขางานการออกแบบ          
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค          
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม          
 รวมระดับ ปวช.          
 ปวส.          
 ประเภทวิชาคหกรรม          
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย          
 - สาขางานธรุกจิเสื้อผ้า          
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ          
 - สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อ

สุขภาพ 
         

3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์          
 - สาขางานธรุกจิงานประดษิฐ ์          
 รวมประเภทวิชาคหกรรม          
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ          
1 สาขาวิชาการบัญชี          
2 สาขาวิชาการจดัการทั่วไป          
3 สาขาวิชาการตลาด          
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ลําดับ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวชิา 

/สาขางาน 

จํานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ เกณฑ์การตัดสิน 

จํานวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จํานวนผู้ที่เรียนคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบ

ทางการศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรงุ

ต้องปรับปรงุ
เร่งด่วน 

ร้อยละ  
65 ขึ้นไป

ร้อยละ
55-64.99

ร้อยละ  
65 ขึ้นไป

ร้อยละ 35-
44.99 

ต่ํากว่า 
ร้อยละ 35 

 
4 

ปวส. 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 

         

 
 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน          
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกจิ          
 ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว          
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ          
 - สาขางานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม          
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
 ประเภทวิชาศลิปกรรม          
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟคิ          
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต          
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม          
 รวมระดับ ปวส.          
 รวมทั้งสิ้น          

  สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ร้อยละ 65 ขึ้นไป   ดี  ร้อยละ 55-64.99    พอใช ้ ร้อยละ 45-54.99  
  ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35-44.99   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ํากวา่ร้อยละ 35 

 
 
ลงชื่อ.............................................................งานวัดผลและประเมินผล 
     (................................................................) 
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ....2558....                ส่งฝ่ายวิชาการและหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

คําอธิบาย จํานวนผู้เรียนในระดับช้ัน ปวช. 3 และระดับ ปวส. 2 ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบร้อยละกับจํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพจําแนกตามระดับช้ัน ประเภทวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา การผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง ได้กําหนดไว้ 

ผู้ให้ข้อมูล  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

ผู้สรปุผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1. นักเรียนนักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 3 และ ปวส. 2  เข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพจาก

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน 
การอาชีวศึกษารับรอง       

 2. งานวัดผลและประเมินผล สรุปผลการประเมินแบบ ต. 1.6/สถานศึกษา ส่งฝ่าย
วิชาการ และแผนกวิชา  

ประเด็นการพจิารณา ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบกับผู้เรียน
ที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน  ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ระดับดีมาก 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับดี ร้อยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 ระดับ
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 50 

 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
          

มาตรฐานท่ี  1  ด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศกึษา 



 
 
 
 
 
 

แบบสรปุผล  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ปีการศึกษา 2557 

ลําดับ หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
/สาขางาน 

จํานวนผู้ที่เรียน เกณฑ์การตัดสิน 
 

ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตร 

ลงทะเบียน
ทดสอบ

มาตรฐานอาชีพ

 
สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละของ

ผู้เรียนที่สอบ
ผ่านเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ 
 80 ขึ้นไป

ร้อยละ 
70-79.99

ร้อยละ  
60-69.99

ร้อยละ  
50-59.99

ต่ํากว่า 
ร้อยละ 50 

 
 
 
1 

ปวช. 
ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
- สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า 

           

       

 - สาขางานออกแบบเสื้อผ้า          
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ          
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ          
3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์          
 - สาขางานคหกรรมการผลิต          
 รวมประเภทวิชาคหกรรม          
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม          
1 สาขาวิชาพณิชยการ          
 - สาขางานการบัญชี          
 - สาขางานการเลขานุการ          
 - สาขางานการขาย          
 - สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)          
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          
 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม          

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                                         แบบ ต. 1.6/ สถานศึกษา 
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ลําดับ หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
/สาขางาน 

จํานวนผู้เรียน เกณฑ์การตัดสิน 
 

ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตร 

ลงทะเบียน
ทดสอบ

มาตรฐานอาชีพ

 
สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละของ

ผู้เรียนที่สอบ
ผ่านเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ 
80 ขึ้นไป

ร้อยละ 
70-79.99

ร้อยละ 
60-69.99

ร้อยละ 
50-59.99

ต่ํากว่า 
ร้อยละ 50 

 ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 

           

1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว   
 - สาขางานการโรงแรม          
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
 ประเภทวิชาศลิปกรรม          
1 สาขาวิชาศลิปกรรม          
 - สาขางานวิจิตรศิลป์          
 - สาขางานการออกแบบ          
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค          
 รวมประเภทวิชาศลิปกรรม          
 รวมระดับ ปวช.          
 
 
1 

ปวส. 
ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย 
- สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า 

         

2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ          
 - สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ          
3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์          
 - สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ ์          
 รวมประเภทวิชาคหกรรม          
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ          
1 สาขาวิชาการบัญช ี          
2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป          
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ลําดับ หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
/สาขางาน 

จํานวนผู้เรียน เกณฑ์การตัดสิน 
 

ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตร 

 
ลงทะเบียน
ทดสอบ

มาตรฐานอาชีพ

 
สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละของ

ผู้เรียนที่สอบ
ผ่านเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ 
80 ขึ้นไป

ร้อยละ 
70-79.99

ร้อยละ 
60-69.99

ร้อยละ 
50-59.99

ต่ํากว่า 
ร้อยละ 50 

 
3 

ปวส. 
สาขาวิชาการตลาด 

           

4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ          
 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ          
 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน          
 รวมประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ          
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว          
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ          
 - สาขางานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม          
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
 ประเภทวิชาศลิปกรรม          
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค          
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต          
 รวมประเภทวิชาศลิปกรรม          
 รวมระดับ ปวส.          
 รวมทั้งสิน้          

ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ.......................................คน ผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ......................................คน คิดเป็นร้อยละ.................................... 
สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ดี  ร้อยละ 70 – 79.99   พอใช้  ร้อยละ 60 – 69.99 

  ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ํากว่าร้อยละ 50 
 
ลงชื่อ.............................................................งานวัดผลและประเมินผล 
     (................................................................) 
      วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. 2558               ส่งฝ่ายวิชาการและหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
คําอธบิาย จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา

เทียบร้อยละกับจํานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นน้ันจําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน     งานทะเบียน   
เครื่องมือที่ใช้ แบบสรุปรายงาน 
คําชี้แจง งานทะเบียน สรุปรายงาน ตามแบบ ต. 1.7 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 

ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร และแผนกวิชาชีพ  
ประเด็นการพจิารณา ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นน้ันโดย

พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ระดับดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับดี 

ร้อยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 ระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 
59.99 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ตํ่ากว่าร้อยละ 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน  ร้อยละผู้สําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  ปีการศึกษา  2557 

ลําดับ หลักสูตร/ ประเภทวิชา/สาขาวชิา/ 
 สาขางาน จํานวนผู้เรียนแรกเข้า  จํานวนผู้สําเร็จ

การศึกษา ร้อยละ 

 ปวช. 
ประเภทวิชาคหกรรม 

ปีการศึกษา 2555   

1 
 

สาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย    
- สาขางานตัดเย็บเส้ือผ้า    

 - สาขางานออกแบบเส้ือผ้า    
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ    
3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    
 - สาขางานคหกรรมการผลิต    
 รวมประเภทวิชาคหกรรม    
 
1 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    
สาขาวิชาพณิชยการ    

 - สาขางานการบัญชี    
 - สาขางานการเลขานุการ    
 - สาขางานการขาย    
 - สาขางานธรุกจิค้าปลีก (ทวิภาคี)    
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ    
 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม    
 ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว    
1 สาขาวิชาการโรงแรมและทอ่งเที่ยว    
 - สาขางานการโรงแรม    
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    
 ประเภทวิชาศลิปกรรม    
1 สาขาวิชาศลิปกรรม    
 - สาขางานวิจติรศิลป์    
 - สาขางานการออกแบบ    
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค    
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม    
 รวมระดับ ปวช.    

 
 

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 1    ด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                     แบบ  ต. 1.7/ สถานศึกษา



39 
 

ลําดับ หลักสูตร/ ประเภทวิชา/สาขาวชิา / 
สาขางาน จํานวนผู้เรียนแรกเข้า  จํานวนผู้สําเร็จ

การศึกษา ร้อยละ 

 ปวส. 
ประเภทวิชาคหกรรม 

ปีการศึกษา 2555   

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแต่งกาย   
 - สาขางานธรุกจิเส้ือผ้า   
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    
 - สาขางานโภชนาการและอาหารเพ่ือสุขภาพ    
3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์    
 - สาขางานธรุกจิงานประดษิฐ ์    
 รวมประเภทวิชาคหกรรม    
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
1 สาขาวิชาการบัญชี    
2 สาขาวิชาการจดัการทั่วไป    
3 สาขาวิชาการตลาด    
4 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก 

- สาขางานธรุกจิสรรพสิค้า (ค้าปลีก) 
   

5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ    
 - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ    
 - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน    
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกจิ    
 ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว    
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ    
 - สาขางานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม    
2 สาขาวิชาสปาและความงาม 

- สาขางานเสรมิความงาม (ทวภิาคี) 
- สาขางานนวดแผนไทย (ทวิภาคี) 

   

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    
 ประเภทวิชาศลิปกรรม    
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟคิ    
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต    
 รวมประเภทวิชาศิลปกรรม    
 รวมระดับ ปวส.    
 รวมทั้งสิ้น    

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก ร้อยละ 80 ขึน้ไป    ดี ร้อยละ 70 – 79.99     พอใช้  ร้อยละ 60 – 69.99   
  ต้องปรับปรุง  ร้อยละ 50 – 59.99    ต้องปรับปรงุเรง่ด่วน  ต่ํากว่ารอ้ยละ 50 
 

ผู้สรุปรายงาน          งานทะเบียน 
       (...............................................) 
    วันที่             เดือน             พ.ศ.  2558    .  
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ตัวบ่งชี้ที่  1.8 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศกึษาต่อ 
ภายใน 1 ปี 

คําอธบิาย              จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผา่นมาที่ได้งาน
ทําในสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี  
เทียบร้อยละกับจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจาํแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล งานทะเบียน ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ปีการศึกษา 2556                   
หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

ผู้สรปุผลการประเมิน งานแนะแนวฯ 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวัด 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
คําชี้แจง 1. ครูที่ปรึกษารายงานตามแบบ ต.1.8/1/2/3ครูที่ปรึกษา สง่หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 2.  หัวหน้าแผนกวิชาชีพ รายงานตามแบบ ต.1.8/แผนกวิชา ส่งงานแนะแนว ฯ 
           3. งานแนะแนวฯ รวบรวมข้อมูลและสรุปตามแบบ ต.1.8/สถานศกึษา ส่งฝ่าย  
                                  พัฒนากิจการฯ  
ประเด็นการพจิารณา ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้ทํางาน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศกึษาต่อ

ภายใน 1 ปีเทยีบกับผู้สําเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน   จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 

1 ปี ระดับดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับดี ร้อยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ  
60 – 69.99 ระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ตํ่ากว่าร้อยละ 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
แบบรายงาน  ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  2556 ที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 1 ป ี
ระดับชั้น      ปวช…………/………  ปวส…………/……… ประเภทวิชา……………..……………  สาขาวชิา……….…………………    สาขางาน………….………………… ชื่อครูที่ปรึกษา ………………………………… 

ที่ ชื่อ-สกุล ทํางานในสถาน
ประกอบการ 

ประกอบ
อาชีพอิสระ ระบุชื่อสถานประกอบการ/ที่ตั้ง/ตําแหน่งที่ทํา/เงินเดือน/โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมลล์ทีต่ิดต่อได้ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ผู้กรอกข้อมูล……………………………………………..ครูที่ปรึกษา  
             (                                          ) 
วันที่             เดือน                พ.ศ.    2558  .                

                                                                                                 ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานที่ 1     ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                                แบบ ต.1.8/1 ครทูี่ปรึกษา 
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แบบรายงาน  ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  2556 ที่ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี 
ระดับชั้น      ปวช…………/………  ปวส…………/……… ประเภทวิชา……………..……………  สาขาวชิา……….…………………    สาขางาน………….………………… ชื่อครูที่ปรึกษา ………………………………… 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อสถานศึกษาที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา ระบุที่ตั้ง/โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมลล์ที่ติดต่อได้ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ผู้กรอกข้อมูล……………………………………………..ครูที่ปรึกษา  
         (                                               ) 
วันที่             เดือน                พ.ศ.     2558       .                

                                                                                                 ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานที่ 1     ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                                                                                                แบบ ต.1.8/2 ครทูี่ปรึกษา 
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แบบสรปุรายงาน     การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพ

อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  
ระดับชั้น  ปวช…3…/……… ปวส…2…/……… ประเภทวิชา……………..……………  สาขาวิชา……….…………………     
สาขางาน………….………………… ชื่อครูที่ปรึกษา ………………………………… 

 
1. ผู้สําเร็จการศึกษา             จํานวน .................  คน 
2. ติดตามได้    จํานวน .................  คน 
3. ศึกษาต่อ    จํานวน .................  คน 
4. ทํางาน    จํานวน .................  คน 
5. ศึกษาต่อตรงสาขา   จํานวน .................  คน 
6. ทํางานรายได้เฉลี่ยต่อเดือน   เป็นเงิน.................  บาท 
7. ทํางานตรงสาขา        25 %  จํานวน .................  คน 

                               50 %    จํานวน .................  คน 
                               75 %  จํานวน .................  คน 
            100 %   จํานวน .................  คน 

 
 
 
ผู้สรุป……………………………..………………..ครูที่ปรึกษา 

(                 ) 
  วันที่       เดือน         พ.ศ.  2558  .  

                                                 
                                                                        ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 1     ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                  แบบ ต.1.8/3 ครทูี่ปรึกษา   
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แบบสรปุรายงาน     การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพ

อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  
สาขาวิชา....................................................................สาขางาน........................................................................ 

1. ผู้สําเร็จการศึกษา             จํานวน .................  คน 
2. ติดตามได้    จํานวน .................  คน 
3. ศึกษาต่อ    จํานวน .................  คน 
4. ทํางาน    จํานวน .................  คน 
5. ศึกษาต่อตรงสาขา   จํานวน .................  คน 
6. ทํางานรายได้เฉลี่ยต่อเดือน   เป็นเงิน.................  บาท 
7. ทํางานตรงสาขา        25 %  จํานวน .................  คน 

                               50 %    จํานวน .................  คน 
                               75 %  จํานวน .................  คน 
            100 %   จํานวน .................  คน 

 
 
 
ผู้สรุป……………………………..………………..หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

(                 ) 
วันที่       เดือน      พ.ศ.  2558  .  

                                                 
                                                                                       ส่งงานแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 1     ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                      แบบ ต.1.8/ แผนกวิชา 
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แบบสรปุรายงาน   ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ  
 หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

สรุป  ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จํานวน........... คน ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี จาํนวน..............คน คิดเป็นร้อยละ...................  

   
สรุปผลการประเมิน     ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ดี ร้อยละ 70 – 79.99  

  พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99   ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99  
                         ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 50 
 

ผู้สรุปผล……………………………..………………..งานแนะแนว 
         (                                        ) 
วันที่         เดือน            พ.ศ.  2558  .  

ส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ  

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับ  ปวช. ระดับ  ปวส. 
สําเรจ็ 

การศึกษา ได้งานทํา ศึกษาต่อ ร้อยละ ติดตาม 
ไม่ได ้

สําเรจ็ 
การศึกษา ได้งานทํา ศึกษาต่อ ร้อยละ ติดตาม 

ไม่ได ้
คหกรรม           

1.   ตัดเย็บเสื้อผา้/ออกแบบเสื้อผา้/ 
     ธรุกจิเสื้อผ้า 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

2.  อาหารและโภชนาการ/ 
    โภชนาการและอาหารเพ่ือสขุภาพ 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

3.  คหกรรมการผลิต/ธุรกจิงานประดิษฐ์           
พาณิชยกรรม           

1.  การบญัชี           
2.  การเลขานกุาร/การจัดการท่ัวไป           
3.  การขาย/การตลาด           
4.  ธรุกิจค้าปลีก (ทวิ)           
5.  คอมพิวเตอร์ธรุกิจ           

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว           
1.  การโรงแรม/บริการอาหาร 
และเครื่องดื่ม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ศิลปกรรม           
1.  วิจิตรศิลป์           
2.  การออกแบบ           
3.  คอมพิวเตอร์กราฟิค/ 
    คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รวมทั้งหมด           

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 1     ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                                      แบบ  ต. 1.8/สถานศึกษา      



46 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผู้รับบริการที่มต่ีอคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
คําอธิบาย              สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาใน 3 

ด้าน คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพโดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงาน
หรือ กลุ่มสถานศึกษา หรือกลุ่มผู้รับบริการรวมไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 30 ของจํานวน
สถานประกอบการ หน่วยงานสถานศึกษา ผูร้ับบริการ มีการสร้างเครื่องมือประเมิน
ความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลที่
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุม คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาใน 3 ด้าน มี
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง 
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา  
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ และ
พัฒนางาน 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกต์สู่อาชีพ 

คํานิยาม สถานประกอบการ หน่วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่รับผู้สําเร็จการศึกษาเข้าทํางาน 
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่รับผู้สําเร็จการศึกษาเข้า
ศึกษาต่อ 
ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลหรือสถานประกอบการ หน่วยงานที่ได้รับบริการจากการ
ประกอบการอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล สถานประกอบการ  หน่วยงานหรือสถานศึกษา  หรือผู้รับบริการ 
ผู้สรปุผลการประเมิน ครูที่ปรึกษาช้ัน ปวช.3 ปวส.2 ที่สําเร็จการศกึษาปีการศึกษา 2556  หัวหน้าแผนก

วิชาชีพ  งานแนะแนว ฯ 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวัด 1. แบบสอบถาม 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
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คําชี้แจง 1. ครูที่ปรึกษาช้ัน ปวช.3 ปวส.2 ที่สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556/หัวหน้าแผนก
วิชาชีพ  ส่งแบบสอบถาม (ต.1.9/แบบสอบถาม) ไปยังสถานประกอบการ 
หน่วยงาน สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีพนักงานหรือผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2556   

 2. ครูที่ปรึกษาช้ัน ปวช.3 ปวส.2 ที่สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556/หัวหน้าแผนก
วิชาชีพ  รวบรวมแบบสอบถาม ส่งงานแนะแนว ฯ 

 3. งานแนะแนว ฯ วิเคราะห์ข้อมูล และสรปุผลการประเมิน ตามแบบ ต.1.9/               
แผนกวิชา และ ต.1.9/สถานศึกษา ส่งฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ และหัวหน้าแผนก
วิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเคร่ืองมือ
เพ่ือเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นําข้อมูลมาวิเคราะห์ 

(2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51  -5.00 คิดเป็นร้อยละ50-
59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

(3) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-
69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 

(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ70-
79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม 

(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51–5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้น
ไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 ระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 ระดับดี            

                                                    ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ระดับพอใช้  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 ระดับ  
                  ต้องปรับปรุง  ค่าเฉล่ีย 0 - 1.50 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

เกณฑ์การประเมิน   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (5) ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) ระดับพอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (2) ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
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แบบสอบถาม    ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีตอ่ผู้สําเรจ็ 
           การศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปกีารศึกษา 2556 
คําชี้แจง 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา
หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2556 เพื่อจะนําข้อมูลไป
วางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 จึงขอความร่วมมือมายังท่าน  โปรดตอบแบบสอบถามความพงึพอใจตามความเป็นจรงิ ข้อมูลที่ได้รับจาก
ท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ตอ่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส
นี้ 
แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น  3  ตอน 

ตอนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่  2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ทีม่ีต่อผู้ที่สําเร็จ

การศึกษาจากวทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
ตอนที่  3   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  

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

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

1.3 ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน/สถานศึกษา/ผู้รับบรกิาร 
...........................................................................……………………………………………………………… 

  1.4  ตําแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    1. ผู้บริหาร/เจ้าของสถานประกอบการ       2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

    3. หัวหนา้ส่วนงาน/ฝ่าย…………………….            4.  อื่นๆ(โปรดระบ)ุ………….………… 
1.5  ข้อมูลของผู้ที่สําเรจ็การศึกษาจากวทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปกีารศึกษา 2556 ที่อยูใ่น

หน่วยงานท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 – 28  กุมภาพันธ ์ 2558 ได้แก ่
1. ชื่อ-สกุล...............................................................สาขาวิชา........................................................... 
2. ชื่อ-สกุล...............................................................สาขาวิชา........................................................... 
3. ชื่อ-สกุล...............................................................สาขาวิชา........................................................... 

ตอนที่ 2   ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หนว่ยงาน/สถานศึกษา/ผู้รบับริการ ที่มีตอ่ผู้สําเร็จที่สําเร็จการศึกษา 
จากวทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี   ปีการศึกษา  2556 

 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษา ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด

 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
1 มีความรับผิดชอบ      
2 มีวินัยเคารพกฎระเบียบ ขอ้บังคับของหนว่ยงาน      
3 ซื่อสัตย์ สุจริตและรักษาความลับของหน่วยงาน      

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 1   ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
                                                                                              แบบ ต. 1.9 แบบสอบถาม  
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คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษา ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด

4 มีความเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงาน      
5 มีความขยัน      
6 มีความอดทน      
7 มีความเสียสละ      
8 การตรงต่อเวลา      
9 อุทิศตนในการทํางานที่รับผิดชอบ      
10 การปฏิบัตงิานที่มีประสิทธิผลดี      
11 มีมนุษยสัมพันธด์ี      
12 แต่งกายสุภาพเรียบรอ้ย      
13 กิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม      
14  ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยดั  และคุ้มค่า      
15 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข  และส่ิงเสพติด      

 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
1 มีทักษะการส่ือสารด้านการใช้ภาษาไทย      
2 ความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศ      
3 มีความรู้ด้านวทิยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย      
4 มีทักษะในการวางแผน      
5 มีความชํานาญและทักษะด้านคอมพิวเตอร ์      
6 มีทักษะการจัดการ      
7 มีความสามารถในการทํางานเปน็ทีม      
8 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม      
9 ความตระหนักในการปฏิบัติตนด้านความปลอดภัย      

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
1 ความรู้ ความสามารถเฉพาะในวิชาชีพหรอืสาขางาน      
2 พัฒนางานทีร่ับผิดชอบอยู่เสมอ      
3 ความสามารถในการประยุกตค์วามรู้มาใช้      
4 ให้ความรว่มมือในการปฏิบัติงาน      
5 ความสามารถในการนําเสนอผลงาน      
6 มีความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี      
7 ความสามารถในการตดัสินใจ      
8 สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีม่ีประโยชน์      
9 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
10 มีการปรับตัวใหเ้ข้ากับงานใหม่ ๆ และสภาพแวดล้อมได้ด ี      

ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ด้วยความขอบคุณ 
         งานแนะแนว ฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
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แบบสรปุผลการประเมิน    ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา                        

หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2556 
สาขาวิชา...............................................................สาขางาน........................................................................ 

 

ด้าน   S.D ระดับ 
ความพึงพอใจ

1.  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
2.  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป    
3.  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ    

ภาพรวม    
 
แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จํานวน.......ฉบับ มีค่าเฉลีย่ 3.51 ขึ้นไป จํานวน.......ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ.......................  
 
 
สรุปผลการประเมิน    ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 

   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

 
 
ผู้สรุปผล………………………………...….………งานแนะแนวฯ 
            (                                 ) 
วันที่             เดือน               พ.ศ.  2558  .                                                  
 
 
 
 
 

ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

                                                                                               แบบ  ต. 1.9/แผนกวิชา 
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แบบสรุปผลการประเมิน    ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2556 

แบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จํานวน..........ฉบับ มีค่าเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไป จํานวน...........ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ.......................  

สรุปผลการประเมิน    ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

 
ผู้สรุปผล………………………………...….………งานแนะแนว ฯ 
            (                                 ) 
วันท่ี             เดือน            พ.ศ.  2558    

ส่งฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
ความพึงพอใจด้านท่ี ระดับความ 

พึงพอใจ 1 2 3 
 S.D.  S.D.   S.D. 

คหกรรม        
1.  ตัดเย็บเสื้อผ้า/ออกแบบเสื้อผ้า/ 
     ธุรกิจเสื้อผ้า 

       

2.  อาหารและโภชนาการ/ 
    โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 

       

3.  คหกรรมการผลิต/ธุรกิจงานประดิษฐ์        
พาณิชยกรรม        

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

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว        
1.  การโรงแรม/บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม        

ศิลปกรรม        
1.  วิจิตรศิลป์        
2.  การออกแบบ        
3.  คอมพิวเตอร์กราฟิค/ 
    คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 

       

ภาพรวมของสถานศึกษา        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                                                                              แบบ  ต. 1.9/สถานศกึษา



 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 22 
ดานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  



53 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

คําอธบิาย สถานศึกษาดําเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสรรถนะรายวิชา โดยกําหนด
รายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เก่ียวกับเน้ือหาสาระ โดยร่วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ผู้ให้ข้อมูล หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
สรุปผลการประเมิน    งานพัฒนาหลกัสูตรฯ 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบสรุปรายงาน 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง        1. หัวหน้าแผนกวิชาชีพรายงานตามแบบ ต. 2.1/แผนกวิชา ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 2. งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรปุตามแบบ ต. 2.1/งานพัฒนาหลักสูตร ฯ/สถานศึกษา 

   ส่งฝ่ายวิชาการ 
ประเด็นการพจิารณา (1)  สถานศึกษามีการสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
 (2)  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 
 (3)  สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
 (4)  สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
 (5)  สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) - 

( 4 )  
ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  
1 – 5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 – 4 ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1 – 3 ระดับ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 

 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน    ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  ปีการศึกษา  2557 
แผนกวิชา........................................................................... 

ให้ข้อมูล                                      หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
       (                                          ) 
วันท่ี             เดือน            พ.ศ.  2558  .    

ส่งงานพัฒนาหลกัสูตร 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา รวมจํานวน 
ประเด็น 1 2 3 4 5 

ปวช.       
ประเภทวิชา...........................................................       
1.สาขาวิชา............................................................       
   - สาขางาน..............................................................       
   - สาขางาน..............................................................       
2.สาขาวิชา............................................................       
   - สาขางาน..............................................................       
   - สาขางาน.............................................................       
3.สาขาวิชา...........................................................       
   - สาขางาน.............................................................       
   - สาขางาน.............................................................       
4.สาขาวิชา...........................................................       
   - สาขางาน.............................................................       
   - สาขางาน.............................................................       

ปวส. 
ประเภทวิชา.......................................................... 

      

1.สาขาวิชา...........................................................       
   - สาขางาน............................................................       
   - สาขางาน...........................................................       
2.สาขาวิชา............................................................       
   - สาขางาน..............................................................       
   - สาขางาน.............................................................       
3.สาขาวิชา...........................................................       
   - สาขางาน.............................................................       
   - สาขางาน.............................................................       
4.สาขาวิชา...........................................................       
   - สาขางาน.............................................................       
   - สาขางาน.............................................................       

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
               แบบ ต. 2.1/แผนกวิชา
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แบบสรุปรายงาน    ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา  2557 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา รวมจํานวน 
ประเด็น 1 2 3 4 5 

ปวช.       
ประเภทวิชาคหกรรม       
1.สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย       
   - สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า       
   - สาขางานออกแบบเสื้อผ้า       
2.สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ       
   - สาขางานแฟชั่นดีไซน์       
3.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ       
   - สาขางานอาหารและโภชนาการ       
4.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์       
   - สาขางานดอกไม้และงานประดิษฐ์       
   - สาขางานคหกรรมการผลิต       
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม       
1.สาขาวิชาพณิชยการ       
   - สาขางานการบัญชี       
   - สาขางานการเลขานุการ       
   - สาขางานการตลาด       
   - สาขางานการขาย       
   - สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)       
   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว       
1.สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว       
   - สาขางานการโรงแรม       
   - สาขางานการท่องเที่ยว       
ประเภทวิชาศิลปกรรม       
1.สาขาวิชาศิลปกรรม       
   - สาขางานวิจติรศิลป์       
   - สาขางานการออกแบบ       
   - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต       
   - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค       
รวมระดับปวช.       

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

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

ประเด็น 1 2 3 4 5 
ปวส.       

ประเภทวิชาคหกรรม       
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย       
   - สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า       
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ       
   - สาขางานโภชนาการและอาหารเพ่ือสุขภาพ       
3. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์       
   - สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์       
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ       
1.สาขาวิชาการบัญชี         
2.สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป       
3.สาขาวิชาการตลาด       
4.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก       
   - สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า       
5.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
   - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ       
   - สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน       
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว       
1.สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ       
   - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม       
2.สาขาวิชาสปาและความงาม       
   - สาขางานนวดแผนไทย       
ประเภทวิชาศิลปกรรม       
1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค       
   - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต       

รวมระดับ ปวส.       
รวมทั้งสิ้น       

สรุป สาขางานท้ังหมด จํานวน..............สาขา สาขางานท่ีดําเนินการได้ครบ 5 ประเด็น จํานวน..............สาขา คิดเป็นร้อยละ........... 

ผู้สรุปผล                                       งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
            (.............................................) 
วันท่ี             เดือน            พ.ศ.  2558  .        

    
ส่งฝ่ายวิชาการ  
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แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง

กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 
2557 

  
ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา

หลักสูตร 
  

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  

3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร   
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   
5. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนา

แล้วตามข้อ (1) - (4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้  
  

ปฏิบัติได้...........................ประเด็น

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 

ผู้สรุปผล                                       งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
          (.............................................) 
วันที่             เดือน           พ.ศ.  2558  .         
 
 
 
 

               
            ส่งฝา่ยวิชาการ 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
             แบบ ต. 2.1/สถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน   

ผู้ให้ข้อมูล ครูผู้สอน  หัวหน้าแผนกวิชา 
ผู้สรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1. ครูผู้สอนรายงานตามแบบ ต. 2.2/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชา  

 2. หัวหน้าแผนกวิชาสรุปของแผนกวิชาตามแบบ ต. 2.2/แผนกวิชา ส่งหัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตรฯ 

 3. หัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรฯ สรุปตามแบบ ต. 2.2/สถานศึกษา ส่งฝ่ายวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิคการ

สอนท่ีหลากหลาย  ที่มุ่ งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 (2)  สถานศึกษาทีม่ีครูดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจํานวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

 (3)  สถานศึกษาทีม่ีครูดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจํานวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

 (4)  สถานศึกษาทีม่ีครูดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจํานวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

 (5)  สถานศึกษาที่มีครูดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ระดับดีมาก ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 
ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) และมีผลตาม (2) ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่............. 
ช่ือ-สกุล.........................................................แผนกวิชา.............................................. 

 

ลําดับที่ รหัสวิชา ช่ือวิชา ได้จัดทํา ไม่ได้จัดทํา 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

รวม   
ร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 80 ขึ้นไป ของวิชาที่สอน 
  ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 70 - 79.99 ของวิชาที่สอน 
  พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 60 - 69.99 ของวิชาที่สอน 

  ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 50 - 59.99 ของวิชาที่สอน 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มผีลน้อยกว่าร้อยละ 50 ของวิชาที่สอน 

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

                    ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 2   ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                         แบบ  ต. 2.2/ครู 
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แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที ่................. 
แผนกวิชา......................................................... 

 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล จํานวนวิชา 
ที่สอน 

จํานวนวิชา 
ที่ได้จัดทํา 

จํานวนวิชา   
ที่ไม่ได้จัดทํา 

ร้อยละของ    
วิชาที่ทํา 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

รวม     

สรุปผลการประเมิน     ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 80 ขึ้นไปของครูในแผนกวิชา 
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 70 - 79.99 ของครูในแผนกวิชา 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 60 - 69.99 ของครูในแผนกวิชา 
   ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 50 - 59.99 ของครูในแผนกวิชา 

    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลน้อยกว่าร้อยละ 50 ของครูในแผนกวิชา 

ผู้ให้ข้อมูล……………………………………………หัวหน้าแผนกวิชา 
              (                                ) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.            .       
 
 
                                      

  ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 
 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  2   ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                แบบ ต. 2.2/แผนกวิชา 
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แบบสรปุผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  ปีการศึกษา 2557  
 

แผนกวิชา จํานวนครู 
ท้ังหมด 

จํานวนครูท่ีทําครบ ร้อยละ ปฏิบัติตามประเด็นท่ี  1 
มีผลร้อยละอยู่ในระดับ ภาค 1 ภาค 2 

1. ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย      
2.  อาหารและโภชนาการ      
3.  คหกรรมศาสตร์      
4.  การบัญชี      
5.  การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป      
6.  การขาย/การตลาด      
7.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
8.  การโรงแรม      
9.  สปาและความงาม      
10. วิจิตรศิลป์      
11. การออกแบบ      
12. คอมพิวเตอร์กราฟิก      
13. สามัญสัมพันธ์      
14. สัมพันธ์ธุรกิจ      

รวมทั้งหมด      

สรุปผลการประเมิน    ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 80 ขึ้นไปของครูทั้งหมด 
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 70 - 79.99 ของครูทั้งหมด 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 60 - 69.99 ของครูทั้งหมด 
   ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 50 - 59.99 ของครูทั้งหมด 

    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลน้อยกว่าร้อยละ 50 ของครูทั้งหมด 

 

ผู้สรุปผล……………………..…………………งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
           (                                    ) 
วันที่             เดือน             พ.ศ.  2558  .       
              

                                                                                            ส่งฝ่ายวิชาการ    

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  2   ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

                                แบบ  ต. 2.2/สถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.3          ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดําเนินการให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
และให้ครูทําบันทึกหลังการสอน ให้ครูนําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและการนําผลจาก
การวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

ผู้ให้ข้อมูล ครูผู้สอน  หัวหน้าแผนกวิชา 
ผู้สรุปผลการประเมิน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1. ครูผู้สอนรายงานตามแบบ ต. 2.3/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชา  
 2. หัวหน้าแผนกวิชา สรุปตามแบบ ต. 2.3/แผนกวิชา ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ  
 3.งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต. 2.3/งานพัฒนาหลักสูตรฯ/สถานศึกษา ส่ง

ฝ่ายวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

 (2) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

(3)  สถานศึกษาดําเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคน
ทําบันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

(4)  สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหน่ึงรายวิชาที่สอน 

 (5) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหน่ึงรายวิชาที่สอน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ้ 
ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้อง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศกึษา 2557 ภาคเรียนที ่................. 
ช่ือ-สกุล................................................ แผนกวิชา...................................................... 

 

ลําดับที่ รหัสวิชา ช่ือวิชา ประเด็นที่ได้ดําเนินการ 
1 2 3 4 5 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

                          ปฏิบัติได้........ประเด็น จํานวน.........รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ............ 

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 

     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
ผู้ให้ข้อมูล…………………………..………………ครูผู้สอน 
              (                               ) 
วันที่             เดือน              พ.ศ.             .       
 
 
                                            

ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 2   ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                               แบบ  ต. 2.3/ครู 
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แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศกึษา 2557 ภาคเรียนที ่........................ 
แผนกวิชา......................................................... 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล 
จํานวนรายวิชา 

ท่ีสอน 
ระบุประเด็นท่ีดําเนินการ
1 2 3 4 5 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

ครูที่ปฏิบัติทุกประเด็น  จํานวน .............คน   คิดเป็นร้อยละ.......................... 

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 

     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

ผู้ให้ข้อมูล……………………….…..…………………หัวหน้าแผนกวิชา 
              (                                 ) 
วันที่             เดือน                  พ.ศ.              .      
 
 
                                         

ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  2   ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                    แบบ  ต. 2.3/แผนกวิชา 
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แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับสถานศกึษา ปีการศึกษา 2557 
 

แผนกวิชา จํานวนท้ังหมด จํานวนท่ีดําเนินการตามประเด็นพิจารณา ผลการ
ประเมิน
ระดับ 

1 2 3 4 5 
ครู รายวิชา รายวิชา ร้อยละ รายวิชา ร้อยละ รายวิชา ร้อยละ ครู ร้อยละ ครู ร้อยละ 

1. ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย              
2.  อาหารและ
โภชนาการ 

             

3.  คหกรรมศาสตร์              
4.  การบัญชี              
5.  การเลขานุการ/ 
การจัดการท่ัวไป 

             

6.  การขาย/การตลาด              
7.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ              
8.  การโรงแรม              
9.  สปาและความงาม              
10. วิจิตรศิลป์              
11. การออกแบบ              
12. คอมพิวเตอร์กราฟิก              
13. สามัญสัมพันธ์              
14. สัมพันธ์ธุรกิจ              

รวมทั้งหมด             

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 

      ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

ผู้ให้ข้อมูล………………………………………งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
            (                              ) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.  2558  .       
 

                                                                                                      สง่ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

                              แบบ  ต. 2.3/งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
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แบบรายงาน    ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระดับสถานศกึษา ปีการศึกษา 2557 
                         รายวิชาทั้งหมดจํานวน......................รายวิชา   ครูทั้งหมดจาํนวน...........................คน 

สรุปผลการประเมิน    ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 80 ขึ้นไปของครูทั้งหมด 
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 70 - 79.99 ของครูทั้งหมด 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 60 - 69.99 ของครูทั้งหมด 
   ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลร้อยละ 50 - 59.99 ของครูทั้งหมด 

    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลน้อยกว่าร้อยละ 50 ของครูทั้งหมด 

ผู้สรุปผล                                       งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
          (.............................................) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.  2558  .       
                                                                                                              ส่งฝ่ายวิชาการ 

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ 
1. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน 

ตามแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที ่
หลากหลายทีมุ่่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของรายวิชาที่สอน 

 จํานวน............รายวิชา   
  ร้อยละ......................... 

จํานวน.........รายวิชา 
ร้อยละ................ 

2. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไมน้่อยกว่าร้อยละ 
80 ของรายวิชาที่สอน 

จํานวน............รายวิชา 
 ร้อยละ................ 

จํานวน............รายวิชา
ร้อยละ................ 

3. สถานศึกษาดําเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียน 
การสอนและให้ครูแต่ละคนทําบันทึกหลังการสอน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

จํานวน............รายวิชา 
 ร้อยละ................ 

จํานวน............รายวิชา
ร้อยละ................ 

4. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการสอน
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหน่ึงรายวิชาที่สอน 

จํานวน..................คน 
  ร้อยละ................ 

จํานวน..................คน
ร้อยละ................ 

5. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการวิจัย
ไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า
หน่ึงรายวิชาที่สอน 

จํานวน...................คน 
  ร้อยละ................ 

จํานวน...................คน
ร้อยละ................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                แบบ ต. 2.3/สถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่  2.4          ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   
คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนที่กําหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ

ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผล 
ตามแผน การจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลและนําผลจากการวัดและประเมินผลไป
ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ผู้ให้ข้อมูล ครูผู้สอน  หัวหน้าแผนกวิชา 
ผู้สรุปผลการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล   
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผล 
คําชี้แจง 1. ครูผู้สอนรายงานตามแบบ ต. 2.4/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชา  
 2. หัวหน้าแผนกวิชา สรุปตามแบบ 2.4/แผนกวิชา ส่งงานวัดผลและประเมินผล    
 3. งานวัดผลและประเมินผล สรุปตามแบบ ต. 2.4/สถานศึกษา ส่งฝ่ายวิชาการ 
ประเด็นการพจิารณา(1) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนกําหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ

ประเมินผลใหผู้้เรียนทราบกอ่นการจัดการเรียนการสอนทกุรายวิชาที่สอน 
(2) สถานศกึษาดําเนินการให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 
(3) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ

เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 
(4) สถานศกึษาดําเนินการให้ครูทุกคนใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

ทุกรายวิชาที่สอน 
(5) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบรูณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระดับ    
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติ
ตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 2   ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน  การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่........... 

ช่ือ-สกุล................................................ แผนกวิชา.................................................. 
 

ลําดับ
ที่ รายวิชา 

การปฏิบัติ (ใส ่ ในช่องที่ปฏิบัติ) จํานวน
ประเด็
นที่

ปฏิบัติ 

แจ้งเกณฑ์
วัดผล 

ก่อนเรียน 

วัดผลตาม
แผนการ
จัดการ
เรียนรู ้

วัดผล
หลาก
หลาย 

ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม 

นําผลไป
พัฒนา
ผู้เรียน 

1        
2        
3        
4        
5        

สรุป  สอนจํานวน....................รายวิชา  ปฏิบัติได้.....................ประเด็น 
สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  

   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 

     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
ผู้ให้ข้อมูล………………………..…………………ครู 
             (                                    ) 
วันที่             เดือน               พ.ศ.           .    
 
 
                                               

ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 2   ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
             แบบ ต. 2.4/ครู 
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แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ปีการศึกษา 2557   

ภาคเรียนที่.................................แผนกวิชา......................................................... 

ลําดับ
ที่ ช่ือ-สกุล 

การปฏิบัติ (ใส ่ ในช่องที่ปฏิบัติ) จํานวน
ประเด็
นที่

ปฏิบัติ 

แจ้งเกณฑ์
วัดผล 

ก่อนเรียน 

วัดผลตาม
แผนการ
จัดการ
เรียนรู ้

วัดผล
หลาก
หลาย 

ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม 

นําผลไป
พัฒนา
ผู้เรียน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

สรุป จํานวนครูทั้งหมด.................คน ครูปฏิบัติได้ทุกประเด็นจํานวน..............คน  
 
สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  

   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ  
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 

     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ้ 

ผู้ให้ข้อมูล………………………….…………………หัวหน้าแผนกวิชา 
              (                                 ) 
วันที่           เดือน             พ.ศ.            .      
 
 
                                         

ส่งงานวัดผลและประเมินผล  
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  2   ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                  แบบ ต. 2.4/แผนกวิชา 
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แบบสรปุผล   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา  2557 

ลําดับ
ที่ แผนกวิชา 

การปฏิบัติ (ใส ่ ในช่องที่ปฏิบัติ) จํานวน
ประเด็
นที่

ปฏิบัติ 

เกณฑ์
การ

ประเมิ
นระดับ 

แจ้งเกณฑ์
วัดผล 

ก่อนเรียน 

วัดผลตาม
แผนการ
จัดการ
เรียนรู ้

วัดผล
หลาก
หลาย 

ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม 

นําผลไป
พัฒนา
ผู้เรียน 

1 ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย        
2 อาหารและโภชนาการ        
3 คหกรรมศาสตร์        
4 การบัญชี        
5 การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป        
6 การขาย/การตลาด        
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
8 การโรงแรม        
9 สปาและความงาม        
10 วิจิตรศิลป์        
11 การออกแบบ        
12 คอมพิวเตอร์กราฟิก        
13 สามัญสัมพันธ์        
14 สัมพันธ์ธุรกิจ        

ภาพรวม        

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 

     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
ผู้ให้ข้อมูล……………………..……….…..…………งานวัดผลและประเมินผล 
           (                                     ) 
   วันที ่            เดือน              พ.ศ.  2558  .    
 

ส่งฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                         แบบ ต. 2.4/สถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
คําอธบิาย สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และทําความร่วมมือในการ

ส่งผู้เรียนเข้าฝกึงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงาน ของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับ 
สถานประกอบการ หน่วยงาน เพ่ือนําผลไปปรับปรุง 

ผู้ให้ข้อมูล หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
ผู้สรุปผลการประเมิน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผล 
คําชี้แจง 1. หัวหน้าแผนกวิชาชีพ รายงานตามแบบ ต.2.5/แผนกวิชา ส่งงานอาชีวศึกษาระบบ             

ทวิภาคี 
 2. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สรุปผลตามแบบ ต. 2.5/สถานศึกษา ส่งฝ่ายวิชาการ   
ประเด็นการพิจารณา (1)  สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และทําความร่วมมือใน

การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
 (2)  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
 (3)  สถานศึกษามีการนิเทศการฝกึงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
 (4)  สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้ เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  

หน่วยงาน 
 (5)  สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพ่ีอนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญ

สถานประกอบการ  หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติ

ตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติ
ตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  ปีการศึกษา 2557 
แผนกวิชา ........................................................................... 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 แผนกวิชามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนว่ยงานและทําความร่วมมือในการ

ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
  

2 แผนกวิชามีการปฐมนิเทศผู้เรยีนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน   
3 แผนกวิชามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หนว่ยงาน   
4 แผนกวิชามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ   
5 แผนกวิชามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อนําผลไปปรบัปรุงโดยเชิญ 

สถานประกอบการ 
  

ปฏิบัติได้........................ประเด็น
 

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 

     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 

ผู้ให้ข้อมูล…………………….…………………………หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
              (                                         ) 
    วันที่             เดือน               พ.ศ.  2558  .      
 
 
 
                                

  ส่งงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  2   ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                    แบบ  ต. 2.5 /แผนกวิชา 
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แบบสรปุผล   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  ปีการศึกษา 2557 
 

ลํา 
ดับ สาขาวิชา 

การปฏิบัติ (ใส ่ ในช่องที่ปฏิบัติจริง) 
เกณฑ์การ

ประเมินระดับ
ร่วมมือกับ

สถาน
ประกอบการ

จัดปฐม
นิเทศ

นิเทศ
ฝึกงาน

วัดผลร่วม 
กับสถาน

ประกอบการ

สัมมนา
การ

ฝึกงาน 

จํานวน
ประเด็นที่
ปฏิบัติ 

1 ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย        
2 อาหารและโภชนาการ        
3 คหกรรมศาสตร์        
4 การบัญชี        
5 การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป        
6 การขาย/การตลาด        
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
8 การโรงแรม        
9 สปาและความงาม        
10 วิจิตรศิลป์        
11 การออกแบบ        
12 คอมพิวเตอร์กราฟิก        

ภาพรวม        
สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  

   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 

     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 

ผู้ให้ข้อมูล…………………….…………………………งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
            (                                     ) 
วันที่             เดือน                พ.ศ.  2558  .      
 
                                

  ส่งฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  2   ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                  แบบ  ต. 2.5/สถานศึกษา



 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 33 
ดานดานการการบริหารจัดการอาชีวศึกษาบริหารจัดการอาชีวศึกษา  



 
 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
คําอธิบาย คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึกษา แต่ละสังกัดและอํานาจหน้าที่ให้

ถือปฏิบัติ ดังน้ี คือ 
  สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตาม 

พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการ
ดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553 

  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดอ่ืน ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการ

ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ใช้แบบประเมิน มาตราส่วน
ประมานค่า (Rating scale ) 1 - 5 

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มิ ได้ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาและมิได้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้
เสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ให้ทําหน้าที่ประเมิน
ความพึงพอใจของของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษา  และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทําหน้าที่ประเมิน  2  ด้านดังกล่าว  อาจเป็นบุคคล
หรือกลุ่มเดียวกันก็ได้ 

 ด้านที่ 1. การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยใน
การปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษารับทราบข้อมูลและ
นําไปปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป ให้ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  
scale) 1- 5 

 ด้านที่ 2. การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย รับทราบข้อมูล
และนําผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา  
ผู้สรุปผลการประเมิน  งานบริหารงานทั่วไป 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบสอบถาม 
 2. แบบสรุปผล 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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คําชี้แจง                 1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ   
    สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ   
                                การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามแบบ ต.3.1/แบบ  
                                ประเมิน ส่งงานบริหารงานทั่วไป 
  2. งานบริหารงานทั่วไป สรุปผลการประเมนิ ตามแบบ ต.3.1/สถานศึกษา ส่งฝ่าย 
                                บริหารทรัพยากร และหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
ประเด็นการพิจารณา   (1) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่ กําหนดในกฎหมาย  

ที่เก่ียวข้อง 
         (2) สถานศึกษาดําเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
  อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
         (3) สถานศึกษาดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอํานาจ

หน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
         (4) สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผล
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 

        (5) สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และมีผลประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

 เกณฑ์การประเมิน ดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 ดี ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 พอใช้ ค่าเฉล่ีย 2.51-
3.50 ต้องปรับปรุง ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวิทยาลัย ระดับดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ้ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
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แบบประเมิน  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
 1. ช่ือผู้ทรงคณุวุฒิ................................................................................................................. 
 2. อายุ...........................................ปี . 
 3. อาชีพ/ตําแหน่ง.................................................................................................................  
ตอนท่ี  2  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 ระดับความพึงพอใจ  5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยทีสุ่ด 
 

ลําดับ รายการประเมนิ ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 สถานศึกษามรีะบบงานที่เอือ้ตอ่การปฏิบัตงิาน      
2 สถานศึกษารับฟังขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัย      
3 สถานศึกษานําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัย 

ไปใช้ในการกําหนดนโยบายหรือบรหิารงาน 
     

4 สถานศึกษามกีารส่ือสารและทาํความเข้าใจในวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน
แก่คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัยทกุคน 

     

5 สถานศึกษามกีารประสานสัมพนัธ์ ทํางานเป็นทีม และสร้างเครือข่าย 
ในการทํางาน 

     

6 สถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทกุกลุ่มเพือ่นํามาปรับปรงุการ
บริหารจัดการ 

     

7 สถานศึกษามกีารใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ ่      
8 สถานศึกษามกีารดําเนินการกาํกับดูแลให้มกีารปฏิบัติตามขอ้ตกลง      

ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 
 
 

ด้วยความขอบคุณ 
  งานบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                                                                                            แบบ ต. 3.1/ แบบประเมิน 1
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แบบประเมิน คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
 1. ช่ือผู้ทรงคณุวุฒิ................................................................................................ 
 2. อายุ...........................................ปี . 
 3. อาชีพ/ตําแหน่ง................................................................................................  
ตอนท่ี  2  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 ระดับความคิดเห็น  5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สดุ 

ลําดับ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ร่วมกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

2 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ร่วมพิจารณาแผนปฏิบตัิการประจําปีของ
สถานศึกษา 

     

3 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

     

4 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย กํากับมาตรฐานการศึกษา  ควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

     

5 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย กํากับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ง โดย
ประชุมร่วมกับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ป ี

     

6 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยกํากับติดตามการประเมนิผู้บริหารสถานศึกษา 
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบวาระการดํารง
ตําแหน่ง 

     

7 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยดําเนนิงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกํากับ
ดูแลให้สถานศึกษาดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น 

     

ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

 
ด้วยความขอบคุณ 

  งานบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                                                                                      แบบ ต. 3.1/ แบบประเมิน 2 
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แบบสรุปผล  ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวทิยาลัย  ปีการศึกษา  2557 
 
ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่กําหนดในกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
  

2.  สถานศึกษาดําเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรอื
วิทยาลัย อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

ดําเนินการ 
.........ครั้ง 

 

3. สถานศึกษาดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัย ปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าที่ทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  

4. สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัย ในการปฏิบัตงิานร่วมกับสถานศึกษ
และมีผลประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 - 5.00 

ค่าเฉล่ีย
............... 
ระดับ......... 

 

5.  สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัยเพื่อพฒันาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และมีผลการประเมนิโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

ค่าเฉล่ีย
............... 
ระดับ......... 

 

                                                                  ปฏิบัติได้ ...............  ประเด็น 
สรุปผลการประเมิน       ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ้   

     ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
                               พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ    
      ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
                               ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
  
 
ผู้สรุปผล………………………………………….งานบริหารงานทั่วไป 
           (                                     ) 
วันที่             เดือน                พ.ศ.  2558  .                
 
                                

 
ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร และหวัหน้าแผนกวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                                                                                                    

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                                                                          แบบ ต. 3.1 /สถานศึกษา
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ตัวบ่งชีท้ี่  3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
คําอธบิาย สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู

และบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมของครูและบคุลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา มกีารดําเนินงานตามแผน มกีารติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง พร้อมทั้งจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน    งานวางแผนฯ 
เครื่องมือทีใ่ช ้ แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง                  งานวางแผนฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 3.2/สถานศึกษา ส่งฝ่ายแผนงานฯ และ

หัวหน้าแผนกวิชา  
ประเด็นการพจิารณา (1) สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

          (2) สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

          (3) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี  
          (4) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือ 

การปรับปรุง 
          (5) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับดีมาก  ปฏิบัติตาม

ประเด็น 1 - 5  ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น            
1 - 3  ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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แบบสรปุผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

  

2.  สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี   
4. สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
  

5.  สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี   
                                                                                            ปฏิบัติได้ ...............  ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 5  
      ดี  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 4  
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  1 – 3 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น  1 และ 2 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1 
 
 
ผู้สรุปผล………………………......….………งานวางแผนและงบประมาณ 
            (.....................................) 
วันที่             เดือน               พ.ศ.  2558  .       
 
 
                                            
                                                                            ส่งฝ่ายแผนงานฯ และหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                                                                                                      

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 
                                                                               แบบ ต. 3.2/สถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่   3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์   
คําอธบิาย สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาตาม 

อัตลักษณ์ ปรชัญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ชุมชน  และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
อัตลักษณ์  หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล ครู 
ผู้สรุปผลการประเมิน   งานวางแผนฯ  
เครื่องมือที่ใช้ แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง                  1. ครูรายงานผลการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ “ทักษะเย่ียม” ส่งงานวางแผน ฯ 
 2. งานวางแผน ฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.3.3/สถานศึกษา ส่งฝ่ายแผนงาน ฯ และ 
     หัวหน้าแผนกวิชา 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย 
 (2) สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 (3) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
 (4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
      (5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 

1 - 5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4  ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3  ระดับ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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แบบสรปุผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ปีการศึกษา 2557 
 

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัย 
  

2.  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาชุมชน  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ   
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน  

โครงการ 
  

5.  สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   
                                                                                              ปฏิบัติได้ ...............  ประเด็น

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 5  
     ดี  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 4  

 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 3  
 ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น  1 และ 2  
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  

 
ผู้สรุปผล…………………..…………..….………งานวางแผนและงบประมาณ 
            (.......................................) 
วันที่             เดือน               พ.ศ.  2558  . 
 
 
 
                                                  
                                                                          ส่งฝ่ายแผนงานฯ และหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                                                                                                

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

                                                                           แบบ ต. 3.3/สถานศึกษา 
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ตัวบ่งชีท้ี่   3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา  
คําอธบิาย ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้นํา

และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยใช้แบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1 - 5 

    ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ผู้ให้ข้อมูล คณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัย 
ผู้สรปุผลการประเมิน  งานบุคลากร งานบริหารงานทั่วไป 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบประเมิน 
 2. แบบรายงานผลการประเมิน 
 3. แบบสรุปผล 
คําชี้แจง          1.  งานบุคลากรและงานบริหารทั่วไป ส่งแบบประเมินให้ คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย ประเมินการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแบบ ต. 
3.4/แบบประเมิน 

 2.  งานบุคลากร สรุปตามแบบ ต. 3.4/งานบุคลากร  ส่งงานบริหารงานทั่วไป 
 3.  งานบริหารงานทั่วไป สรุปตามแบบ ต. 3.4/สถานศึกษา ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร และ

หัวหน้าแผนกวิชา 
 ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศกึษามีการบริหารจดัการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 (2) สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อย 

ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง 
           (3) สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  (4) สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและ

บุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  รวมท้ังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา    

  (5) สถานศึกษามีผลการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 
5.00 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

 ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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แบบประเมิน  การบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย            

ปีการศึกษา 2557 
คําชี้แจง ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารงานตามนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด โดยใช้ภาวะผู้นําและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง โดยใส่เครื่องหมาย                ลงในระดับ
คุณภาพที่พิจารณาว่าตรงกับความจริงมากที่สุด  

คํานิยาม ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถงึ  ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ 
ระดับความคิดเห็น  5 = มากทีสุ่ด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด 

ที ่ รายการประเมนิ 
ระดับคุณภาพ

5 4 3 2 1
1. มีการเผยแพร่วสัิยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธข์องผู้บริหารในการสร้างความร่วมมอืกับ

องค์กรท้องถิ่นตา่ง ๆ เพือ่ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอน
  

2. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์   
3. มีการนําผลการประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายนอก มากําหนด เป้าหมาย กลยทุธ์ และแผนการ

ดําเนินงานให้สอดคล้องต่อความเป็นจรงิและเกิดประโยชน์ตอ่สถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น
  

4. มีการสร้างการมีส่วนร่วมทัง้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยมีการรบัฟังความคิดเหน็อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น จดัประชุมบุคลากรทั้งองค์กรอยา่งน้อย 2 ครั้ง ต่อปี

  

5. มีการควบคุมอตัราส่วนครู : นักเรยีน ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด ครบทุก
สาขางาน 

  

6. มีการกํากับดูแลอัตราส่วนผู้สําเร็จการศึกษา (Success rate) ให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา
อย่างตอ่เนื่อง 

  

7. มีการใช้งบประมาณของสถานศึกษาจัดซือ้วัสดุฝึกและอุปกรณ์สําหรับการจดัการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 

  

8. มีการปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่ในการบริหารงาน และมีภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา   
9. มีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยกุตใ์ช้ในการบริหารจัดการจนเกิดผล

สัมฤทธิ์อย่างเปน็รูปธรรมอย่างชัดเจน และเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง
  

10. มีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และกํากับดูแลให้สถานศึกษาดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทกุประเดน็ 

  

ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 

        ด้วยความขอบคุณ  
ส่งงานบุคลากร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

            แบบ ต. 3.4/แบบประเมิน
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แบบรายงานผลการประเมิน  การบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ
1. มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

   

2. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์    
3. มีการนําผลการประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายนอก มากําหนด 

เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องต่อความ
เป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น

   

4. มีการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศกึษา 
โดยมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเน่ือง เช่น จัดประชุม
บุคลากรทั้งองค์กรอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี

   

5. มีการควบคุมอัตราส่วนครู : นักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด ครบทุกสาขางาน

   

6. มีการกํากับดูแลอัตราส่วนผู้สาํเร็จการศึกษา (Success rate) ให้
เกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง

   

7. มีการใช้งบประมาณของสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

   

8. มีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน และเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

   

ภาพรวม    

เกณฑ์การประเมิน    ดีมาก  ค่าเฉล่ีย  4.51 –5.00 
   ดี  ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50 
   พอใช้  ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50 
   ต้องปรับปรุง  ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50 

 

 

ผู้สรุปผล……………………………….……….งานบุคลากร 
         (                                  ) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.  2558  .                    
 

                    ส่งงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                  แบบ ต. 3.4/งานบุคลากร 
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แบบสรปุผล ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาปีการศึกษา 2557 
 

ที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด   
2. สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาอย่างน้อย

ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง
............ครัง้  

3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง  ผู้ทีม่ีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

............ครัง้  

4. สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครู
และบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  รวมท้ังผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

  

5. สถานศึกษามีผลการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  และมีผลการประเมิน 
โดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

 ค่าเฉลี่ย 
.................. 
ระดับ......... 

 

                                                                                       ปฏิบัติได้ ...............  ประเด็น 

ผลการประเมิน    ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
    ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
    พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
    ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
ผู้สรุปผล……………………………………….งานบริหารงานทั่วไป 
         (                                 ) 
วันที่             เดือน              พ.ศ.  2558  .          
 
 
         

ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร และหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

                แบบ ต. 3.4/สถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่   3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
คําอธบิาย สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการ

สูญหายของขอ้มูล  โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานอย่างน้อย 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
สถานศึกษา ขอ้มูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมลูตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล
งบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมลู
อาคารสถานที่ และข้อมลูพ้ืนฐานของจังหวัดโดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เช่ือมโยงอย่างเป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน มีการดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู
และบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรยีนโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 1-5 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรในสถานศึกษา 
ผู้สรุปผลการประเมิน  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบประเมิน 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ สอบถามความพึงพอใจตามแบบ ต.3.5/

แบบประเมินกับผู้ เรียน ผู้สอน และบุคลากรในสถานศึกษา และสรุปผลในแบบ           
ต. 3.5/สถานศึกษา  ส่งฝ่ายแผนงานฯ และหัวหน้าแผนกวิชา 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอ่ืน ที่จําเป็นสําหรับสถานศึกษา
ที่ครบถ้วนและเช่ือมโยงเป็นระบบ และมีระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการ
สูญหายของข้อมูล 

          (2) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน 
           (3) สถานศึกษาดําเนินการให้ คร ูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียนสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
           (4) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
            (5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสาร

เทศของสถานศึกษาโดยเฉลีย่ 3.51 - 5.00 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ระดับดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ้ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 
3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 ข้อ 

 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 



89 
 

 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมิน  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษา ปีการศึกษา 2557 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ   ชาย    หญิง 
 2. สถานภาพ  นักเรียน นักศึกษา  คร ู   บุคลากรสายสนับสนุน 
 3. แผนกวิชา/ฝ่าย.............................................................. 
ตอนท่ี 2 กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ระดับความพึงพอใจ  5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยทีสุ่ด 

ลําดับ
ที่ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา (LAN & Wireless) 
1.1 ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
     

1.2 ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย      
1.3 ความมีเสถียรภาพของระบบสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) 

ต่อเน่ือง 
     

1.4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย แบบ LAN สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทั่วถึง 

     

1.5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย แบบ Wireless สามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง 

     

2. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) 

2.1 ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย  

     

2.2 ความพึงพอใจในโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ที่วิทยาลัยจัดสรรไว้ให้      
3. ด้านการให้บริการ (Service) 
3.1 การกําหนดสิทธ์ิ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 
     

3.2 การบริการ และดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มี
ความรวดเร็ว และทันต่อการใช้งาน 

     

3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างมีมิตรไมตรี      

 

 
 
 
 
 

     

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                         แบบ ต. 3.5/แบบประเมิน 
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ลําดับ
ที่ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
4. ด้านการให้บริการเว็บไซต์ วิทยาลัย (www.svc.ac.th) 
4.1 การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ตามสิทธ์ิ      
4.2 ข้อมูลที่นําเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทนัสมัย      
4.3 ออกแบบได้สวยงาม การใช้ส ีและขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม      

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
 

ส่งงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

 
 
 
 
 

 
แบบสรปุผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2557 
 

ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีขอ้มูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอ่ืนที่จําเป็น 

สําหรับสถานศกึษาที่ครบถ้วนและเช่ือมโยงเป็นระบบและมีระบบ 
สํารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

  

2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองและ 
เป็นปัจจุบัน 

  

3. สถานศึกษาดําเนินการให้ คร ูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 

  

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน 

  

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉล่ีย....... 
ระดับ........... 

 

                                                  ปฏิบัติได้ ...............  ประเด็น 
สรุปผลการประเมิน    ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 

   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 

ผู้สรุปผล……………………..……………………งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ 
          (................................................) 
วันที่             เดือน             พ.ศ.  2558  .             

 

                                                  สง่ฝ่ายแผนงานฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากรและหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

                   แบบ ต. 3.5/สถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่  3.6   ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
คําอธบิาย สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอย่างน้อย 

5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้าน
การพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และมีผลทําให้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ลดลง 

ด้านที่ 1  ด้านความปลอดภัย  
ผู้ให้ข้อมูล ผู้เรียน ครู  
ผู้สรุปผลการประเมิน   งานอาคารสถานที่ 
เครื่องมือที่ใช้ 1.  แบบประเมิน 
 2.  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง        1.  หัวหน้าแผนกวิชาให้ครูและผู้เรียนในแผนกตอบแบบประเมินตามแบบ 3.6/แบบ

ประเมิน ส่งงานอาคารสถานที่ 
 2.  งานอาคารสถานที่สรุปผลการประเมินตามแบบ 3.6/งานอาคารสถานที่ ส่งงานปกครอง

ฝ่ายบริหารทรพัยากร และหวัหน้าแผนกวิชา 
ด้านที่ 2  ด้านการทะเลาะวิวาท 
ด้านที่ 3  ด้านสิ่งเสพติด 
ด้านที่ 4  ด้านสังคม    
ด้านที่ 5  ด้านการพนันและการม่ัวสุม   
ผู้ให้ข้อมูล ครู หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
ผู้สรุปผลการประเมิน   งานปกครอง งานโครงการพิเศษ งานสวัสดิการ ฯ 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผล 
คําชี้แจง        1. ครูที่ปรึกษา รายงานตามแบบ ต.3.6/ครทูี่ปรึกษา ส่งหวัหน้าแผนกวิชาชีพ 
 2. หัวหน้าแผนกวิชาชีพ รายงานตามแบบ ต.3.6/แผนกวิชา ส่งงานปกครอง 
 3. งานปกครอง งานโครงการพิเศษ งานสวัสดิการ สรุปข้อมูลตามแบบ 3.6/ 
     สถานศึกษา ส่งฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
ประเด็นการพิจารณา  (1) สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอย่าง

น้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้าน
สังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

                (2) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ 
                (3) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
  
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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 (4) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง 
                (5) สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน             
เกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 ระดับดี 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4  ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3 ระดับต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 
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แบบประเมิน ความพึงพอใจต่อด้านความปลอดภัยในการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา         
ปีการศึกษา  2555 

 
แบบประเมิน การบริหารความเส่ียง ด้านความปลอดภัยในการจัดสภาพแวดล้อม ส่ิงอํานวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อการ

เรียนรู้ในสาขาวชิา/ สาขางาน ปีการศึกษา 2557  
คําชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด   
ระดับความคิดเห็น  5 = ดีมาก  4 = ดี  3 = ปานกลาง  2 = ต้องปรับปรงุ  1 = ต้องปรับปรงุเรง่ด่วน 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 1.  เพศ    1. ชาย    2. หญิง 
 2.  สถานภาพ   1. ครู    2. ผู้เรียน 
 3.  แผนกวิชา   1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย    2. อาหารและโภชนาการ 
       3. คหกรรมศาสตร์     4. การบัญชี 
       5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป   6. การขาย/การตลาด 
       7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     8. การโรงแรม 
       9. สปาและความงาม    10. วิจิตรศิลป์ 
       11. ออกแบบ     12. คอมพิวเตอร์กราฟิก 
       13. สามัญสัมพนัธ์    14. สัมพันธ์ธุรกิจ    
ตอนที่ 2  การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 

ข้อท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. มีป้ายแสดงคําเตือนความปลอดภัยทุกพื้นที ่      
2. มีระบบสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ปอ้งกันอัคคีภัย      
3. มีป้ายแสดงขั้นตอนการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องจักร       
4. มีสถานที่และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ       
5. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นประจําพื้นที่นอกเหนือจาก

ห้องพยาบาลของสถานศึกษา 
     

6. มีการบันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรกัษาอุปกรณ์ 
เครื่องมอื เครื่องจักร 

     

7. มีอุปกรณ์ป้องกนัอุบัติเหตทุี่เกิดจากการปฏิบัติงาน      
8. มีข้อมูล หรอืสถติิการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดการเม่ือเกดิ

อุบัติเหต ุ
     

  

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………….
… 

            ส่งงานอาคารสถานที ่
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                แบบ ต. 3.6 /แบบประเมิน 
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แบบสรุปผล  การบรหิารความเสีย่งด้านความปลอดภัย ของอาคารสถานที ่ ปีการศึกษา  2557 

สาขาวิชา ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ สาขาวิชา ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1. ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย   8. การโรงแรม   
2. อาหารและโภชนาการ   9. สปาและความงาม   
3. คหกรรมศาสตร์   10.วิจิตรศลิป ์   
4. การบัญช ี   11.ออกแบบ   
5. การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป   12.คอมพิวเตอร์กราฟิก   
6. การขาย/การตลาด   13.สามัญสัมพันธ์   
7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   14.สัมพันธ์ธุรกิจ   

ค่าเฉลี่ยภาพรวม..........................................ระดับ......................................... 

ข้อที่ รายการประเมิน   S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1. มีป้ายแสดงคําเตือนความปลอดภัยทุกพื้นที ่    
2. มีระบบสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ปอ้งกันอัคคีภัย    
3. มีป้ายแสดงขั้นตอนการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องจักร     
4. มีสถานที่และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ     
5. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นประจําพื้นที่นอกเหนือจากหอ้งพยาบาล

ของสถานศึกษา 
   

6. มีการบันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรกัษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร    
7. มีอุปกรณ์ป้องกนัอุบัติเหตทุี่เกิดจากการปฏิบัติงาน    
8. มีข้อมูล หรอืสถติิการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดการเม่ือเกดิอุบตัิเหต ุ    

ภาพรวม    
 

เกณฑ์การประเมิน    ดีมาก  ค่าเฉล่ีย  4.51 –5.00 
   ดี  ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50 
   พอใช้  ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50 
   ต้องปรับปรุง  ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50 

ผู้สรุปผล                                  งานอาคารสถานที่ 
           (…….………….…………………) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.  2558  .  
  

  ส่งงานปกครอง  ฝ่ายบริหารทรัพยากร และหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

                   แบบ ต. 3.6/งานอาคารสถานที่
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แบบรายงาน  ข้อมูลความเสีย่ง 5 ด้าน ปีการศึกษา  2557  ภาคเรียนที่ ......................... 
สาขาวิชา.....................................สาขางาน......................................ระดับช้ันปวช. /ปวส. ................จํานวนผู้เรียน.............คน 

ลําดับ รายการ จํานวนผู้เรียนในห้อง โครงการป้องกัน 
ความเสี่ยง ทั้งหมด ที่ประสบปัญหา 

1. ด้านความปลอดภัย 
1.1 อุบัติเหตุจากการเดินทาง    
1.2 ลักขโมย    
1.3 เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการฝึกทักษะ    

2. ด้านการทะเลาะวิวาท 
2.1 ทะเลาะวิวาทกับผู้เรียนในสถานศึกษาเดียวกัน    
2.2 ทะเลาะวิวาทกับผู้เรียนสถานศึกษาอ่ืน    

3. ด้านสิ่งเสพติด 
3.1 บุหรี่    
3.2 กัญชา    
3.3 ยาบ้า    
3.4 ยาไอซ/์ยาอี    

4. ด้านสังคม 
4.1 การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร    
4.2 การติดเกมส ์    
4.3 การหนีเรียน / ขาดเรียนเกินกําหนด (ขร.)    

5. ด้านการพนัน 
5.1 เล่นไพ่/ไฮโล    
5.2 การพนันฟุตบอล    
 

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

ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                                 แบบ ต. 3.6/ครทูี่ปรึกษา 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                               แบบ ต. 3.6/แผนกวิชา 

 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน  ข้อมูลความเสีย่ง 5 ด้าน ปีการศึกษา  2557  ภาคเรียนที่ ......................... 
สาขาวิชา............................................สาขางาน........................................ 

ลําดับ รายการ จํานวนผู้เรียน โครงการป้องกัน 
ความเสี่ยง ทั้งหมด ที่ประสบปัญหา 

1. ด้านความปลอดภัย 
1.1 อุบัติเหตุจากการเดินทาง    
1.2 ลักขโมย    
1.3 เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการฝึกทักษะ    

2. ด้านการทะเลาะวิวาท 
2.1 ทะเลาะวิวาทกับผู้เรียนในสถานศึกษาเดียวกัน    
2.2 ทะเลาะวิวาทกับผู้เรียนสถานศึกษาอ่ืน    

3. ด้านสิ่งเสพติด 
3.1 บุหรี่    
3.2 กัญชา    
3.3 ยาบ้า    
3.4 ยาไอซ/์ยาอี    

4. ด้านสังคม 
4.1 การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร    
4.2 การติดเกมส ์    
4.3 การหนีเรียน    

5. ด้านการพนัน 
5.1 เล่นไพ่/ไฮโล    
5.2 การพนันฟุตบอล    
 

ผู้สรุปผล                                          หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
           (…….………….…………………………) 
วันที่             เดือน        พ.ศ.            .      
 

ส่งงานปกครอง 
 
 
 
 



98 
 

 
 
 
 
 
 

แบบสรปุผล  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  ปีการศึกษา 2557 
 

ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา  ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร

ความเสี่ยงที่สําคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย 
ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน
และการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝา่ยใน
สถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

  

2. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ   
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ   
4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงบริหาร

ความเสี่ยง 
  

5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน               
                                                     ปฏิบัติได้ ...............  ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน    ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4  
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3  
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2  
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 

ผู้สรุปผล……………………..……………………งานปกครอง/งานโครงการพิเศษ/งานสวัสดิการ ฯ 
            (.......................................) 
วันที่             เดือน           พ.ศ.  2558  .    
 
 
 

                                      ส่งฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ   
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                              แบบ ต. 3.6/สถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่   3.7   ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
คําอธิบาย สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษา  

มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้เรียน  ครูที่ปรึกษา 
ผู้สรุปผลการประเมิน     งานครูที่ปรึกษา งานแนะแนว ฯ 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
  2. แบบสรุปรายงาน 
คําชี้แจง  1. ครูที่ปรึกษารายงานตามแบบ ต.3.7/ครู1,2 ส่งงานครูที่ปรึกษา 
  2. งานครูที่ปรกึษา รายงานตามแบบ ต. 3.7/งานครูที่ปรึกษา และรายงานตามประเด็น

การพิจารณาที่ 2 , 3 และ 5 และสรุปผลการประเมินตามแบบ                  ต.3.7/
สถานศึกษาส่งฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ และหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

 3. งานแนะแนว ฯ รายงานประเด็นการพิจารณาที่ 1 และ 4 ตามแบบ ต.3.7สถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียน 
             (2) สถานศึกษามีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
             (3) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 
             (4) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย

ร้อยละ 10 ของจํานวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
             (5) สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับ

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน  การจัดให้ผู้เรยีนพบครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557 
 

ผู้เรียนสาขาวิชา......................................................ระดับช้ัน............................................ 
 
 
ภาคเรียนที่ 1 พบครูที่ปรึกษา  จํานวน........................ครั้ง 
ภาคเรียนที่ 2 พบครูที่ปรึกษา  จํานวน........................ครั้ง 
 รวมทั้งปีการศึกษา จํานวน........................ครั้ง 
 
 
เกณฑ์การผ่าน   ผ่าน  36  ครั้ง ขึ้นไป 
   ไม่ผ่าน  น้อยกว่า  36 ครั้ง 
 
ผู้ให้ข้อมลู..............................................ครูที่ปรึกษา 
            (.............................................) 
      วันที่..........เดือน ................ พ.ศ.   2558       
 

ส่งงานครูที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

                  แบบ ต. 3.7/ครู 1 
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แบบรายงาน  ระบบดูแลผู้เรยีนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรยีนปัญญาเลิศ  ปีการศึกษา 2557 

ผู้เรียนสาขาวิชา....................................................ระดับช้ัน....................... 
 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่มเสี่ยงด้าน หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ปัญญาเลิศ หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ผู้สรุปผล……………………..……………………ครูที่ปรึกษา 
         (...................................................) 
วันที่             เดือน         พ.ศ.  2558  .    
 
 
   - ส่งงานครูที่ปรึกษา 
 - งานครทูี่ปรกึษารวบรวมข้อมูลรายงานหัวหน้า

แผนกวิชาชีพ และฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                                                                                                  แบบ ต. 3.7 /ครู 2 
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แบบสรปุรายงาน จํานวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบครูทีป่รึกษา  ปีการศึกษา 2557 

 

 

เกณฑ์การผ่าน   ผ่าน  36 ครั้งขึ้นไป  
 ไม่ผ่าน  น้อยกว่า 36 ครั้ง 

 

ผู้สรุปผล……………………..……………………งานครูที่ปรึกษา 
         (..................................................) 
วันที่             เดือน           พ.ศ.  2558  .    
 
 
 
 

ส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ และหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 
 
 

สาขาวิชา 
จํานวนครั้งในการพบครูท่ีปรึกษา 

รวมจํานวนครั้ง 
ต่อปีการศึกษา 

 
ร้อยละ 

ผลการดําเนินงาน
 ตามเกณฑ์ ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 

  ผ่าน ไม่ผ่าน
1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย       
2. อาหารและโภชนาการ       
3. คหกรรมศาสตร ์       
4. การบัญช ี       
5. การเลขานุการ/การจดัการทั่วไป       
6. การขาย/การตลาด       
7. คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ       
8. การโรงแรม       
9. สปาและความงาม       
10.  วิจิตรศิลป์       
11.  การออกแบบ       
12.  คอมพิวเตอร์กราฟกิ       

สรุปภาพรวม     

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                                                                                   แบบ ต. 3.7 /งานครูที่ปรึกษา 1
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แบบสรุปรายงาน ระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  ปีการศึกษา 2557 
 

สาขาวิชา จํานวนนักเรียน 
ท้ังหมด 

       ผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยง         ผู้เรียนปัญญาเลิศ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.  ผ้าและเครื่องแต่งกาย      
2.  อาหารและโภชนาการ      
3.  คหกรรมศาสตร ์      
4.  การบัญช ี      
5.  การเลขานุการ/การจดัการทั่วไป      
6.  การขาย/การตลาด      
7.  คอมพวิเตอร์ธุรกิจ      
8.  การโรงแรม      
9.  สปาและความงาม      
10. วิจิตรศิลป์      
11. การออกแบบ      
12. คอมพิวเตอร์กราฟิก      

สรุปภาพรวม      
ดําเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มเส่ียง  
 1.………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ดําเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนปญัญาเลิศ 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้สรุปผล……………………..……………………งานครูที่ปรึกษา 
            (.......................................) 
วันที่             เดือน           พ.ศ.  2558  .   

ส่งฝ่ายพัฒนากจิการฯ และหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                                                                                         แบบ ต. 3.7 /งานครูที่ปรึกษา 2
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แบบสรปุผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 
 

ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน   
2. สถานศึกษามีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
................. 

ครั้ง 
 

3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน   
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่

ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจํานวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
ร้อยละ 

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

5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ ...............คน  
                                                                            ปฏิบัติได้.................ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน    ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3  ข้อ  
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2  ข้อ  
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 

ผู้สรุปผล……………………..……………………งานครูที่ปรึกษา 
        (....................................................) 
วันที่          เดือน                 พ.ศ.  2558  .    
                                               
 
 

                                      ส่งฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ  และหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

               แบบ ต. 3.7/สถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่  3.8   ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ

การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ 
คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ

การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ มีการประเมินความพึง
พอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนร่วมประมาณ (Rating scale) 1 - 5 และมีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของ ครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาและผู้เรียน 

ผู้ให้ข้อมูล ครู  ผู้เรียน   
ผู้สรุปผลการประเมิน    งานอาคารสถานที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบประเมิน 
 2. แบบสรุปการประเมิน 
 3. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1. หัวหน้าแผนกวิชาแจกแบบประเมินให้ครูและผู้เรียนในแผนกวิชาตาม แบบ ต. 3.8/  
    อาคารสถานที่ ส่งงานอาคารสถานที่ และแบบต. 3.8/ห้องสมุด ส่งงานวิทยบริการฯ  
 2. งานอาคารสถานที่ และวิทยบริการฯ สรุปการประเมินตามแบบ ต. 3.8/งานอาคาร

 สถานที่และงานวิทยบริการฯ ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้า  
 แผนกวิชา 

 3. งานอาคารสถานที่และงานวิทยบริการ ฯ สรุปผลการประเมิน ตามแบบ       
                                   ต. 3.8/สถานศึกษา ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์

ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ หอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ
โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝา่ยในสถานศึกษาและผู้เรียน 

           (2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
           (3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ  
           (4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51 - 5.00 
           (5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
เกณฑ์การประเมิน ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ 

การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ ระดับดีมาก ปฏิบัติ
ตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 
3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ
ตามประเด็น 1 ข้อ 

 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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แบบประเมิน  ความพึงพอใจตอ่ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ

ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรยีน หอ้งปฏิบัติการ ปกีารศึกษา 2557 
คําชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด  

ระดับความพึงพอใจ  5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด  
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 1.  เพศ    1. ชาย   2. หญิง 2.  สถานภาพ     1.  ครู   2. ผู้เรียน 
 3.  แผนกวิชา   1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย    2. อาหารและโภชนาการ   3. คหกรรมศาสตร์  
     4. การบัญชี   5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป  
     6. การขาย/การตลาด   7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   8. การโรงแรม  
     9. สปาและความงาม   10. วิจิตรศิลป์   11. ออกแบบ  
     12. คอมพิวเตอร์กราฟิก   13. สามัญสัมพันธ์   14. สัมพันธ์ธุรกิจ 
ตอนที่  2 ความพึงพอใจระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้ 
        อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่งงานอาคารสถานที ่  
 
 

ข้อท่ี รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

 
1. 

ด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
มีห้องปฏิบัติการตรงตามแผนกวิชาที่เปิดสอน 

     

2. มีการจัดห้องปฏิบัติการเป็นสัดส่วน      
3. มีการจัดครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สะดวก สอดคล้องกับการเรียนการสอน      
4. มีอากาศถ่ายเทได้ดี ติดตั้งพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ      
5. มีแสงสว่างเพียงพอ หลอดไฟ อยู่ในสภาพใช้การได้      
6. มีการติดตั้งตารางการใช้ห้องเรียนทุกห้องเป็นปัจจุบัน      
7. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการใช้ห้อง      
8. มีป้ายชื่อ/แผนก ห้องปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบ      
9. อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ ์      
10. มีคําเตือนเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน      
 

1. 
ด้านสภาพและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
การจัดมุมพักผ่อนให้กับนักศึกษา 

     

2. การจัดภูมิทัศน์ของสถานศึกษา      
3. การจัดสถานที่จอดรถ      
4. การจัดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าวิทยาลัย      
5. การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณที่ใช้ร่วมกัน      

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                                                                      

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
แบบ ต. 3.8/อาคารสถานที่
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แบบประเมิน  ความพึงพอใจต่อระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2557 
คําชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด  

ระดับความพึงพอใจ  5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยทีสุ่ด  
ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 1.  เพศ    1. ชาย   2. หญิง 
 2.  สถานภาพ   1.  ครู   2. ผู้เรียน 
 3.  แผนกวิชา   1. ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย   2. อาหารและโภชนาการ   3. คหกรรมศาสตร์  
     4. การบัญชี   5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป  
     6. การขาย/การตลาด   7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   8. การโรงแรม  
     9. สปาและความงาม   10. วิจิตรศิลป์   11. ออกแบบ  
     12. คอมพิวเตอร์กราฟิก   13. สามัญสัมพันธ์   14. สัมพันธ์ธุรกิจ 
ตอนท่ี  2 ความพึงพอใจระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลศูนย์วิทยบริการ 

ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์มีความเหมาะสมต่อสาขาวิชา      
2. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์มีเพียงพอต่อสาขาวิชา      
3. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์มีสื่อหลากหลาย      
4. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์มีความทันสมัย      
5. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการสืบค้น      
6. สามารถรองรับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม      
7. มีการบํารุงรักษาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสื่อต่าง ๆ      
8. การจัดครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสื่อต่าง ๆ เหมาะสมกับสถานที่      
9. มีผู้รับผิดชอบให้บริการแก่คร ูและผู้เรียน      
10. มีความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการ      
ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่งงานวิทยบริการและห้องสมุด  
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                                                                      

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                  แบบ  ต. 3.8/ห้องสมุด 
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แบบสรปุการประเมิน  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2557 

สาขาวิชา 
ด้าน 

อาคารสถานท่ี
ด้าน

สภาพแวดล้อม
ด้าน 

ศูนย์วิทยบริการ ภาพรวม 

 S.D  S.D  S.D   S.D ระดับคุณภาพ
1.  ผ้าและเครื่องแต่งกาย          
2.  อาหารและโภชนาการ          
3.  คหกรรมศาสตร ์          
4.  การบัญช ี          
5.  การเลขานุการ/การจดัการทั่วไป          
6.  การขาย/การตลาด          
7.  คอมพวิเตอร์ธุรกิจ          
8.  การโรงแรม          
9.  สปาและความงาม          
10.  วิจิตรศิลป์          
11.  ออกแบบ          
12.  คอมพิวเตอร์กราฟกิ          
13.  สามัญสัมพันธ ์          
14.  สัมพันธ์ธุรกิจ          

ภาพรวม          

เกณฑ์การประเมิน      ดีมาก  ค่าเฉล่ีย  4.51 –5.00     ดี  ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50 
                             พอใช้  ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50    ต้องปรับปรุง  ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50 

        ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50 
 
 

ผู้สรุปผล                             งานอาคารสถานที่       ผู้สรุปผล                            งานวิทยบริการฯ  
       (…….…………..….…………………)    (…….…………..….…………………) 
วันที่        เดือน              พ.ศ.  2558  .                วันที่        เดือน              พ.ศ.  2558  .   
 

ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                                                                       

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

     แบบ  ต. 3.8/งานอาคารสถานที่และงานวิทยบริการฯ
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แบบสรปุผลการประเมิน   ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้

อาคารสถานที่ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ การศึกษา 2557 

ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ

ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีสว่นร่วมของครู และบุคลากร 
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

  

2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ   
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

  

4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51 - 5.00 ค่าเฉลี่ย.........
ระดับ........... 

 

5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   
                                                                 ปฏิบัติได้ .............. ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

ผู้สรุปผล                                        งานอาคารสถานที่และงานวิทยบริการ ฯ 
            (…….………….………………….……) 
วันที่             เดือน                พ.ศ.  2558  .         
 
                                          

  
 ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                                                                      

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
               แบบ  ต. 3.8/สถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.9   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการจัดการหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน โดยใช้แบบประเมิน มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 1 - 5 และ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

ผู้ให้ข้อมูล ครู  และผู้เรียน 
ผู้สรุปผลการประเมิน    งานพัสดุ 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบประเมิน 
  2. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1. หัวหน้าแผนกวิชาแจกแบบประเมินให้ครูและผู้เรียนประเมินตามแบบ     

ต. 3.9/แบบประเมิน ส่งงานพัสดุ 
 2. งานพัสดุ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.3.9/สถานศึกษา ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร 

และหัวหน้าแผนกวิชา 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

คอมพิวเตอร์ 
           (2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
          (3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
           (4) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51 - 5.00 
           (5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ระดับ 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้  
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 



111 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
แบบประเมิน    ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 
คําชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าตรงกับความจริงมากที่สุด  

ระดับความพึงพอใจ  5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยทีสุ่ด  
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 1.  เพศ   1. ชาย   2. หญิง 
 2.  สถานภาพ  1. ครู   2. ผู้เรียน 
 3.  แผนกวิชา  1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย  2. อาหารและโภชนาการ   3. คหกรรมศาสตร์  
    4. การบัญชี   5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป  6. การขาย/การตลาด 
    7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  8. การโรงแรม   9. สปาและความงาม  

  10. วิจิตรศิลป์  11. ออกแบบ   12. คอมพิวเตอร์กราฟิก 
    13. สามัญสัมพันธ์  14. สัมพันธ์ธุรกิจ   
ตอนที่  2  ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ของสถานศึกษา 

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สําหรบัใช้จัดการเรียนการสอน อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดี 

     

2. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สําหรับใช้บริการทั่วไป อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี      
3. วัสดุ อุปกรณ์ มีความเหมาะสม เพียงพอ      
4. มีการจัดทําโครงการบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์      
5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย      
6. มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับผู้เรียน       

  

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  ส่งงานพัสดุ 
 

 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
               แบบ  ต. 3.9/แบบประเมิน 
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แบบสรปุผลการประเมิน   ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์                         
ปีการศึกษา  2557 

 

สาขาวิชา ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ สาขาวิชา ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.  ผ้าและเครื่องแต่งกาย   8.  การโรงแรม   
2.  อาหารและโภชนาการ   9.  สปาและความงาม   
3.  คหกรรมศาสตร ์   10. วิจิตรศิลป์   
4.  การบัญช ี   11. ออกแบบ   
5.  การเลขานุการ/การจดัการทั่วไป   12. คอมพิวเตอร์กราฟิก   
6.  การขาย/การตลาด   13. สามัญสัมพันธ์   
7.  คอมพวิเตอร์ธุรกิจ   14. สัมพันธ์ธุรกิจ   

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม......................ระดับ..................... 
ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

และคอมพิวเตอร ์
  

2. สถานศึกษามกีารดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ   
3. สถานศึกษามกีารประเมินความพึงพอใจตอ่การจัดหา การใช้วสัดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

  

4. สถานศึกษามกีารนําผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51 - 5.00 ค่าเฉลีย่................ 

ระดบั.................. 

 

5. สถานศึกษามกีารนําผลการประเมินไปปรับปรงุการบริหารจัดการ   
                                                                                                       ปฏิบัติได้....................ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 

ผู้สรุปผล........……………………..……………งานพัสดุ 
          (.............................................) 
วันที่         เดือน            พ.ศ.  2558  .     

 ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร และหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                             แบบ  ต. 3.9/สถานศึกษา 



113 
 

 
 

   
 

ตัวบ่งชี้ที่  3.10   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คําอธิบาย สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนใน

สถานศึกษา ในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา 
ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

ผู้ให้ข้อมูล ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน 
ผู้สรุปผลการประเมิน    งานบุคลากร 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานตามแบบ ต. 3.10/ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ส่งงานบุคลากร ทุกภาคเรียน 
 2. บุคลากรสายสนับสนุน รายงานตามแบบ ต. 3.10/บุคลากรสายสนับสนุน ส่งงาน

บุคลากร 
 3. งานบุคลากรสรุปรายงานตามแบบ ต. 3.10/สถานศึกษา ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร 

และหัวหน้าแผนกวิชา 
ประเด็นการพจิารณา (1) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ

ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 (2) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 (3) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา เขา้ร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ครแูละบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน 
องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 (4) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 (5) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีมาก ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 ข้อ 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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แบบรายงาน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่......... 
ช่ือ – สกุล ............................................................ ตําแหน่ง ................................. 

            แผนกวิชา........................................................................................ 
ประเด็นที่ 1. การฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   
ครั้งท่ี รายการ ว.ด.ป. และ

จํานวนชั่วโมง หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีจัด 

     
     
     
     
     

ประเด็นที่ 2. การรับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา   
ครั้งท่ี รายการ ว.ด.ป. ท่ีได้ หน่วยงานท่ีให้ทุน จํานวนเงิน 
     
     
     
     
     

ประเด็นที่ 3. การเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นกับสถานศกึษาอ่ืนหรือเป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอกที่ตรงกับสาขา
วิชาชีพ  (เช่น ไปสอนในสถานศึกษาอ่ืน ๆ)  
ครั้งท่ี รายการ ว.ด.ป. ท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัด/สถานท่ี 
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

                                                                   แบบ ต. 3.10/ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ประเด็นที่ 4. การได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  
ครั้งท่ี รายการ ว.ด.ป. ท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัด/สถานท่ี 
    
    
    
    
    
 
ประเด็นที่ 5. ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพจาก 

หน่วยงานภายนอก 
ครั้งท่ี รายการ ว.ด.ป. ท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีได้รับ 
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
ส่งงานบุคลากร 
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แบบรายงาน การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557  

ช่ือ – สกุล บุคลากรสายสนับสนุน..............................................................................  
ฝ่าย.....................................................งาน..................................................... 

 
ครั้งท่ี รายการ ว.ด.ป. และ

จํานวนชั่วโมง หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีจัด 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
ผู้สรุปผล........................................................บุคลากรสายสนับสนุน 
          (........................................................) 
         วันที่           เดือน           พ.ศ. 2558    
 

ส่งงานบุคลากร 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

                                                                              แบบ ต. 3.10/บุคลากรสายสนับสนุน 
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แบบสรปุผลการประเมิน  การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 

แผนกวิชา/ฝ่าย  จํานวนคน 
ท้ังหมด 

จํานวนคนท่ีปฏิบติัตามประเด็นท่ี 
1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ

1. ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย            
2. อาหารและโภชนาการ            
3. คหกรรมศาสตร์            
4. การบัญชี            
5. การเลขานุการ/การจัดการท่ัวไป            
6. การขาย/การตลาด            
7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ            
8. การโรงแรม            
9. สปาและความงาม            
10. วิจิตรศิลป์            
11. ออกแบบ            
12. คอมพิวเตอร์กราฟิก            
13. สามัญสัมพันธ์            
14. สัมพันธ์ธุรกิจ            
ฝ่ายบริหารทรัพยากร            
ฝ่ายวิชาการ            
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา            
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ            

ภาพรวม            
                              ปฏิบัติได้..................ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

ผู้สรุปผล……………….…………......……….………งานบุคลากร 
          (.....................................................) 
    วันที่          เดือน         พ.ศ. 2558  .    

ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร และหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
              แบบ ต. 3.10/สถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.11   ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
คําอธิบาย  สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีของ

สถานศึกษา ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การดําเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  งบดําเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเส่ือมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน   งานวางแผน ฯ 
เคร่ืองมือที่ใช้ แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1. งานวางแผนฯ รายงานตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 
 2. งานผลิตผลการค้าฯ รายงานตามประเด็นการพิจารณาข้อ 2 
 3. งานโครงการพิเศษฯ รายงานตามประเด็นการพิจารณาข้อ 3 
 4. งานวิจัยฯ รายงานตามประเด็นการพิจารณาข้อ 4 
 5. งานกิจกรรมฯ รายงานตามประเด็นการพิจารณาข้อ 5 
ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามรีายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือสําหรับการจัดการเรียนการสอน  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาํเนินการ 
 (2) สถานศึกษามรีายได้หรอืมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วสัดุฝึกในการจัด 

การเรียนการสอนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 
 (3) สถานศึกษามรีายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือสําหรับการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดําเนนิการ 
 (4) สถานศึกษามรีายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทําและดําเนนิการจดั

ประกวด จัดแสดงโครงการ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ 

 (5) สถานศึกษามรีายจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสํานึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
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แบบสรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  ปีการศึกษา 2557 
งบดําเนินการ จาํนวน..........................บาท 

 

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

ผู้สรุปผล……………….………......……….………งานวางแผนฯ 
         (....................................................) 
  วันที่          เดือน               พ.ศ. 2558  .      
 

ส่งฝ่ายแผนงานฯ  และหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา จํานวนเงิน ปฏิบัติได้ 
ร้อยละ 

ผลการประเมนิ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษามรีายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือสําหรับ  
การจดัการเรยีนการสอน ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของ
งบดําเนินการ 

 
  

 

2 สถานศึกษามรีายได้หรอืมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจาก
การใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรยีนการสอนไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

 
  

 

3 สถานศึกษามรีายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือสําหรับ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1  
ของงบดําเนินการ 

 
  

 

4 สถานศึกษามรีายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของงบดําเนินการ 

 

  

 

5 สถานศึกษามรีายจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจติสํานึกและเสริมสรา้งความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดําเนินการ 

 

  

 

                                                                                ปฏิบัติได้ ............... ประเด็น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
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ตัวบ่งชี้ที่  3.12   ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ 

คําอธบิาย  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุง 

ผู้ให้ข้อมูล 1. ครูผู้สอนในแผนกวิชา/งานในฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 2. หัวหน้าแผนกวิชา/หัวหน้างาน 
ผู้สรุปผลการประเมิน    งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1.  ครูผู้สอนมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวุฒิ ทั้งภายในประเทศ

และหรือต่างประเทศ รายงานข้อมูลตาม แบบ ต. 3.12/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ
ทุกภาคเรียน 

 2.  หัวหน้าแผนกวิชาชีพ สรุปจากครูตามแบบ ต. 3.12/แผนกวิชา ส่งงานพัฒนา
หลักสูตรฯ สิ้นภาคเรียนที่ 2 

 3.  งานพัฒนาหลักสูตรฯ สรุปตามแบบ ต.3.12/สถานศึกษา ประเด็นการพิจารณาข้อ 2 
ส่งงานบริหารงานทั่วไป 

 4.  งานความร่วมมือและงานอาชีวศึกษาทวิภาคี สรุปจํานวนสถานประกอบการท้ังใน
ประเทศและหรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาตาม
แบบ ต. 3.12/แบบบันทึก 1,2 และ ต.3.12/สถานศึกษา ประเด็นการพิจารณาข้อ 3 
ส่งงานบริหารงานทั่วไป 

 5.  งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ แผนกวิชาหรืองานในฝ่ายที่มีการระดมทรัพยากร
จากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา กรอกข้อมูลตามแบบ ต. 3.12/  
งานการเงิน บัญชี พัสดุ  ส่งงานบริหารงานทั่วไป  

 6. งานบริหารงานทั่วไปสรุปผลการประเมนิตามแบบ 3.12/สถานศึกษา ทุกข้อส่ง 
ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
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ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

 (2) สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
สาขางานที่เปิดสอน 

 (3) สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศที่มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

 (4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

 (5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
เพ่ือการปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 
4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ้ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
แบบรายงาน การจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูเ้ชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  2557  ภาคเรียนที่……….…… 
 สาขาวิชา……………………………………………………………. 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ - สกุล ชื่อหน่วยงาน เรื่องที่บรรยาย จํานวนชั่วโมง 
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...................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ผู้รายงาน………………………..….......................ครูผู้สอน    
            (                                        )  
วันที่             เดือน        พ.ศ.      .                                                                                                  ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพตามสาขาผู้เรียน 
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                    แบบ  ต. 3.12 /ครู
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แบบรายงาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ร่วมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2557  สาขาวิชา............................................................................ 

ลําดับ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเทศ 
() 

ต่างประเทศ 
() 

การเข้าร่วมพัฒนาผู้เรียน หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วัน เดือน ปี เรื่องที่เข้าร่วม จํานวนชั่วโมง 
 สาขางาน........................................       

1        
2        
3        

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

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

ผู้รายงาน………………………..….......................หัวหน้าแผนกวิชาชีพ    
            (                                        )  
วันที่             เดือน               พ.ศ.  2558  .                                                                                                                    ส่งงานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
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123 



 
 
 
 
 
 
 
 
แบบรายงาน  รายชื่อสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557  แผนกวิชา............................................................................ 

ลําดับ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเทศ 
() 

ต่างประเทศ 
() ที่ตั้งสถานประกอบการ ประเภทของสถาน

ประกอบการ 
เรื่องความร่วมมือ
กับสถานศึกษา 

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

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

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

ผู้รายงาน………………………..….......................งานความร่วมมือ/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    
            (                                        )  
วันที่             เดือน              พ.ศ.  2558  .                                                                                                                     ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานที่  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    

                 แบบ  ต. 3.12 /แบบบันทกึ 1
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แบบสรปุรายงาน จํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศที่มสี่วนร่วมในการจัด

การศึกษา กับสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2557     
 

สาขาวิชา/สาขางาน จํานวน           
สถานประกอบการ 

      สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย    
2. อาหารและโภชนาการ    
3. คหกรรมศาสตร์    
4. การบัญชี    
5. การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป    
6. การขาย/การตลาด    
7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
8. การโรงแรม    
9. สปาและความงาม    
10. วิจิตรศิลป์    
11. ออกแบบ    
12. คอมพิวเตอร์กราฟิก    
13. สามัญสัมพันธ์    
14. สัมพันธ์ธุรกิจ    

รวม    
 

เกณฑ์การผ่าน   1.  ระดับสาขาวิชา/สาขางาน ไม่น้อยกว่า  3  แห่ง                                                                   
2.  ระดับสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง    

สรุปผลการรายงาน      ผ่าน   ไมผ่่าน 
 

ผู้สรุปผล………………………………………….………งานความร่วมมือและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
             (............................................) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.  2558  .    
 

ส่งฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานฯ หัวหน้าแผนกวิชาชีพ และงานบริหารงานทั่วไป 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
      
                                                                                           แบบ  ต. 3.12/แบบบันทึก 2
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แบบรายงาน การระดมทรัพยากร  เงิน  ครภัุณฑ์  วัสดุ  อุปกรณ์ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา   
 ระหว่างวันที่  1 เมษายน  2557 – 31  มีนาคม  2558  (อาจเป็นเงินบริจาค,  
 การหารายได้ หรือบริจาคสิ่งของ)  ปีการศึกษา  2557 
  

ครั้งที ่ ว.ด.ป. รายการ จํานวนที่ได้รบั 
บาท เครื่อง / ชิ้น 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม   
 

 
 
 ผู้ใหข้้อมูล                                     งานพัสดุ/ งานการเงิน/ งานบัญชี 
           (                                      ) 
     วันที่          ดือน            พ.ศ.  2558  .       
 
 
 
                                            

 
 

ส่งงานบริหารงานทั่วไป 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
      
                                                                             แบบ  ต. 3.12/งานพัสดุ/การเงิน/บัญชี
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แบบสรปุผลการประเมิน   การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ

ต่างประเทศ จากแหล่งต่าง ๆ ปีการศึกษา  2557 
ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ 

จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ    
  

2. สถานศึกษามีสาขาวิชาที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนสาขาวิชาที่เปิดสอน   

.......สาขาวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 

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

 

3. สถานศึกษามีจาํนวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อย
กว่า 20 แห่ง 

 
.............แห่ง 

 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

 
..........รายการ 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง            

  

                                                        ปฏิบัติได้ .............. ประเด็น 
สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  

   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

ผู้สรุปผล                                         งานบริหารงานทั่วไป 
          (…….………….…………………….……) 
    วันที่          เดือน             พ.ศ.  2558      
 
 

                  ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร และหัวหน้าแผนกวิชา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
      

                                                                                           แบบ  ต. 3.12/สถานศึกษา



 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 44 
ดานดานการบริการวิชาการบริการวิชาการและวิชาการและวิชาชีพชีพ  
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ตัวบ่งชี้ที่  4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
คําอธบิาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของ

ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1 
- 5 

 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมต้ังแต่ 1 
ครั้ง ขึ้นไปให้นับเป็นจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา   

ผู้ให้ข้อมูล ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
ผู้สรุปผลการประเมิน  งานโครงการพิเศษฯ  
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง  1. ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน เมื่อไปบริการวิชาการและวิชาชีพ นําแบบสอบถาม ให้

ผู้รับบริการและผู้รับการฝึกอบรม ตอบ และรวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าเฉล่ีย และกรอกข้อมูลตามแบบ ต. 4.1/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

 2. หัวหน้าแผนกวิชาชีพ กรอกข้อมูลตามแบบ ต. 4.1/แผนกวิชา 1 และ 2  
ส่งงานโครงการพิเศษฯ 

 3.  งานโครงการพิเศษฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 4.1/สถานศึกษา  
ส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ  

ประเด็นการพจิารณา (1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝา่ยในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 (2) สถานศึกษาดําเนินการให้ทุกสาขางานดําเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม 
ต่อปี 

 (3) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

 (4) สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรยีนในแต่ละสาขางาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 

 (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมิน โดย
เฉลี่ย 3.51 - 5.00   

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ระดับดีมาก ปฏิบัติ
ตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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แบบรายงาน การบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ปีการศึกษา 2557                      
ผู้เรียนระดับชั้น ปวช./ปวส. ...........................  สาขาวิชา/สาขางาน  .................................. 
ชื่อครูท่ีปรึกษา/ครูผู้สอน  .............................................  รหัสวิชา............................... รายวิชา …………………….…………………… 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุลผู้เรียน 
1. 

โค
รงก

าร
มห

กร
รม

วิช
าก

าร
ฯ 

 2. 
 โค

รงก
าร

Fix
 it 

ce
nte

r 

3. 
โค

รงก
าร

 10
8 อ

าช
ีพฯ

 

4. 
กิจ

กร
รม

อง
ค์ก

าร
วิช

าช
ีพ 

5. 
. ก

จิก
รร

มล
กูเส

อืพ
ัฒน

าผู้
เรีย

น 

6. 
 โค

รงก
าร

อื่น
ๆ

(ระ
บุ).

....
....

....
....

....
....

....
....

....
...

ระบุจํานวน
โครงการท่ีเข้าร่วม 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                       แบบ ต. 4.1/ครู 
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จํานวนผู้เรียนท้ังหมด .........คน  ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจํานวน...................คน  คิดเป็นร้อยละ................. 

 การประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย..............................ระดับคุณภาพ................................... 
 

*ความพึงพอใจเฉลี่ย =   ผลรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการ 
    จํานวนโครงการท้ังหมด 
 
สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น  5 ประเด็น 
               ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ประเด็น 
     พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ประเด็น 

 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ประเด็น 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ประเด็น 

 
ผู้รายงาน................................................. ครูท่ีปรึกษา/ครูผู้สอน 
          (................................................) 
    วันท่ี.........เดือน................. พ.ศ 2558           
                                             
หมายเหต ุ ประเด็นการพิจารณา  มาตรฐานที่ 4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ มี 5 ประเด็น 
1  ประเด็นท่ี 1. วทิยาลัยฯ มีแผนงานโครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมสี่วนรว่มของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน  
    สถานศึกษาและผู้เรียน    
2. ประเด็นท่ี  2  สถานศึกษาดาํเนินการให้ทุกสาขางานดําเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อป ี
3. ประเด็นท่ี 3  สถานศึกษาดําเนินการให้ครแูละบุคลากรทุกฝา่ยในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า กว่าร้อยละ 60 เข้ารว่มโครงการ กิจกรรม 
4. ประเด็นท่ี  4  สถานศึกษา ดาํเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 เข้ารว่มกจิกรรม  
5. ประเด็นท่ี  5  สถานศึกษามกีารประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00  

 
ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพตามสาขาผู้เรียน 

ลําดับ ชื่อ-สกุลผู้เรียน 
โครงการ ระบุจํานวนโครงการ

ที่เข้าร่วม 
1 2 3 4 5 6  

26         
27         
28         
29         
30         
31         
32         
33         
34         
35         
36         
37         
38         
39         
40         

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการ        
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แบบรายงาน  การบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ปีการศึกษา 2557 
แผนกวิชา………………………………………………….… 

 
จํานวนครูท้ังหมด.............คน  ครูท่ีเข้าร่วมโครงการจํานวน...................คน คิดเป็นร้อยละ................. 
จํานวนผู้เรียนในแผนกทั้งหมด............คน  จํานวนผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ...........คน  คิดเป็นร้อยละ................ 
 
ผู้รายงาน...................................................หัวหน้าแผนกวิชา 
          (................................................) 
        วันท่ี ......... เดือน............พ.ศ 2558                                                 

  ส่งงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

ลําดบั ช่ือ-สกุลคร ู

จํานวนผู้เรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

จํานวนผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ (คน)  

1. 
โค

รงก
าร

มห
กร

รม
วิช

าก
าร

ฯ 

2. 
 โค

รงก
าร

Fix
 it 

ce
nte

r 

3. 
โค

รงก
าร

 10
8 อ

าชี
พฯ

 

4. 
กจิ

กร
รม

อง
ค์ก

าร
วิช

าชี
พ 

5. 
กจิ

กร
รม

ลกู
เสือ

พัฒ
นา

ผู้เร
ียน

 

6. 
.  โ

คร
งก

าร
อื่น

ๆ 
(ระ

บุ).
....

....
....

....
....

....
....

....
....

..

ระบุจํานวน
โครงการ 
ท่ีเข้าร่วม 

ช้ันปี จํานวน 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการ        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                     แบบ ต. 4.1/แผนกวิชา 1 
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แบบสรุปรายงาน  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ปีการศึกษา 2557 
แผนกวิชา……………………………………………….… 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ
1 แผนกวิชามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
  

2 แผนกวิชาดําเนนิงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กจิกรรม ต่อปี ...........โครงการ/
กิจกรรม 

 

3 แผนกวิชาดําเนนิการให้ครูไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ................  
4 แผนกวิชาดําเนนิการให้ผู้เรยีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม ร้อยละ................  

5 แผนกวิชามีการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการและมีผลการ
ประเมินโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

ค่าเฉล่ีย............... 
ระดับ.................. 

 

 

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

 

 

ผู้สรุปผล……………….…………......……….…..หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
            (............................................) 
วันที่          เดือน           พ.ศ. 2558  .         
                                          
           ส่งงานโครงการพิเศษ 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                  แบบ ต. 4.1/แผนกวิชา 2 



 
 

 
 
 
 

 
แบบสรปุผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ปีการศึกษา  2557   

หลักสูตร/ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชา/สาขางาน 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 

ผลการ 
ตัดสิน ชื่อโครงการ 

จํานวนครูและบคุลากร จํานวนผู้เรียน 
ระดับความ
พึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย)

1.มี
แผนงาน 
โครงการ

2.สาขางาน
ดําเนิน
โครงการ

อย่างน้อย 2 
โครงการ 

3.ครูและ
บุคลากร
เข้าร่วม 

ร้อยละ 60

4.ผู้เรียน
เข้าร่วม 

ร้อยละ 60

5.ระดับความ
พึงพอใจ 
เฉลี่ย  

3.51-5.00 ทั้งหมด ที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ทั้งหมด ที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 

ปวช.               
ประเภทวิชาคหกรรม               
1. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
   

              
      
      
      
      
      

2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ               
      
      
      
      
      
      
              

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานที่  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                                                                                                                                                                     แบบ  ต. 4.1/สถานศึกษา 
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หลักสูตร/ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชา/สาขางาน 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 

ผลการ 
ตัดสิน ชื่อโครงการ 

จํานวนครูและบคุลากร จํานวนผู้เรียน 
ระดับความ
พึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย)

1.มี
แผนงาน 
โครงการ

2.สาขางาน
ดําเนิน
โครงการ

อย่างน้อย 2 
โครงการ 

3.ครูและ
บุคลากร
เข้าร่วม 

ร้อยละ 60

4.ผู้เรียน
เข้าร่วม 

ร้อยละ 60

5.ระดับความ
พึงพอใจ 
เฉลี่ย  

3.51-5.00 ทั้งหมด ที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ทั้งหมด ที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 

3. สาขาคหกรรมศาสตร์               
      
      
      
      
      

ประเภทวิชาพาณิชกรรม               
1. สาขาวิชาพาณิชกรรม 
  -สาขางานการบัญชี 

              
      
      
      
      

  - สาขางานการตลาด / การขาย / 
    ธุรกิจค้าปลีก 

              
      
      

  - สาขางานการเลขานุการ               
      
      
      

  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ               
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หลักสูตร/ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชา/สาขางาน 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 

ผลการ 
ตัดสิน ชื่อโครงการ 

จํานวนครูและบคุลากร จํานวนผู้เรียน 
ระดับความ
พึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย)

1.มี
แผนงาน 
โครงการ

2.สาขางาน
ดําเนิน
โครงการ

อย่างน้อย 2 
โครงการ 

3.ครูและ
บุคลากร
เข้าร่วม 

ร้อยละ 60

4.ผู้เรียน
เข้าร่วม 

ร้อยละ 60

5.ระดับความ
พึงพอใจ 
เฉลี่ย  

3.51-5.00 ทั้งหมด ที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ทั้งหมด ที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว               
1. สาขาวิชาการโรงแรม 
   

              
      
      

ประเภทวิชาศิลปกรรม               
1.  สาขาวิชาศิลปกรรม 
  - สาขางานวิจิตรศิลป์ 

              
      
      

  - สาขางานออกแบบ               
      
      
      

  - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก               
      
      

รวมระดับ ปวช.               
ปวส.               

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
1.สาขาวิชาการบัญช ี
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หลักสูตร/ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชา/สาขางาน 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 

ผลการ 
ตัดสิน ชื่อโครงการ 

จํานวนครูและบคุลากร จํานวนผู้เรียน 
ระดับความ
พึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย)

1.มี
แผนงาน 
โครงการ

2.สาขางาน
ดําเนิน
โครงการ

อย่างน้อย 2 
โครงการ 

3.ครูและ
บุคลากร
เข้าร่วม 

ร้อยละ 60

4.ผู้เรียน
เข้าร่วม 

ร้อยละ 60

5.ระดับความ
พึงพอใจ 
เฉลี่ย  

3.51-5.00 ทั้งหมด ที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ทั้งหมด ที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 

2. สาขาวิชาการตลาด / การจัดการ 
ธุรกิจค้าปลีก 

              
      
      

3. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป /  
เลขานุการ 

              
      

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ               
      
      

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว               
1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ               

      
      
      

2. สาขาวิชาสปาและความงาม               
      
      
        

ประเภทวิชาศิลปกรรม               
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
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หลักสูตร/ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชา/สาขางาน 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 

ผลการ 
ตัดสิน ชื่อโครงการ 

จํานวนครูและบคุลากร จํานวนผู้เรียน 
ระดับความ
พึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย)

1.มี
แผนงาน 
โครงการ

2.สาขางาน
ดําเนิน
โครงการ

อย่างน้อย 2 
โครงการ 

3.ครูและ
บุคลากร
เข้าร่วม 

ร้อยละ 60

4.ผู้เรียน
เข้าร่วม 

ร้อยละ 60

5.ระดับความ
พึงพอใจ 
เฉลี่ย  

3.51-5.00 ทั้งหมด ที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ทั้งหมด ที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 

ประเภทวิชาคหกรรม               
1. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
   

              
      
      
      

2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ               
      
      
      
      

3. สาขาคหกรรมศาสตร์               
      
      
      
      
      

รวมระดับปวส.               
รวมทั้งสิ้น          

 
ผู้รายงาน......................................................งานโครงการพิเศษ                                                       
         (................................................................) 
            วันที.่......เดือน............... พ.ศ.2558                                                                                                                          ส่งฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา                         
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แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 
บริการวิชาการ/วิชาชีพ เรื่อง.................................................................วันที่................................................ 
สถานที่............................................................................................................................................................ 
1. ชื่อผู้รบับรกิาร............................................................................................................................................ 
2. ที่อยู่............................................................................................................................................................ 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. อายุ   ตํ่ากว่า 30 ปี  30-39 ปี  40-19 ปี  50 ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ  รับราชการ  เกษตรกร  รับจ้าง  ลูกจ้าง  

 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   อ่ืน ๆ ระบุ........................................................ 
ตอนท่ี  2  กรณุาใส่เครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียน 

ลําดับ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

 ด้านคณุลักษณะท่ีพงึประสงค ์      
1 มีความตรงต่อเวลา      
2 มีความรับผิดชอบ      
3 มีสัมมาคารวะ      
4 มีความซื่อสัตย์      
5 แต่งกายสุภาพเหมาะสม      
6 มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ      
 ด้านสมรรถนะหลักและทั่วไป      
7 มีความรู้และทกัษะการสื่อสาร      
8 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้      
9 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า      
 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ      

10 สามารถซ่อมและอธิบายได้      
11 คุณภาพของช้ินงานที่ให้บริการ      
12 มีการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน      

ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
       แบบ ต. 4.1/แบบสอบถาม (ผู้รับบริการ)  
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แบบสอบถาม  ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 
ประเภทวิชา.......................................... สาขาวิชา....................................สาขางาน..................................... 
สถานที่............................................................................................................................................................ 
บริการวิชาการ/วิชาชีพ เรื่อง.................................................................วันที่................................................ 
1. ชื่อชุมชน.................................................................................................................................................... 
2. ที่ต้ัง............................................................................................................................................................ 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. อายุ   ตํ่ากว่า 30 ปี  30-39 ปี  40-19 ปี  50 ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ  รับราชการ  เกษตรกร  รับจ้าง  ลูกจ้าง  

 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   อ่ืน ๆ ระบุ........................................................ 
ตอนท่ี  2  กรณุาใส่เครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียน 

ลําดับ รายการประเมนิ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

 ด้านหลักสูตร      
1 หลักสูตรตรงกบัความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม      
2 เนื้อหาการอบรมมีความทันสมัย      
3 วิทยากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสม      
4 ระยะเวลาการอบรมเหมาะสม      
5 ความรู้ที่ได้สามารถนําไปใช้ในชวีิตประจําวัน      
 ด้านครุภัณฑ์การเรียนการสอนและการฝึกอบรม      
6 มีครุภัณฑ์เพียงพอในการฝึกอบรม      
7 ครุภัณฑ์มีความเหมาะสม และทันสมัย      
8 วิทยากรแนะนําขั้นตอนการใช้อย่างชัดเจน      
 ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการฝกึอบรม      
9 มีวัสดุฝึกเพียงพอในการฝึกอบรม      
10 วัสดุฝึกมีความเหมาะสมกับการฝึกอบรม      
11 วิทยากรแนะนําขั้นตอนการใช้อปุกรณอ์ย่างชดัเจน      
 ด้านสถานที่/หอ้งปฏิบัติการ/โรงฝึกงาน      

12 มีความสะอาดเป็นระเบียบ      
13 มีแสงสว่างเพียงพอ      
14 สภาพอากาศมีความเหมาะสม      

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
          แบบ ต. 4.1/แบบสอบถาม (ผูร้ับการฝึกอบรม)  
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ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 55 
ดานดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยงานสรางสรรค หรืองานวิจัย  
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ตัวบ่งชี้ที ่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ

ผู้เรียน 
คําอธิบาย สถานศึกษามกีารส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และระดับช้ัน ปวส.2 จดัทํา

โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย ตามรายวชิาโครงการ และอื่น ๆ และจัดให้
มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามี
การส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ระดับชุมชน จังหวัด 
ภาค และชาติ 

ผู้ให้ข้อมูล ครูผู้สอน หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
ผู้สรุปผลการประเมิน  งานวิจัยพัฒนาฯ 
เคร่ืองมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1.  ครูผู้สอนวิชาโครงการ ปวช.3/ปวส.2 และครูผู้สอนวชิาอื่น ๆ ทีใ่ห้ทําโครงงาน ส่ิงประดษิฐ ์งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจยัของผู้เรยีน รายงานขอ้มลูในแบบ ต. 5.1/1คร ูและ ต. 5.1/2ครู ในแต่
ละภาคเรียน ส่งหัวหนา้แผนกวิชาชีพ 

 2.  หัวหน้าแผนกวิชาชีพสรุปแบบรายงานลงในแบบ ต. 5.1/แผนกวิชา ส่งงานวจิัยพัฒนาฯ 
พร้อมแนบ แบบ ต.5.1/1-2 คร ู

 3.  งานวิจัยพัฒนาฯ  สรปุผลการประเมิน แบบ ต. 5.1/งานวิจัย/สถานศึกษา 
ส่งฝ่ายแผนงานฯ 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสุนน ให้ผู้เรยีนจดัทําและดําเนินการจดัประกวด      
จัดแสดงโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 (2) สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และระดับช้ัน ปวส.2 จดัทําโครงการ 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉล่ีย ระดับชั้น 
ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับช้ัน ปวส.2 จํานวน 2 คน: 1 ชิ้น 

 (3) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นําโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

 (4) สถานศึกษาได้นําโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไมน่้อยกว่าร้อยละ 25 
ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 (5) สถานศึกษาดําเนินการให้โครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวดั ภาค และชาติ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน ระดับดมีาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัตติามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช ้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ้ ระดับต้องปรับปรงุ ปฏิบัติตามประเดน็ 2 ข้อ ระดับตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน ปฏิบัตติามประเด็น 1 ข้อ 

  
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
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แบบรายงาน การจัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรยีน ปีการศึกษา  2557   

ภาคเรียนที…่…..…… 
1. ชื่อผู้สอน…………………….....................................……………….............…….………. แผนกวิชา……………...........……………………. 
2. ชื่อนักเรียน นักศกึษา ( ระดับ ปวช.3 จาํนวน 3 คน : 1 ชิ้นงาน ระดับ ปวส.2 จาํนวน 2 คน : 1 ชิ้นงาน) 

2.1 …………………………….........................................ระดับชั้น..................................สาขาวิชา………............…........……………… 
2.2 …………………………........................…...........……ระดับชั้น……............................สาขาวิชา.....………………........……………… 
2.3 ………………........................………………...........…ระดับชั้น………………................สาขาวิชา............…….............……………… 

3. ผลงานเป็น    โครงการ    สิ่งประดิษฐ ์        งานสร้างสรรค ์  งานวิจัย 
ชื่อผลงาน ………………………………………………………………………….........................…….…..........................................…………… 
………………………………………………………………………………………….......………..........................………......................................... 

4. การนาํไปใช้ประโยชน ์
4.1 พัฒนาการเรียนการสอน 

- วิชา………………………………………………............................  ระดับชัน้……......…………………….................……………… 
- สาขาวิชา/สาขางาน ....………………….............................…………………………………………….......................…………… 

4.2 อํานวยความสะดวกในชีวิตประจาํวัน................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 

4.3  ใช้ประกอบอาชีพหรือพัฒนาชุมชน  ท้องถ่ิน  ประเทศ…………………………...................…….....................………………… 
…………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

5. ได้รับรางวัล (โปรดระบุชื่อรางวัล , ระดับรางวัล , หน่วยงานท่ีมอบ  และวัน  เดือน ปี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................………………………………………………….................... 

6. มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน (โปรดระบุว่าในระดบัใด  เม่ือไร , โดยสื่อหรือวิธีใดบ้าง) ......……..………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………..............................................……………………. 

7. งบประมาณท่ีใช้    งปม.                                       บาท     บกศ.                                        บาท            
                         เงินสนบัสนนุ                             บาท     เงินส่วนตัว                         บาท 
 
 
                                  ผู้รายงาน……………...........…………………….. 

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

หมายเหตุ   1. โปรดใช้แบบรายงาน 1 แผ่นต่อ 1 โครงการ  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   
     2. มีข้อมูลเพ่ิมเติมเขียนต่อด้านหลัง 

 -  ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 -  หัวหน้าแผนกวิชารวบรวมให้หัวหน้าแผนกวิชาชีพตามสาขาของผู้เรียน 

     -  หัวหน้าแผนกวิชาชีพสรุปในแบบ ต 5.1/แผนกวิชา แล้วรวบรวมส่งงานวิจัยฯ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
                                                                               แบบ ต. 5.1/1คร ู



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรปุรายงาน   การจัดทําโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน ระดับ ปวช. 3 คน : 1 ชิ้นงาน ระดับ ปวส. 2 : 1 ชิ้นงาน ปีการศึกษา 2557       
ระดับ ปวช./ปวส. .................. สาขาวิชา/สาขางาน........................................ จํานวนผู้เรียน ............................ คน 

   

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทําผลงาน ชื่อครูที่ปรึกษา
ผลงาน 

ประเภทผลงาน การนําไปใช้
ประโยชน์ ได้รับรางวัลในระดับ การเผยแพร่

ผลงาน 

โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน  
สร้างสรรค์

งาน 
วิจัย 

สถาน 
ศึกษา ชุมชน สถาน 

ศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ มี ไม่มี 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
ผู้รายงาน..................................................... ครูผู้สอน                                                        
             (..............................................)                                                                              
     วันที่..........เดือน                 พ.ศ.                                

ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพของผู้เรียน 
              

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
                                                                                                      แบบ ต. 5.1/2คร ู  
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แบบสรปุรายงาน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ

ผู้เรียน ปีการศึกษา  2557   
สาขาวิชา/สาขางาน................................................ระดับ ปวช./ปวส. จาํนวนผู้เรียน..................คน   

ผลงาน จํานวน 
 ผลงาน 

ผลงานท่ีใช้ 
ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ผลงาน 
ท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ผลงานท่ีใช้ประโยชน์ 
หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 

จังหวัด ภาค และชาติ 
จํานวนผลงาน ร้อยละ จํานวนผลงาน ร้อยละ จํานวนผลงาน ร้อยละ 

โครงการ        
สิ่งประดิษฐ์        

งานสร้างสรรค์        
งานวิจัย        
รวม        

 

 

ผู้รายงาน……………………....……………………หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
            (..........................................) 
วันที่             เดือน             พ.ศ.  2558  .                                 
 
 
 
                 

ส่งงานวิจัยพัฒนาฯ พร้อมแนบ ต.5.1/1-2 ครู 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
                                                                          แบบ ต. 5.1/ แผนกวิชา    
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แบบสรปุผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน  ระดับ ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2557 

 

ลําดับ 
ที่ สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จํานวนผลงาน 
ผลงานทีใ่ช้
ประโยชน์ 

ในสถานศึกษา

ผลงานที่
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

ผลงานทีใ่ช้
ประโยชน์หรือได้รบั

รางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค 

และชาติ 

โครงการ สิ่ง 
ประดิษฐ์

งาน
สร้างสรรค์

งาน 
วิจัย รวม จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1 ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย             
2 อาหารและโภชนาการ             
3 คหกรรมศาสตร์             
4 การบัญชี             
5 การเลขานุการ 

/การจัดการทั่วไป 
            

6 การขาย/การตลาด             
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ             
8 การโรงแรม             
9 สปาและความงาม             
10 วิจิตรศิลป์             
11 ออกแบบ             
12 คอมพิวเตอร์กราฟิก             

รวมทั้งหมด             
   

 

ผู้สรุปผล…………………....…………………….  งานวิจัยพัฒนาฯ 
           (.............................................) 
วันที่             เดือน           พ.ศ.  2558  .            
 
 
 
 
                                  

ส่งฝ่ายแผนงานฯ  
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
                                                                             แบบ ต. 5.1/ งานวิจัย     
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แบบสรปุผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2557 
ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสุนน ให้ผู้เรยีนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด  

จัดแสดงโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  

2. สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรยีนระดับช้ัน ปวช.3 และระดับช้ัน ปวส.2 
จัดทําโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมี จํานวน
ผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉล่ีย ระดับช้ัน ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้นงาน 
และระดับชั้น ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้นงาน 

ปวช. 
...........ชิ้นงาน 

ปวส. 
..........ชิ้นงาน 

 

3. สถานศึกษาไดจ้ดัประกวดและได้นําโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์   
หรืองานวิจัยไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้    
ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 
................... 

 

4. สถานศึกษาได้นาํโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจัย         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

ร้อยละ 
................... 

 

5. สถานศึกษาดําเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้
ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 
................... 

 

                                                                   ปฏิบัติได้ .............. ประเด็น 

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
    ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
    พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
    ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

ผู้สรุปผล                                        งานวิจัยพัฒนา ฯ 
          (…….…………..….………………….……) 
  วันที่          เดือน                 พ.ศ.  2558                   
 
 
 
                                                                                                                         
                                                                                                          ส่งฝ่ายแผนงาน ฯ  
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
      

                                                                                               แบบ ต. 5.1/ สถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่   5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู 

คําอธบิาย สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนํา
ผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รบั
รางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ  

                              งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการ คอื 1. มีเป้าประสงค์  2. มีการระบุปัญหา 
3. มีวิธีการดําเนินการ 4. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล 5. มีการวิเคราะห์และสรุปผล
ความรู้ที่ได้จากการดําเนินการ 

ผู้ให้ข้อมูล ครู หัวหน้าแผนกวิชา 
ผู้สรุปผลการประเมิน    งานวิจัยพัฒนาฯ 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง   1. ครู รายงานข้อมูลตามแบบ ต. 5.2/คร ูในแต่ละภาคเรยีน ส่งหัวหน้าแผนกวิชา  
                            2. หัวหน้าแผนกวิชา สรุปแบบรายงานตามแบบ ต. 5.2/แผนกวิชา 1,2 พรอ้มแนบแบบ  

ต.5.2/คร ูส่งงานวิจัยพัฒนาฯ 
                           3. งานวิจัยพัฒนาฯ สรุปผลการประเมิน ในแบบ ต. 5.2/งานวิจัย และ ต.5.2/

สถานศึกษา สง่ฝ่ายแผนงานฯ 
ประเด็นการพจิารณา (1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย 
 (2)  สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทกุคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย 
 (3)  สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

 (4)  สถานศึกษาได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารชน 

 (5)  สถานศึกษาดําเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมดนําไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล ใน
ระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับ
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง   ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับ
ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
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แบบรายงาน การจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของคร ูปีการศึกษา  2557   
 ภาคเรียนที่……..…… 
1. ชื่อ – สกุล...........……….....................................…………………….………. แผนกวิชา……………………………….........…. 
2. ผลงานเป็น    นวตักรรม       ส่ิงประดษิฐ์        งานสร้างสรรค์         งานวิจยั 

ชื่อผลงาน ……………………………………………………………………………….…....................................................………… 
………………………………………………………………………………………….......………………................................................ 

3. การนําไปใช้ประโยชน ์
1.1 การใช้ประโยชนใ์นสถานศึกษา………………………………………………………………………….…............................ 
 พัฒนาการเรยีนการสอน 
 -  วชิา……………………………………………….....................  ระดบัชัน้……......……………………………….........…… 
 -  สาขาวิชา/สาขางาน ....………………….............................………………………………………………….........……… 
1.2 การใช้ประโยชนใ์นระดบัชุมชน จังหวดั ภาค และชาต.ิ................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
4. ได้รับรางวัล (โปรดระบุชือ่รางวลั , ระดับรางวัล , หนว่ยงานทีม่อบ  และวัน  เดอืน  ปี) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ......................................................................................................................……………………………………………. 
5. มีการเผยแพรต่อ่สาธารณชน (โปรดระบุว่าในระดับใด  เมือ่ไร , โดยส่ือหรอืวิธใีดบ้าง) ..…..………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ......................................................................................................................……………………………………………. 

 6. งบประมาณทีใ่ช ้    งปม.                                 บาท      บกศ.                              บาท  
                          เงนิสนับสนุน                       บาท       เงนิส่วนตัว                       บาท 
 
 
                               ผู้รายงาน……………...........…………………….. 

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

หมายเหตุ   1. โปรดใช้แบบรายงาน 1 แผ่นตอ่ 1 นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   
     2. มขี้อมูลเพิ่มเติมเขียนต่อด้านหลัง 

 -  ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
    -  หัวหน้าแผนกวิชา สรุปในแบบ ต 5.2/แผนกวิชา แล้วรวบรวมส่งงานวิจัยฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
                                                                                     แบบ ต. 5.2/ ครู   



 
  
 
 
 
 

แบบสรปุรายงาน การจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู  ปีการศึกษา  2557      แผนกวิชา  ....................................................................... 

ที่ ชื่อผลงาน รายชื่อผู้จัดทํา 
ประเภทผลงาน การนําไปใช้ 

ประโยชน์ในระดับ ได้รับรางวัลในระดับ การเผยแพร่ 
ผลงาน 

นวัตกรรม สิ่ง 
ประดิษฐ์

งาน 
สร้างสรรค์ งานวิจัย

สถาน 
ศึกษา ชุมชน สถาน 

ศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ มี ไม่มี 

               
               
               
               
               
               
               
               
               

                                                                   
 ลงชื่อ ....................................................  หัวหน้าแผนกวิชา 
         (...............................................)                                                                                                                                                                                  
วันที่ ...........เดือน....................พ.ศ.  2558                                                                                                                                     - ส่งงานวิจัยพัฒนาฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
                                                                                           แบบ ต. 5.2/แผนกวิชา 1   
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แบบสรปุรายงาน    ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรอืงานวิจัย                

ของครู  ปีการศึกษา  2557   
แผนกวิชา................................................................ จํานวนครู................................ คน 

 

ผลงาน จํานวน 
ผลงาน 

ผลงานท่ีใช้ 
ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ผลงาน 
ท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ผลงานท่ีใช้ประโยชน์ 
หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 

จังหวัด ภาค และชาติ 
จํานวนผลงาน ร้อยละ จํานวนผลงาน ร้อยละ จํานวนผลงาน ร้อยละ 

นวัตกรรม        
สิ่งประดิษฐ์        

งานสร้างสรรค์        
งานวิจัย        
รวม        

 

ผู้รายงาน…………………………..…………………หัวหน้าแผนกวิชา 
           (..................................................) 
 วันที่           เดือน                  พ.ศ.  2558  . 
 
 
                                                 

ส่งงานวิจัยพัฒนาฯ พร้อมแนบ แบบ ต.5.2/ครู และ ต.5.2/แผนกวิชา 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  5   ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย               
                แบบ  ต. 5.2/ แผนกวิชา 2 
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แบบสรปุผลการประเมิน     ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของครู  ปีการศึกษา 2557 

ลําดับ 
ที่ แผนกวิชา 

จํานวนคร ู จํานวนผลงาน 
ผลงานทีใ่ช ้
ประโยชน์ 

ในสถานศึกษา 

ผลงานที ่
เผยแพร่ 

ต่อสาธารณชน 

ผลงานทีใ่ช้
ประโยชน์หรือได้รบั

รางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด  
ภาค และชาติ 

ท้ังหมด จัดทํา นวัตกรรม สิ่ง 
ประดิษฐ์ 

งาน
สร้างสรรค์

งาน 
วิจัย รวม จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1 ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย              
2 อาหารและโภชนาการ              
3 คหกรรมศาสตร์              
4 การบัญชี              
5 การเลขานุการ 

/การจัดการทั่วไป 
             

6 การขาย/การตลาด              
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ              
8 การโรงแรม              
9 สปาและความงาม              
10 วิจิตรศิลป์              
11 ออกแบบ              
12 คอมพิวเตอร์กราฟิก              
13 สามัญสัมพันธ์              
14 สัมพันธ์ธุรกิจ              

รวมทั้งหมด              
 

ผู้สรุปผล……………………………………………….  งานวิจัยพัฒนาฯ 
           (....................................................) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.  2558  .                    
 
 
                               

 ส่งฝ่ายแผนงานฯ 
 

 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  5   ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย               
                        แบบ  ต. 5.2/งานวิจัย 
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แบบสรปุผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของครู  ปีการศึกษา 2557 
ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทําและดําเนินการจัด

ประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

  

2. สถานศึกษาดําเนินการให้ครทูุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

..............คน ..............คน

3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรอืงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนผลงาน
ทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 
.................. 

 

4. สถานศึกษาได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด 
เผยแพร่ต่อสาธารชน 

.........ผลงาน 
ร้อยละ 

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

.........ผลงาน
ร้อยละ 

..................
5. สถานศึกษาดําเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด
นําไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค 
และชาติ 

.........ผลงาน 
ร้อยละ 

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

.........ผลงาน
ร้อยละ 

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

                                                                     ปฏิบัติได้.................ประเด็น 
สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  

   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

ผู้สรุปผล                                         งานวิจัยพัฒนาฯ 
            (…….………….………………….……) 
    วันที่             เดือน           พ.ศ.  2558                           
 
                                                                                                             
                                                                                                      ส่งฝ่ายแผนงาน ฯ   

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
      

                                                                                          แบบ ต. 5.2/สถานศึกษา



 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 66 
  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยรางความเปนพลเมืองไทย

และพลและพลโลกโลก  
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ตัวบ่งชี้ที่  6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง  
ศาสนา  ศลิปะ  วัฒนธรรม 

คําอธบิาย สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
ทะนุบํารุง  ศาสนา  ศลิปะ  วัฒนธรรม  มกีารประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  
กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุง 
การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 1 – 5 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนที่เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม ต้ังแต่  1 ครั้งขึ้นไปให้นับเป็นจํานวนผู้เขา้ร่วมโครงการ  กิจกรรมตามประเด็น
การพิจารณา 

ผู้ให้ข้อมูล ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ครูและบุคลากรสายสนับสนุน หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
ผู้สรุปผลการประเมิน งานกิจกรรม ฯ 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบประเมิน 
 4. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1. ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนรายงานตามแบบ ต. 6.1/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 2. หัวหน้าแผนกวิชาชีพรวบรวมตามข้อ 1 สรุปตามแบบต.6.1/แผนกวิชา ส่งงานกิจกรรม 

ฯ 
 3. ครูรายงานตามแบบ ต.6.1/บุคลากร ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 4. บุคลากรสายสนับสนุน รายงานตามแบบ ต.6.1/บุคลากร ส่งงานกิจกรรม ฯ 
     5. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 6.1/สถานศึกษา ส่งฝ่ายพัฒนากิจการ

ฯ  
 6. นักเรียนนักศึกษา/ครู/งานกิจกรรม ฯ ที่จดักิจกรรม นําแบบประเมินของ ต.6.1 ให้คน

ภายนอกประเมิน ความพึงพอใจ และรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลีย่ และกรอก
ข้อมูล ตามแบบ ต.6.1/ครู/สถานศึกษา 

ประเด็นการพจิารณา (1) สถานศึกษามีจาํนวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมน้่อยกว่า 5 โครงการ 
กิจกรรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
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  (2) สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรยีนทุกคนร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา  ศลิปะ วัฒนธรรม 

  (3) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

  (4) สถานศึกษามกีารประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลกูฝังจิตสํานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จดัการ 

  (5) สถานศึกษามกีารประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจติสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตรย์ิ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมนิโดยเฉลีย่ 
3.51 – 5.00  

เกณฑ์การประเมิน   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา  ศลิปะ วัฒนธรรม ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5 ข้อ ระดับดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ้ 
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แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรกัชาติ เทิดทูนพระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ และทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม  ปีการศึกษา  2557 

ระดับชั้น.............................สาขาวิชา.....................................................จํานวนผู้เรียนทัง้หมด..................คน 
ชื่อครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน....................................................................รายวิชาที่สอน.......................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกลุผู้เรียน 

โค
รงก

าร
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

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

....
 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

โค
รงก
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....
....

....
 

....
....

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

โค
รงก
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....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
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....
.. 

โค
รงก

าร
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

ระบุจํานวน
โครงการ 
ที่เข้าร่วม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

จํานวนผู้เรียนทัง้หมด..................คน ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการจํานวน..................คน คิดเป็นรอ้ยละ.......................... 
มีการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย.......................  ระดับคุณภาพ......................... 
 
ผู้รายงาน…………………………..………….………ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
            (..............................................) 

วันที…่……..เดือน……..…..….พ.ศ. 2558 .             
     ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                                  แบบ ต. 6.1/ครู
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แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม  ปีการศึกษา  2557 

ช่ือ-สกุล ครู/บุคลากรสายสนับสนุน........................................................แผนกวิชา/ฝ่าย.................................... 
ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที ่

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ผู้สรุปผล                                         ครู/บุคลากรสายสนับสนุน 
          (…….……………….………………….……) 
    วันที่        เดือน               พ.ศ.  2558                      
            

- ครูส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
- บุคลากรสายสนับสนุนส่งงานกิจกรรม ฯ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                                 แบบ ต. 6.1/บุคลากร
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แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม  ปีการศึกษา  2557 

แผนกวิชา.....................................จํานวนโครงการทั้งหมดที่จัด......................................โครงการ  

ลําดับ ครู/ผู้เรียนระดับช้ัน จํานวนคนทั้งหมด จํานวนคนเข้าร่วม 
(อย่างน้อย 1 โครงการ) ร้อยละ 

1 ครู    
2 ปวช.1    
3 ปวช.2    
4 ปวช.3    
5 ปวส.1    
6 ปวส.2    

รวมเฉพาะผู้เรียน    
 
 มีการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย........................... ระดับคุณภาพ......................................  

ผู้สรุปผล                                         หัวหน้าแผนกวิชา 
         (…….……………….………………….……) 
    วันที่          เดือน            พ.ศ.  2558                      
 
           

ส่งงานกิจกรรม ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                            แบบ ต. 6.1/แผนกวิชา   



161 
 

 
 
 
 
 
 

แบบสรปุรายงาน  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม  ปีการศึกษา  2557 

ลํา 
ดับ แผนกวิชา 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนครู/บุคลากร จํานวนผู้เรียน 

ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ

1 ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย        
2 อาหารและโภชนาการ        
3 คหกรรมศาสตร์        
4 การบัญชี        
5 การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป        
6 การขาย/การตลาด        
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
8 การโรงแรม        
9 สปาและความงาม        
10 วิจิตรศิลป์        
11 ออกแบบ        
12 คอมพิวเตอร์กราฟิก        
13 สามัญสัมพันธ์      
14 สัมพันธ์ธุรกิจ     
ฝ่ายบริหารทรพัยากร     
ฝ่ายวิชาการ     
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื     
 
สรุป   ระดับความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  

มีค่าเฉล่ีย.........................  ระดับคุณภาพ................................... 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
                 

แบบ ต. 6.1/สถานศึกษา
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ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีจาํนวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมน้่อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

 

...............
โครงการ

 

2. สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรยีนทุกคนร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก 
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา  ศลิปะ วัฒนธรรม 

  

3. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

  

4. สถานศึกษามกีารประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลกูฝังจิตสํานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศลิปะ วัฒนธรรม  
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

  

5. สถานศึกษามกีารประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ 
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจติสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตรย์ิ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ และทะนุบํารุง ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม และมผีลการประเมินโดยเฉลีย่ 3.51 – 
5.00 

ค่าเฉล่ีย
...............
ระดับ 

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

 

 
เกณฑ์การประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ   

   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ   

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 
ผู้สรุปผล.............................................งานกิจกรรมฯ 
           (.........................................) 
วันที่             เดือน           พ.ศ.  2558  .       
 

                                                   สง่ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ 
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แบบประเมิน  ความพึงพอใจตอ่ภาพลักษณข์องสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรกัชาติเทิดทูน

พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 

............................................................................... 
คําชี้แจง  แบบประเมินชุดน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มตี่อภาพลักษณข์องสถานศึกษาในการปลูกฝัง

จิตสํานึกด้านการรกัชาติ เทดิทนูพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารงุศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนําข้อมูลมาเปน็แนวทางใน
การพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

ตอนที่  1 ข้อมลูผู้ตอบแบบประเมินผล กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจรงิ 
1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อาย ุ   ต่ํากว่า 20 ปี   20-29 ป ี   30-39 ป ี

  40-49 ป ี   50 ปขีึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา   อนุปริญญา 
    ปริญญาตร ี   สูงกว่าปริญญาตร ี
4. อาชพี   รับจ้าง   ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
    ค้าขาย   พนักงานบริษทั  พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
    อื่น ๆ โปรดระบุ................................................ 
5. ความเกี่ยวขอ้งกับสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษา   ผู้ปกครอง 
     บุคคลในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู ่  

 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ตดิต่อกับสถานศึกษา 
 อื่น ๆ โปรดระบุ................................................ 

ตอนที่  2 กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของท่าน 
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 =  น้อยที่สุด 

ลําดับ รายการ ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ชุมชนทราบ      
2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา      
3 มีการเชิญผู้ปกครอง ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา      
4 เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา      
5 มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสาํนึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์อย่างต่อเน่ือง 
     

6 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างต่อเน่ือง      
7 มีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอย่าง

ต่อเน่ือง 
     

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                                 แบบ ต. 6.1/แบบประเมิน 
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ลําดับ รายการ ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

8 เปิดโอกาสให้ชุมชนใช้สถานทีใ่นการจัดกิจกรรม      
9 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการรกัชาติ เทิดทูน      
10 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     

11 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม      
 
ตอนท่ี  3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 

  ด้วยความขอบคุณ 
ฝ่ายประเมินผลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
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ตัวบ่งชี้ที่   6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
คําอธบิาย สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาทุกคน และผู้เรียนทุกคน

เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสาํนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) 1 – 5 

                             ครแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ต้ังแต่  1  
ครั้งขึ้นไปให้นับเป็นจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ผู้ให้ข้อมูล ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ครูและบุคลากรสายสนับสนุน หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
ผู้สรุปผลการประเมิน งานกิจกรรม ฯ 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบประเมิน 
 4. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1. ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนรายงานตามแบบ ต. 6.2/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 2. หัวหน้าแผนกวิชาชีพรวบรวมตามข้อ 1 สรุปตามแบบ ต.6.2/แผนกวิชา ส่งงาน

กิจกรรมฯ 
 3. ครูรายงานตามแบบ ต.6.2/บุคลากร ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 4. บุคลากรสายสนับสนุน รายงานตามแบบ ต.6.2/บุคลากร ส่งงานกิจกรรม ฯ 
     5. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 6.2/สถานศึกษา ส่งฝ่ายพัฒนากิจการ  
 6. นักเรียนนักศึกษา/ครู/งานกิจกรรม ฯ ที่จัดกิจกรรม นําแบบประเมินของ ต.6.2 ให้คน

ภายนอกประเมินความพึงพอใจ และรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉล่ีย และกรอก
ข้อมูลตามแบบ ต.6.2/ครู/สถานศึกษา 

ประเด็นการพจิารณา  (1) สถานศึกษามีจาํนวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไมน้่อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

 (2) สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสํานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 (3) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 (4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือ
นําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
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 (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับดีมาก ปฏิบัติ
ตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 
ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 ข้อ 
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แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557 
ผู้เรียนในที่ปรกึษา ห้อง/กลุ่ม.........................................จํานวนผู้เรียนทั้งหมด.....................คน 

ช่ือครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน....................................................................รายวิชาที่สอน.......................................... 

ลําดับ ช่ือ-สกุลผู้เรียน 
โค

รงก
าร

....
....

....
....

 
....

....
....

....
....

....
....

.. 
โค

รงก
าร

....
....

....
....

 
....

....
....

....
....

....
....

.. 
โค

รงก
าร

....
....

....
....

 
....

....
....

....
....

....
....

.. 
โค

รงก
าร

....
....

....
....

 
....

....
....

....
....

....
....

.. 
โค

รงก
าร

....
....

....
....

 
....

....
....

....
....

....
....

.. 

ระบุจํานวน
โครงการ 
ที่เข้าร่วม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

จํานวนผู้เรียนทั้งหมด..................คน ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการจํานวน..................คน คิดเป็นร้อยละ..................... 
มีการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย.......................  ระดับคุณภาพ......................... 

ผู้สรุปผล                                         ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
            (…….………….………………….……) 
   วันที ่            เดือน            พ.ศ.  2558                   

       ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                                            แบบ ต. 6.2/ครู



168 
 

 
 

 
 
 
 

แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกุล ครู/บุคลากรสายสนับสนุน...............................................แผนกวิชา/ฝ่าย............................................. 
ลําดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที ่

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ผู้สรุปผล                                         ครู/บุคลากรสายสนับสนุน 
            (…….………….………………….……) 
วันที่             เดือน              พ.ศ.  2558                      

- ครูส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
- บุคลากรสายสนับสนุนส่งงานกิจกรรม ฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                                 แบบ ต. 6.2/บุคลากร
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แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557 
แผนกวิชา......................................................... 

ลําดับ ครู/ผู้เรียนระดับช้ัน จํานวนโครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนคน 
ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ 

1 ครู     
2 ปวช.1     
3 ปวช.2     
4 ปวช.3     
5 ปวส.1     
6 ปวส.2     

รวมเฉพาะผู้เรียน     
 
 มีการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย............................... ระดับคุณภาพ..................................  

ผู้สรุปผล                                         หัวหน้าแผนกวิชา 
            (…….………….………………….……) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.  2558                      
 
          ส่งงานกิจกรรม ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                           แบบ ต. 6.2/แผนกวิชา   
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แบบสรปุผล ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557 

ลํา 
ดับ แผนกวิชา 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนครู/บุคลากร จํานวนผู้เรียน 

ท้ังหมด เข้าร่วม ร้อยละ ท้ังหมด เข้าร่วม ร้อยละ 

1 ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย        
2 อาหารและโภชนาการ        
3 คหกรรมศาสตร์        
4 การบัญชี        
5 การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป        
6 การขาย/การตลาด        
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
8 การโรงแรม        
9 สปาและความงาม        
10 วิจิตรศิลป์        
11 ออกแบบ        
12 คอมพิวเตอร์กราฟิก        
13 สามัญสัมพันธ์      
14 สัมพันธ์ธุรกิจ     
ฝ่ายบริหารทรพัยากร     
ฝ่ายวิชาการ     
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื     
    สรุป ระดับความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  
                       มีค่าเฉล่ีย.............................. ระดับคุณภาพ............................................... 
 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
         

 แบบ ต. 6.2/สถานศึกษา
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สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ   

   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ  
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 

ผู้สรุปผล     งานกิจกรรม ฯ 
           (……….………….…..……………….……) 
   วันที ่        เดือน                พ.ศ.  2558                     
 
 

ส่งฝ่ายพัฒนากิจการ  ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีจาํนวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมไมน้่อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
........... 
โครงการ

 

2. สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรยีนทุกคนเข้ารว่มโครงการ กิจกรรมการปลกูฝังจิตสํานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  

3. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  

4. สถานศึกษามกีารประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลกูฝังจิตสํานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  
เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมี
ผลการประเมนิโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 
..............
ระดับ 

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

 



172 
 

 
 
 
 
 
 
แบบประเมิน  ความพึงพอใจตอ่ภาพลักษณข์องสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมปี

การศึกษา 2557 
คําชี้แจง  แบบประเมินชุดน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มตี่อภาพลักษณข์องสถานศึกษาในการปลูกฝัง

จิตสํานึกด้านการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมและนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
ตอนที่  1 ข้อมลูผู้ตอบแบบประเมินผล กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจรงิ 

1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อาย ุ   ต่ํากว่า 20 ปี   20-29 ป ี   30-39 ป ี

  40-49 ป ี   50 ปขีึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา   อนุปริญญา 
    ปริญญาตร ี   สูงกว่าปริญญาตร ี
4. อาชพี   รับจ้าง   ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
    ค้าขาย   พนักงานบริษทั  พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
    อื่น ๆ โปรดระบุ................................................ 
5. ความเกี่ยวขอ้งกับสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษา   ผู้ปกครอง 
     บุคคลในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู ่  

 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ตดิต่อกับสถานศึกษา 
 อื่น ๆ โปรดระบุ................................................ 

ตอนที่  2 กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของท่าน 
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 =  น้อยที่สุด 

ลําดับ รายการ ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ชุมชนทราบ      
2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา      
3 มีการเชิญผู้ปกครอง ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา      
4 มีการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเน่ือง      
5 มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสาํนึกด้านการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
     

6 เปิดโอกาสให้ชุมชนใช้สถานทีใ่นการจัดกิจกรรม      
7 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน      
8 ผู้เรียนไม่ขีดเขยีน ไม่ทําลายสาธารณสมบัติ      
9 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น      
10 สถานศึกษาเป็นแบบอย่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                                 แบบ ต. 6.2/แบบประเมิน
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ตอนท่ี  3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 

  ด้วยความขอบคุณ 
ฝ่ายประเมินผลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
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ตัวบ่งชี้ที่  6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
คําอธบิาย สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาทุกคน  และผู้เรียน 
                           ทุกคน  เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ  มีการประเมินผล  การ

ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครู และบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรยีน
เพ่ือนําผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราสว่น
ประมาณค่า (Rating scale)  1 – 5 ครูและบุคลากรทุกฝา่ยในสถานและผู้เรียนที่เข้ารว่ม
โครงการ กิจกรรม ต้ังแต่ 1 ครั้งขึ้นไปให้นับเป็นจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรรมตาม
ประเด็นการพิจารณา 

ผู้ให้ข้อมูล ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ครูและบุคลากรสายสนับสนุน หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
ผู้สรุปผลการประเมิน งานกิจกรรม ฯ 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบประเมิน 
 4. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1. ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนรายงานตามแบบ ต. 6.3/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 2. หัวหน้าแผนกวิชาชีพรวบรวมตามข้อ 1 สรุปตามแบบ ต.6.3/แผนกวิชา ส่งงาน

กิจกรรมฯ 
 3. ครูรายงานตามแบบ ต.6.3/บุคลากร ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 4. บุคลากรสายสนับสนุน รายงานตามแบบ ต.6.3/บุคลากร ส่งงานกิจกรรม ฯ 
     5. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.6.3/สถานศึกษา ส่งฝ่ายพัฒนา 
                                 กิจการฯ  
 6. นักเรียนนักศึกษา/ครู/งานกิจกรรม ฯ ที่จดักิจกรรม นําแบบประเมินของ ต.6.3 ให้คน

ภายนอกประเมินความพึงพอใจ และรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลีย่ และกรอก
ข้อมูลตามแบบ ต.6.3/ครู/สถานศึกษา 

ประเด็นการพจิารณา (1) สถานศึกษามีจาํนวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 
โครงการ กิจกรรม 

  (2) สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

  (3) สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
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  (4) สถานศึกษามกีารประเมินผลการดําเนินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรยีนเพ่ือ นําผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการ
ประเมิน โดยเฉล่ีย  3.51 – 5.00 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 
5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับต้อง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
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แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ปีการศึกษา 2557 
ผู้เรียนในที่ปรกึษา ห้อง/กลุ่ม.........................................จํานวนผู้เรียนทั้งหมด...........................................คน 
ช่ือครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน....................................................................รายวิชาที่สอน.......................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุลผู้เรียน 
โค

รงก
าร

....
....

....
....

 
....
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....
.. 

โค
รงก

าร
....
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....
.. 
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รงก

าร
....
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....
.. 

โค
รงก

าร
....

....
....

....
 

....
....

....
....

....
....

....
.. 

ระบุจํานวน
โครงการ 
เข้ารว่ม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

จํานวนผู้เรียนทั้งหมด..................คน ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการจํานวน..................คน คิดเป็นร้อยละ..................... 
มีการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย.......................  ระดับคุณภาพ......................... 

ผู้สรุปผล                                         ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
            (…….………….………………….……) 
วันที่             เดือน           พ.ศ.  2558                      

        
ส่งหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
                                                                                                        แบบ ต. 6.3/ครู
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แบบรายงาน  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกุล ครู/บุคลากรสายสนับสนุน..........................................................แผนกวิชา/ฝ่าย.................................. 
ลําดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที ่

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ผู้สรุปผล                                         ครู/บุคลากรสายสนับสนุน 
            (…….………….………………….……) 
วันที่             เดือน           พ.ศ.  2558                      

- ครูส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
- บุคลากรสายสนับสนุนส่งงานกิจกรรม ฯ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                                 แบบ ต. 6.3/บุคลากร
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แบบสรปุผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ปีการศึกษา  2557 
 

ลําดับ ครู/ผู้เรียนระดับช้ัน จํานวนโครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนคน 
ทั้งหมด เข้าร่วม ร้อยละ 

1 ครู     
2 ปวช.1     
3 ปวช.2     
4 ปวช.3     
5 ปวส.1     
6 ปวส.2     

รวมเฉพาะผู้เรียน     
 
มีการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย................................ ระดับคุณภาพ................................. 
 

ผู้สรุปผล.............................................หัวหน้าแผนกวิชา 
           (.........................................) 
วันที่         เดือน              พ.ศ.  2558  .    

 
                      ส่งงานกิจกรรม ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                            แบบ  ต. 6.3/แผนกวิชา
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แบบสรปุผลการประเมิน ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ปีการศึกษา  2557 

ลํา 
ดับ แผนกวิชา 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนครู จํานวนผู้เรียน 

ท้ังหมด เข้าร่วม ร้อยละ ท้ังหมด เข้าร่วม ร้อยละ 

1 ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย        
2 อาหารและโภชนาการ        
3 คหกรรมศาสตร์        
4 การบัญชี        
5 การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป        
6 การขาย/การตลาด        
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
8 การโรงแรม        
9 สปาและความงาม        
10 วิจิตรศิลป์        
11 ออกแบบ        
12 คอมพิวเตอร์กราฟิก        
13 สามัญสัมพันธ์      
14 สัมพันธ์ธุรกิจ     
ฝ่ายบริหารทรพัยากร     
ฝ่ายวิชาการ     
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื     

 
     สรุป ระดับความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  

มีค่าเฉล่ีย............................ระดับคุณภาพ................................................ 
 
 
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
                      แบบ ต. 6.3/สถานศึกษา 
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ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีจาํนวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 

โครงการ กิจกรรม 
................
โครงการ 

 

2. สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรยีนทุกคนเข้ารว่มโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

  

3. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

  

4. สถานศึกษามกีารประเมินผลการดําเนินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้าน
การกีฬาและนันทนาการ  

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอก สถานศกึษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้าน การกีฬาและนันทนาการและมีผล
การประเมิน โดยเฉล่ีย  3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 
................. 

ระดับ 
..................

 

เกณฑ์การประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ   

   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ  
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ   

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

ผู้สรุปผล.............................................งานกิจกรรมฯ 
           (.........................................) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.  2558  . 
 
 

                         ส่งฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ 
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แบบประเมิน  ความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลกูฝังจิตสํานึกด้านการกีฬาและ
นันทนาการ ปีการศึกษา 2557 

คําชี้แจง  แบบประเมินชุดน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝงั
จิตสํานึกด้านการกีฬาและนันทนาการ และนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

ตอนท่ี  1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินผล กรณุาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 
1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อายุ   ตํ่ากว่า 20 ปี   20-29 ปี   30-39 ปี 

  40-49 ปี   50 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   อนุปริญญา 
    ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตร ี
4. อาชีพ   รับจ้าง   ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    ค้าขาย   พนักงานบริษัท  พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
    อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 
5. ความเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษา   ผู้ปกครอง 
     บุคคลในชุมชนที่สถานศกึษาต้ังอยู่  

 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานท่ีติดต่อกับสถานศึกษา 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 

ตอนท่ี  2 กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 =  น้อยที่สุด 

ลํา
ดับ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ชุมชนทราบ      
2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา      
3 มีการเชิญผู้ปกครอง ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา      
4 มีการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเน่ือง      
5 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการอย่างต่อเน่ือง      
6 เปิดโอกาสให้ชุมชนใช้สถานทีใ่นการจัดกิจกรรม      
7 ผู้เรียนมีนํ้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย      
8 ผู้เรียนมีสุขภาพจิต ร่างกาย แข็งแรง      

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                               แบบ ต. 6.3/แบบประเมิน
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ตอนท่ี  3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

  ด้วยความขอบคุณ 
ฝ่ายประเมินผลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
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ตัวบ่งชี้ที่  6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู

และบุคลาการทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์  มีแผนงาน 
โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนมีการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)            
1 – 5 

ผู้ให้ข้อมูล ครูผู้สอน หัวหน้าแผนกวิชา 
ผู้สรุปผลการประเมิน งานกิจกรรม ฯ 
เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบรายงาน 
 2. แบบสรุปรายงาน 
 3. แบบประเมิน 
 4. แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง 1. ครูผู้สอนรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมตามแบบ ต. 6.4/ครู ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 2. หัวหน้าแผนกวิชา สรุปตามแบบ ต.6.4/แผนกวิชา ส่งงานกิจกรรม 
     3. งานกิจกรรมฯ สรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 6.4/สถานศึกษา ส่งฝ่ายพัฒนา

กิจการฯ 
 4. ครู/หัวหน้าแผนกวิชา/งานกิจกรรม ฯ ให้คนนอกประเมินความพึงพอใจ ตามแบบ  

ต.6.4/แบบประเมิน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล บันทึกความพึงพอใจในแบบ  
ต.6.4/ครู/แผนกวิชา/สถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา (1) สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 

  (2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน 

  (3) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  (4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียน เพ่ือนําผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6   ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
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 (5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
การปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ข้อ ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
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แบบรายงาน  การปลูกฝังจติสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2557 
 

ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
1. ครูมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2. ครูมีส่วนร่วมจดัทําแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  

3. ครูมีส่วนร่วมการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

4. ครูมีส่วนร่วมประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5. ครูมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี 
ต่อการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการ
ประเมิน โดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย..........
ระดับ...........

 

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

ผู้สรุปผล                                         ครู 
            (…….………….………………….……) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.  2558                    
 
                                                                                                                   
                                                                                           ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

                             แบบ ต. 6.4/ครู 
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แบบรายงาน  การปลูกฝังจติสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2557 
 

ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
1. แผนกวิชามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้แก่ครูและผู้เรียน 
  

2. แผนกวิชามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและผู้เรียน 

  

3. แผนกวิชามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

4. แผนกวิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตาม
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและผูเ้รียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ 

  

5. แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอก
สถานศึกษาทีม่ี ต่อการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีผลการประเมิน โดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย..........
ระดับ...........

 

 
สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  

   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

ผู้สรุปผล                                         หัวหน้าแผนกวิชา 
            (…….………….………………….……) 
วันที่             เดือน           พ.ศ.  2558                    
 
                                                                                                                   

                                                                                         ส่งงานกิจกรรม ฯ 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

                      แบบ ต. 6.4/แผนกวิชา 
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แบบสรปุผลการประเมิน   การปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2557 
 

ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
  

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร 
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 

  

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตาม
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอก
สถานศึกษาทีม่ี ต่อการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีผลการประเมิน โดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย..........
ระดับ...........

 

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  
   ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 
   พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 
   ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 
 

ผู้สรุปผล                                         งานกิจกรรมฯ 
            (…….………….………………….……) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.  2558                    
 
                                                                                                                   

                                                                                         ส่งฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

                       แบบ ต. 6.4/สถานศึกษา 
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แบบประเมิน  ความพึงพอใจต่อการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2557 
คําชี้แจง  แบบประเมินชุดน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝงั

จิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนําข้อมลูมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
ตอนท่ี  1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินผล กรณุาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 

1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อายุ   ตํ่ากว่า 20 ปี   20-29 ปี   30-39 ปี 

  40-49 ปี   50 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   อนุปริญญา 
    ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตร ี
4. อาชีพ   รับจ้าง   ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    ค้าขาย   พนักงานบรษิัท  พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
    อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 
5. ความเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษา   ผู้ปกครอง 
     บุคคลในชุมชนที่สถานศกึษาต้ังอยู่  

 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานท่ีติดต่อกับสถานศึกษา 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 

ตอนท่ี  2 กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 =  น้อยที่สุด 

ลํา
ดับ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ชุมชนทราบ      
2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา      
3 มีการเชิญผู้ปกครอง ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา      
4 มีการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเน่ือง      
5 มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสาํนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างต่อเน่ือง 
     

6 เปิดโอกาสให้ชุมชนใช้สถานทีใ่นการจัดกิจกรรม      
7 ผู้เรียนปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
8 สถานศึกษาเป็นแบบอย่างของสถานศึกษาพอเพียง      

 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  6  ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
      

                                                                                              แบบ ต. 6.4/แบบประเมิน
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ตอนท่ี  3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 
 
ด้วยความขอบคุณ 

ฝ่ายประเมินผลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 

 



 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 77 
ดานดานการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา  



191 
 

 
 
 
 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
คําอธบิาย สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน    ครู หัวหน้าแผนกวิชา งานประกันคุณภาพฯ  
เครื่องมือที่ใช้  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง  ผู้ให้ข้อมลู สรปุผลในแบบ ต. 7.1/คร/ูแผนกวิชา/สถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา (1)  สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 (2)  สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 (3)  สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  (4)  สถานศึกษาได้จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 (5)  สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5  

ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3 ระดับต้อง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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แบบสรปุผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  2557 
ช่ือ/สกุล...................................................................แผนกวิชา..................................................................... 
 

ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
1. มีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  

2.  มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
3. มีส่วนร่วมในการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

4. มีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
5.  มีส่วนร่วมในการจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผล

การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  

                                                ปฏิบัติได้.................ประเด็น 

 สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 
      ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 

 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3 
 ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
 
ผู้สรุปผล…………………………………….………ครู 
           (................................................) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.  2558  .       
 
 

 
 

ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 
               

         
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

                                                                                                          แบบ ต.7.1/ครู 
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แบบสรปุผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  2557 
      แผนกวิชา.................................................... 
 

ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
1. แผนกวิชามีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ

จัดทําแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง่คุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  

2.  แผนกวิชาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
3. แผนกวิชาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   และจัดให้มี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

4. แผนกวิชาได้จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
5.  แผนกวิชาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่งจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  

                                                ปฏิบัติได้.................ประเด็น 

 สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 
      ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 

 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3 
 ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
 
ผู้สรุปผล…………………………………….………หัวหน้าแผนกวิชา 
           (..........................................) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.  2558  .       
 
 
                                            

                                                                      ส่งงานประกันคุณภาพ ฯ 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

                                                                                                แบบ ต. 7.1/แผนกวิชา 
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แบบสรปุผลการประเมิน    ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  2557 
 

ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามกีารกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ

จัดทําแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง่คุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู 
และบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรยีน ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  

2.  สถานศึกษาไดด้าํเนินงานตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษาไดจ้ดัให้มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  

4. สถานศึกษาไดจ้ดัทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

  

5.  สถานศึกษาไดจ้ดัให้มกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างตอ่เนือ่ง
จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

  

                                                ปฏิบัติได้.................ประเด็น 

 สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 
      ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 

 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3 
 ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
 
ผู้สรุปผล…………………………………….………งานประกันคุณภาพฯ 
           (..........................................) 
วันที่             เดือน              พ.ศ.  2558  .       
 
 
                                            

                                                                      ส่งฝ่ายแผนงานฯ  
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

                                                                                             แบบ ต.7.1/สถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่  7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 
คําอธบิาย สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1                  

การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งช้ี และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงาน            
ในแต่ละตัวบ่งช้ีโดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งช้ีได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน              
ดีมาก 

ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน    ครู แผนกวิชา งานประกันคุณภาพฯ  
เครื่องมือที่ใช้  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง  ผู้ให้ข้อมูล สรุปผลในแบบ ต.7.2/ครู/แผนกวิชา/สถานศึกษา  
ประเด็นการพจิารณา จํานวนตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 
เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 ระดับดี

มาก 30 – 34  ตัวบ่งช้ีและไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ระดับดี 24 – 33 ตัวบ่งช้ี ระดับพอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งช้ี ระดับต้องปรับปรุง 
12 – 17 ตัวบ่งช้ี ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่า 12 ตัวบ่งช้ี 
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มาตรฐานท่ี  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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แบบสรปุผลการประเมิน   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555                  
                                 ปีการศึกษา  2557 
ช่ือ/สกุล............................................................................แผนกวิชา................................................................ 

มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ่งชี้ 

ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 
มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ่งชี้ 

ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง 
ปรับปรุง

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

1 1.1      3 3.4      
1.2      3.5      
1.3      3.6      
1.4      3.7      
1.5      3.8      
1.6      3.9      
1.7      3.10      
1.8      3.11      
1.9      3.12      

2 2.1      4 4.1      
2.2      5 5.1      
2.3      5.2      
2.4      6 6.1      
2.5      6.2      

3 3.1      6.3      
3.2      6.4      
3.3      7 7.1      

รวม      รวม      
       รวมทั้งสิ้น      

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  มากกว่า 13  ตัวบ่งช้ีและไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ดี  11 - 13  ตัวบ่งช้ี 

   พอใช้  8 – 10  ตัวบ่งช้ี   ต้องปรับปรุง  5 – 7  ตัวบ่งช้ี 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  น้อยกว่า 5  ตัวบ่งช้ี 

ผู้สรุปผล…………………………………….………ครู 
             (…………………….…………………) 
วันที่             เดือน         พ.ศ.  2558  .                

 
                             ส่งหวัหน้าแผนกวิชา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
                                                                                                           แบบ ต.7.2/ครู
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แบบสรปุผลการประเมิน   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555                  
                                 ปีการศึกษา  2557   แผนกวิชา......................................................... 

มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ่งชี้ 

ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 
มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ่งชี้ 

ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง 
ปรับปรุง

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

1 1.1      3 3.4      
1.2      3.5      
1.3      3.6      
1.4      3.7      
1.5      3.8      
1.6      3.9      
1.7      3.10      
1.8      3.11      
1.9      3.12      

2 2.1      4 4.1      
2.2      5 5.1      
2.3      5.2      
2.4      6 6.1      
2.5      6.2      

3 3.1      6.3      
3.2      6.4      
3.3      7 7.1      

รวม      รวม      
       รวมทั้งสิ้น      

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  มากกว่า  24  ตัวบ่งช้ีและไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ดี  21 – 27 ตัวบ่งช้ี 

   พอใช้  16 – 20  ตัวบ่งช้ี   ต้องปรับปรุง 10 – 15 ตัวบ่งช้ี 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  น้อยกว่า 10 ตัวบ่งช้ี 

ผู้สรุปผล…………………………………….………หัวหน้าแผนกวิชา 
             (…………………….…………………) 
วันที่             เดือน        พ.ศ.  2558  .                

 
                             งานประกันคุณภาพ ฯ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

                                                                                                 แบบ ต.7.2/แผนกวิชา
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แบบสรปุผลการประเมิน   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555                  
                                 ปีการศึกษา  2557 

มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ่งชี้ 

ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 
มาตร 
ฐาน 

ตัว 
บ่งชี้ 

ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง 
ปรับปรุง

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

1 1.1      3 3.4      
1.2      3.5      
1.3      3.6      
1.4      3.7      
1.5      3.8      
1.6      3.9      
1.7      3.10      
1.8      3.11      
1.9      3.12      

2 2.1      4 4.1      
2.2      5 5.1      
2.3      5.2      
2.4      6 6.1      
2.5      6.2      

3 3.1      6.3      
3.2      6.4      
3.3      7 7.1      

รวม      รวม      
       รวมทั้งสิ้น      

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  30 – 34  ตัวบ่งช้ีและไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ดี  24 – 33 ตัวบ่งช้ี 

   พอใช้  18 – 23  ตัวบ่งช้ี   ต้องปรับปรุง  12 – 17  ตัวบ่งช้ี 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ตํ่ากว่า  12  ตัวบ่งช้ี 

ผู้สรุปผล…………………………………….………งานประกันคุณภาพฯ 
         (………………..……….…………………) 
วันที่             เดือน        พ.ศ.  2558  .                

 
                             ส่งฝา่ยแผนงานฯ  

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

                                                                                                 แบบ ต.7.2/สถานศกึษา



 

มาตรฐานเพ่ิมเติมของสถานศึกษามาตรฐานเพ่ิมเติมของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 88  

ดานมาตรการสงเสริมดานมาตรการสงเสริม
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
คําอธิบาย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเทียบโอนความรู้ หรือประสบการณ์วิชาชีพ ในการจัดการเรียน

การสอนแบบเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์วิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง เมื่อเทียบกับผู้ย่ืนคําร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพใน
แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา  

ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน งานทะเบียน  
เครื่องมือที่ใช้ แบบสรุปรายงาน 
คําชี้แจง งานทะเบียน จดัทําแบบสรุปรายงาน แบบ ต. 8.1 เมื่อสิน้ภาคเรียนที ่2 ของปีการศึกษา  

ส่งฝ่ายบรหิารทรัพยากร และหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
ประเด็นการพจิารณา ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้ย่ืนคาํร้องขอเทียบโอน ฯ โดย

พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ ระดับดี

มาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับดี ร้อยละ 70 – 79.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 
ระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 8    ด้านมาตรการส่งเสริม 
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แบบสรุปรายงาน   ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา  2557 

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  ดี  ร้อยละ 70 – 79.99 
  พอใช้  ร้อยละ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่า  ร้อยละ 50 

 
 
ผู้สรุปผล                                            งานทะเบียน 
             (                                  ) 
    วันที ่           เดือน            พ.ศ.  2558        
 
 
 
      

ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากร และหัวหน้าแผนกวิชาบัญชี 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จํานวนผู้เรียน  ผู้เรียนได้2.00ขึ้นไป    ผลการ 

   ประเมิน 
    ระดับ 

   ลง 
ทะเบียน

   ออก 
กลางคัน

คงเหลือ จํานวน   ร้อยละ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ       
1. การบัญชี (จบจาก ปวช.)       
2. การบัญชี (จบจาก ม.6)       

รวม       

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
  
                                                                                                                          

มาตรฐานท่ี 8  ด้านมาตรการส่งเสริม 
                                                                                                                           แบบ ต. 8.1
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ตัวบ่งชี้ที่  8.2 ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการทําประโยชน์ให้สถานศึกษา 
คําอธบิาย ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ให้ความร่วมมอืในการ

พัฒนาสถานศึกษา ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาวิชาการ และหรือพัฒนาวิชาชีพ 
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีศิษย์เก่าต้องรวมตัวกันในรูปของ สมาคม ชมรม ฯลฯ เพ่ือให้เกิด
การดําเนินการที่เข้มแข็ง และต่อเน่ือง 

ผู้ให้ข้อมูล  ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
ผู้สรุปผลการประเมิน    งานแนะแนว ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ  
เครื่องมือที่ใช้  1. แบบรายงาน 
  2. แบบสรุปรายงาน 
คําชี้แจง   1. ครูผูส้อนทกุคน รายงานตามแบบ ต.8.2/ครู/บุคลากร ส่งงานแนะแนว ฯ 
  2. งานแนะแนว ฯ สรุปรายงานตามแบบ ต.8.2/สถานศกึษา 
ประเด็นการพจิารณา  1. มคีวามร่วมมือจากศิษย์เก่าอย่างน้อยร้อยละ 5 ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2. มคีวามร่วมมือจากศิษย์เก่าอย่างน้อยร้อยละ 5 ในกิจกรรมพัฒนาวิชาการและ 
     วิชาชีพ 
  3. มสีมาคม ชมรมศิษย์เก่าหรือการรวมตัว ในรูปแบบต่าง ๆ และมีการดําเนินงาน    
                                 อย่างต่อเน่ืองทุกปี 
  4. มีกองทุนศษิย์เก่า เพ่ือสนับสนุนผู้เรียน 
  5. มศีิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อยเชิดชูระดับชาติ/นานาชาติ 
เกณฑ์การประเมิน   ศิษย์เก่ามสี่วนร่วมในการทาํประโยชน์ให้สถานศึกษา ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 

5 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ ระดับ
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1ข้อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  8  ด้านมาตรการส่งเสริม 
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แบบรายงาน   ศิษย์เก่ามสี่วนร่วมในการทาํประโยชน์ให้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
กิจกรรม     พัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมวิชาการ/วิชาชีพ    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................... 
วันเดือนปีที่ดําเนนิการ..................................................................................................................................... 
สถานทีดํ่าเนนิการ............................................................................................................................................ 
รายละเอียดของกิจกรรม................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
ประโยชน์ทีส่ถานศึกษาได้รับ........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
ศิษย์เก่าที่เขา้ร่วม 
1. ...............................................................................................โทร. .............................................................. 
2. ...............................................................................................โทร. .............................................................. 
3. ...............................................................................................โทร. .............................................................. 
4. ...............................................................................................โทร. .............................................................. 
 
 
ผู้ให้ข้อมูล…………………………………….………ครู/บุคลากร 
              (…………………….…………………) 
      วันที ่        เดือน               พ.ศ.  2558  .                
 
 
 

ส่งงานแนะแนว ฯ 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  8  ด้านมาตรการส่งเสริม 
 

                                                                                      แบบ ต.8.2/ครู/บุคลากร 
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แบบสรปุรายงาน ศิษย์เก่ามสี่วนร่วมในการทําประโยชน์ให้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
ข้อที่ ประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 มีความร่วมมือของศิษย์เก่าอย่างน้อยร้อยละ 5 ในการพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ………….  
2 มีความร่วมมือของศิษย์เก่าอย่างน้อยร้อยละ 5 ในการพัฒนา

วิชาการและวิชาชีพ 
ร้อยละ………….  

3 มีสมาคม ชมรมศิษย์เก่า หรอืการรวมตัวในรูปแบบต่าง ๆ    
4 มีกองทุนศิษย์เก่า เพ่ือสนับสนุนผู้เรียน   
5 มีศิษย์ได้รับการยกย่องเชิดชูระดับชาติ/นานาชาติ   

                                                                              ปฏิบัติได้....................ประเด็น 
 
สรุปผลการประเมิน  ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 
    ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 
    พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 
    ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ้ 
    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 
 

 
ผู้สรุปผล…………………………………….………งานแนะแนว ฯ 
          (…………..…………….…………………) 
วันที่             เดือน             พ.ศ.  2558  .                

 
                             ส่งฝา่ยพัฒนากิจการ ฯ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  8  ด้านมาตรการส่งเสริม 
 

                                                                                             แบบ ต.8.2/สถานศึกษา   
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ตัวบ่งชี้ที่  8.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
คําอธบิาย เอกลักษณ์สถานศึกษา คือ “บริการเย่ียม เป่ียมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา” สถานศึกษามี

ลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความโดดเด่น/ความชํานาญ/ความเช่ียวชาญ                  
ตามพันธกิจ วัตถุประสงค์และบริบทของสถานศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล  ครู 
ผู้สรุปผลการประเมิน    งานวางแผน ฯ  
เครื่องมือที่ใช้  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง   1. ครูรายงานผลการปฏิบัติงานตามเอกลักษณ์ “บริการเย่ียม เป่ียมคุณธรรม               

ล้ําเลิศวิชา” สง่งานวางแผน ฯ 
  2. งานวางแผน ฯสรุปผลการประเมินตามแบบ ต. 8.3/สถานศึกษา ส่งฝ่ายแผนงานฯ 

และหัวหน้าแผนกวิชา 
ประเด็นการพจิารณา  1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณ์สถานศึกษาที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
  2. สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ่งช้ี และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม 
  3. สถานศึกษามีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเน่ือง 
  4. สถานศึกษามีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 
  5. สถานศึกษามีการประเมินผลและนําผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
เกณฑ์การประเมิน   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็น 1-5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1-4 ระดับพอใช้ ปฏิบัติตาม
ประเด็น 1-3 ระดับต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 ระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  8  ด้านมาตรการส่งเสริม 
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แบบสรปุผลการประเมิน  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 

 

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณ์สถานศึกษาที่

เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
  

2.  สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ่งช้ี และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม   
3. สถานศึกษามีกระบวนการและกลไกขับเคลือ่นสู่การปฏิบัติที่

ชัดเจนและต่อเน่ือง 
  

4. สถานศึกษามีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม   
5.  สถานศึกษามีการประเมินผลและนําผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา   

                                                                                              ปฏิบัติได้ ...............  ประเด็น

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5  
     ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4  

 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3  
 ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2  
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1  

 
ผู้สรุปผล…………………..…………..….………งานวางแผนและงบประมาณ 
           (..............................................) 
วันที่             เดือน               พ.ศ.  2558  . 
 
 
 
                                                  
                                                                          ส่งฝ่ายแผนงานฯ และหัวหน้าแผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
  
                                                                                                                   

มาตรฐานท่ี  8   ด้านมาตรการส่งเสริม 
แบบ ต. 8.3/สถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่  8.4 ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่สือ่สารภาษาอังกฤษได้ (มาตรการส่งเสริมภายในสถานศึกษา) 
คําอธบิาย สถานศึกษามีการเตรียมผู้เรียนให้ทันสมัย ทนัโลก และมีความพร้อมสู่สากล โดยจัด

ให้มีการประเมนิผลความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ผู้ให้ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน   ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ งานวัดผล ฯ 
เครื่องมือที่ใช้  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง   1. ผู้เรียนมีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยปวช.1 ปวช. 

2 และปวส.1 ข้อมูลได้จากผลการเรียนที่ผา่นเกณฑ์ ส่วน ปวช.3 และ ปวส.2 ข้อมูล
ได้จากการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ 

  2. งานวัดผลและประเมินผลสรุปผลการประเมิน แบบ ต.9.4/สถานศึกษา ส่งฝ่าย
วิชาการและหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

ประเด็นการพจิารณา  1. มีการกําหนดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
  2. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและระดับความสําเร็จที่เหมาะสม (ปวช. ไม่ตํ่ากว่าระดับ A2 
                                 ปวส. ไม่ตํ่ากว่าระดับ B1) 
  3. มแีนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต่อเน่ือง 
  4. มีกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ และมาตรการจูงใจ 
  5. มีการประเมินผลความสามารถในการสือ่สารภาษาอังกฤษของผู้เรียน (โดยระบุเป็น

ค่าร้อยละ) 
เกณฑ์การประเมิน   ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ระดับดีมาก ร้อยละ 50 ขึ้นไป   

ระดับดี ร้อยละ 40.00 - 49.99 ระดับพอใช้ ร้อยละ 30.00 - 39.99 ระดับต้อง
ปรับปรุงร้อยละ 20.00 - 29.99 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่า ร้อยละ 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
                  

มาตรฐานท่ี  8  ด้านมาตรการส่งเสริม 
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แบบรายงาน  ผู้เรียนทีส่ื่อสารภาษาอังกฤษได้ ปีการศึกษา 2557   
ประเภทวิชา.........................................สาขาวิชา.................................................... 

ลําดับ หลักสูตร/ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชา/สาขางาน 

ห้องที่/
กลุ่มที ่

จํานวนผู้เรียน 

ร้อยละ ทั้งหมด ลงทะเบียน
ประเมินผล 

ที่มีการประเมินผล
ความสามารถในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ 

 ปวช.      
1 สาขางาน.....................................      
       
 รวมสาขา      
2 สาขางาน.....................................      
       
 รวมสาขา      
3 สาขางาน.....................................      
       
 รวมสาขา      
 รวมระดับ ปวช.      
 ปวส.      
1 สาขางาน.....................................      
       
 รวมสาขา      
2 สาขางาน.....................................      
       
 รวมสาขา      
3 สาขางาน.....................................      
       
 รวมสาขา      
 รวมระดับ ปวส.      
 รวมทั้งสิ้น      

 

ลงช่ือ.............................................................หัวหน้างานวัดผลฯ 
     (................................................................) 
วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...2558...         

ส่งฝ่ายวิชาการและหัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 8  ด้านมาตรการส่งเสริม 
แบบ ต.8.4/งานวัดผลฯ  
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แบบสรปุผล  ผู้เรียนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ปีการศึกษา 2557   

ลําดับ แผนกวิชา 
จํานวนผู้เรียน 

เข้า
ประเมิน 

ผ่านการ
ประเมิน ร้อยละ 

1 ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย    
2 อาหารและโภชนาการ    
3 คหกรรมศาสตร์    
4 การบัญชี    
5 การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป    
6 การขาย/การตลาด    
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
8 การโรงแรม    
9 สปาและความงาม    
10 วิจิตรศิลป์    
11 ออกแบบ    
12 คอมพิวเตอร์กราฟิก    

ภาพรวม  
 
 

ลงช่ือ.............................................................งานวัดผล ฯ 
     (................................................................) 
     วันที่.........เดือน...............พ.ศ. ...2558...    
     
 
         
 

ส่งฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี 8  ด้านมาตรการส่งเสริม 
      แบบ ต.8.4/งานวัดผล ฯ   
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แบบสรปุผลการประเมิน  ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ปีการศึกษา 2557   

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการกําหนดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ   
2.  สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ่งช้ีและระดับความสําเร็จที่เหมาะสม 

(ปวช. ไม่ตํ่ากว่าระดับ A2 , ปวส. ไม่ตํ่ากว่าระดับ B1 ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทา่) 

  

3. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต่อเน่ือง   
4. สถานศึกษามีกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และมาตรการจูงใจ   
5.  สถานศึกษามีการประเมินผลความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของผู้เรียน (โดยระบุเป็นค่าร้อยละ) 
ร้อยละ 

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

                                                                                              ปฏิบัติได้ ...............  ประเด็น

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5  
     ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4  

 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 3  
 ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2  
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1  

 
ผู้สรุปผล…………………..…………..….………งานวัดผล ฯ 
          (................................................) 
วันที่             เดือน               พ.ศ.  2558  . 
 
 
 
                                                  
                                                                                  ส่งฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
  
                                                                                                                   

มาตรฐานท่ี  8  ด้านมาตรการส่งเสริม 
                                                    แบบ ต. 8.4/สถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่  8.5 ระดับคุณภาพของมาตรการส่งเสริมภายนอกสถานศึกษา 
คําอธบิาย สถานศึกษามีการดําเนินงานในการช่วยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศกึษา เช่น  

การช้ีแนะ ป้องกัน และ/หรือแก้ปัญหาสังคม ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ  
สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และจังหวัด 

ผู้ให้ข้อมูล   ครู หัวหน้าแผนกวิชา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนา ฯ ฝ่ายแผนงาน ฯ และฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ผู้สรุปผลการประเมิน  งานประกันคุณภาพ ฯ 
เครื่องมือที่ใช้  แบบสรุปผลการประเมิน 
คําชี้แจง   1. หัวหน้าแผนกวิชาประชุมครูจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการ

ดําเนินงานในการช่วยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา เช่น การช้ีแนะ ป้องกัน 
และ/หรือแก้ปัญหาสังคม ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน 
สังคม และจังหวัด ส่งหัวหน้าแผนกวิชา 

  2. ฝ่ายวิชาการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างาน จัดทําสรุปผลการประเมิน 
ตามแบบ ต.8.5/แผนกวิชา/งาน ส่งงานประกันคุณภาพ ฯ 

  3. ฝ่ายพัฒนา ฯ ฝ่ายแผนงาน ฯ และฝ่ายบริหารทรัพยากร ประชุมหัวหน้างานจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการในการช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา และ
สรุปผลการประเมินตามแบบ ต.8.5/งาน สง่งานประกันคุณภาพ ฯ 

  4. งานประกันคุณภาพ ฯ สรุปรายงานตามแบบ ต.8.5/สถานศึกษา สง่ฝ่ายแผนงาน  
ประเด็นการพจิารณา  1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดความร่วมมือ และ/หรือช่วยเหลือ ชุมชน สังคม 

รอบสถานศึกษา 
  2. สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ่งช้ี และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม 
  3. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต่อเน่ือง 
  4. สถานศึกษามีกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 
  5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อสถานศึกษา  
เกณฑ์การประเมิน   สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมภายนอกสถานศึกษา ระดับดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น

1-5 ระดับดี ปฏิบัติตามประเด็น 1- 4 ระดับพอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1-3 ระดับต้อง
ปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม 
ประเด็น 1 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
           

มาตรฐานท่ี  8  ด้านมาตรการส่งเสริม 
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แบบสรุปผลการประเมิน  ระดับคุณภาพของมาตรการส่งเสริมภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
ช่ือโครงการ / กิจกรรม....................................................................................................................................... 
ระหว่างวันที่...........เดือน............. พ.ศ................ ณ........................................................................................... 
 

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดความร่วมมือ และ/หรอื

ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา 
  

2.  สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ่งช้ี และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม   
3. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต่อเน่ือง   
4. สถานศึกษามีกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และสร้างการมีส่วนร่วม

จากผู้เก่ียวข้อง 
  

5.  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อ
สถานศึกษา 

ค่าเฉล่ีย........... 
ระดับ............... 

 

                                                                                              ปฏิบัติได้ ...............  ประเด็น

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 5  
     ดี  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 4  

 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 3  
 ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น  1 และ 2  
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  

 
ผู้สรุปผล…………………..…………..….………หัวหน้าแผนกวิชา/งาน................................................. 
          (................................................) 
วันที่             เดือน           พ.ศ.  2558  . 
 
 
 
                                                  
                                                                                            

ส่งงานประกันคุณภาพ ฯ 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
  
                                                                                                               

มาตรฐานท่ี  8   ด้านมาตรการส่งเสริม 
                                                       แบบ ต. 8.5/แผนกวิชา/งาน
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แบบสรปุผลการประเมิน  ระดับคุณภาพของมาตรการส่งเสริมภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีเหตุผลในการกําหนดความร่วมมือ และ/หรอื

ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา 
  

2.  สถานศึกษามีการกําหนดตัวบ่งช้ี และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม   
3. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต่อเน่ือง   
4. สถานศึกษามีกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และสร้างการมีส่วนร่วม

จากผู้เก่ียวข้อง 
  

5.  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อ
สถานศึกษา 

ค่าเฉล่ีย........... 
ระดับ............... 

 

                                                                                              ปฏิบัติได้ ...............  ประเด็น

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 5  
     ดี  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 4  

 พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น  1 - 3  
 ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น  1 และ 2  
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  

 
ผู้สรุปผล…………………..…………..….………งานประกันคุณภาพ ฯ 
          (................................................) 
วันที่             เดือน            พ.ศ.  2558  . 
 
 
 
                                                  

                                                                                           ส่งฝ่ายแผนงาน ฯ 
 
 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
  
                                                                                                                

มาตรฐานท่ี  8 ด้านมาตรการส่งเสริม 
แบบ ต. 8.5/สถานศึกษา



 

    ปฏิทนิปฏิทนิการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน และตารางสงขอมูลของและตารางสงขอมูลของ
บุคลากรบุคลากรตามมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษา  
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ปฏิทินการปฏิบตัิงาน และการส่งข้อมูลของบุคลากร 
ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  

ปีการศึกษา  2557 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือหน้า ส่ง กําหนดส่ง 

มาตรฐานที่ 1 
1.1 

 
งานทะเบียน 

 
6 
 

 
- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 
มีนาคม 2558 

1.2 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 14 
15 

- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- ฝ่ายวิชาการ 

มีนาคม 2558 
 

1.3 งานวัดผลและประเมินผล 20 
22 

- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- ฝ่ายวิชาการ 

มีนาคม 2558 
 

1.4 งานวัดผลและประเมินผล 26 - หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- ฝ่ายวิชาการ 

มีนาคม 2558 
 

1.5 งานวัดผลและประเมินผล 30 - หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- ฝ่ายวิชาการ 

มีนาคม 2558 
 

1.6 งานวัดผลและประเมินผล 34 - หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- ฝ่ายวิชาการ 

มีนาคม 2558 
 

1.7 งานทะเบียน 38 - หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

มีนาคม 2558 
 

1.8 - ครูที่ปรึกษา ช้ัน ปวช.3 ,ปวส.2 
 ปีการศึกษา 2556 
- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- งานแนะแนว ฯ 

41 – 43 
 

44 
45 

- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 
- งานแนะแนวฯ 
- ฝ่ายพัฒนากจิการ ฯ 

ตุลาคม 2557 
 

พฤศจิกายน 2557 
มีนาคม 2558 

1.9 - หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- งานแนะแนว ฯ 

48 
50 
51 

- สถานประกอบการ 
- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- ฝ่ายพัฒนากจิการ ฯ 

ธันวาคม 2557 
กุมภาพันธ์ 2558 
มีนาคม 2558 

มาตรฐานที่ 2 
2.1 

 
- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 

 
54 

55 - 57 

 
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
- ฝ่ายวิชาการ 

 
มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 

2.2 - คร ู
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 

59 
60 
61 

- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
- ฝ่ายวิชาการ 

ต.ค. 57 , ก.พ. 58 
ต.ค. 57 , ก.พ. 58 

มีนาคม 2558 
2.3 - คร ู

- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 

63 
64 

65 - 66 

- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
- ฝ่ายวิชาการ 

ต.ค. 57 , ก.พ. 58 
ต.ค. 57 , ก.พ. 58 

มีนาคม 2558 
2.4 - คร ู

- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานวัดผลและประเมินผล 

68 
69 
70 

- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- ฝ่ายวิชาการ 

ต.ค. 57 , ก.พ. 58 
ต.ค. 57 , ก.พ. 58 

มีนาคม 2558 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือหน้า ส่ง กําหนดส่ง 
2.5 - หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
72 
73 

- หัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ 
- ฝ่ายวิชาการ 

มีนาคม 2558 

มาตรฐานที่ 3 
3.1 

 
 งานบริหารงานทั่วไป 

 
79 

 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- ฝ่ายบริหารทรพัยากร 

 
มีนาคม 2558 

3.2  งานวางแผน ฯ 81 - หัวหน้าแผนกวิชา 
- ฝ่ายแผนงาน ฯ 

มีนาคม 2558 

3.3  งานวางแผน ฯ 83 - หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานวางแผน ฯ 

มีนาคม 2558 

3.4 - งานบุคลากร 
- งานบริหารงานทั่วไป 

86 
87 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

กุมภาพันธ์ 2558 
มีนาคม 2558 

3.5   งานศูนย์ข้อมลู ฯ และ 
  งานประชาสัมพันธ ์

91 - หัวหน้าแผนกวิชา 
- ฝ่ายแผนงาน ฯ 
- ฝ่ายบริหารทรพัยากร 

มีนาคม 2558 

3.6 ด้านที่ 1 ความปลอดภัย 
- งานอาคารสถานที่ 
 
ด้านที่ 2 – 5 
- ครูที่ปรึกษา 
- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- งานปกครอง 

 
95 
 
 

96 
97 
98 

 
- งานปกครอง , หัวหน้า
แผนกวิชา และฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- งานปกครอง  
- ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ 

 
มีนาคม 2558 

 
 

ต.ค. 57 , ก.พ. 58 
ต.ค. 57 , ก.พ. 58 

มีนาคม 2558 
3.7 - ครูที่ปรึกษา 

- ครูที่งานปรึกษา 
100 – 101 
102 - 104 

- งานครูที่ปรึกษา 
- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ 

กุมภาพันธ์ 2558 
มีนาคม 2558 

 
3.8  งานอาคารสถานที่และงานศูนย์  

  วิทยบริการ ฯ 
108 -109 - หัวหน้าแผนกวิชา 

- ฝ่ายวิชาการ และฝ่าย 
  บริหารทรัพยากร  

มีนาคม 2558 
 

3.9   งานพัสดุ  112 - หัวหน้าแผนกวิชา 
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

มีนาคม 2558 
 

3.10 - คร ู
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- งานบุคลากร 

114 - 116 
116 
117 

- งานบุคลากร 
- งานบุคลากร 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ต.ค. 57 , ก.พ. 58 
มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 

 
3.11   งานวางแผน ฯ  119   ฝ่ายแผนงาน ฯ มีนาคม 2558 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือหน้า ส่ง กําหนดส่ง 
3.12 - คร ู

- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- งานความร่วมมือ/งาน 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- งานพัสดุ /งานการเงิน/งาน
บัญชี 
- งานบริหารงานทั่วไป 

122 
123 

124 – 125 
 

126 
 

127 

- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- งานพัฒนาหลักสูตร ฯ 
- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
 
- งานบริหารงานทั่วไป 
 
- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- ฝ่ายบริหารทพัยากร 

ต.ค. 57 , ก.พ. 58 
กุมภาพันธ์ 2558 
มีนาคม 2558 

 
 
 

มีนาคม 2558 

มาตรฐานที่ 4 
4.1 

 
- ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 
- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- งานโครงการพิเศษ  

 
130 

132 – 133 
134 

 
- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- งานโครงการพิเศษ 
- ฝ่ายพัฒนากจิการ ฯ 

 
กุมภาพันธ์ 2558 
มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 

มาตรฐานที่ 5 
5.1 

 
- คร ู
- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- งานวิจัย ฯ 

 
144 – 145 

146 
147 - 148 

 
- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- งานวิจัย ฯ 
- ฝ่ายแผนงาน ฯ 

 
ต.ค. 57 , ก.พ. 58 

มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 

5.2 - คร ู
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานวิจัย ฯ 

150 
151 – 152 
153 - 154 

- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานวิจัย ฯ 
- ฝ่ายแผนงาน ฯ 

ต.ค. 57 , ก.พ. 58 
มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 

มาตรฐานที่ 6 
6.1 

 
- ครูที่ปรึกษา,ครูผู้สอน 
- คร ู
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 

 
158 
159 
159 
160 
161 

 
- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 
- งานกิจกรรม ฯ 
- ฝ่ายพัฒนากจิการ ฯ 

 
กุมภาพันธ์ 2558 
กุมภาพันธ์ 2558 
มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 

6.2 - ครูที่ปรึกษา,ครูผู้สอน 
- คร ู
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 

167 
168 
168 
169 
170 

- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 
- งานกิจกรรม ฯ 
- ฝ่ายพัฒนากจิการ ฯ 

กุมภาพันธ์ 2558 
กุมภาพันธ์ 2558 
มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 

6.3 - ครูที่ปรึกษา,ครูผู้สอน 
- คร ู
- บุคลากรสายสนับสนุน 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 

176 
177 
177 
178 
179 

- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 
- งานกิจกรรม ฯ 
- ฝ่ายพัฒนากจิการ ฯ 

กุมภาพันธ์ 2558 
กุมภาพันธ์ 2558 
มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 

6.4 - ครผูู้สอน 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 

185 
186 
187 

- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานกิจกรรม ฯ 
- ฝ่ายพัฒนากจิการ ฯ 

กุมภาพันธ์ 2558 
มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือหน้า ส่ง กําหนดส่ง 
มาตรฐานที่ 7  

7.1 
 
- ครู 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานประกันคุณภาพ ฯ 

 
192 
193 
194 

 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานประกันคุณภาพ ฯ 
- ฝ่ายแผนงาน ฯ 

 
กุมภาพันธ์ 2558 
มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 

7.2 - ครู 
- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานประกันคุณภาพ ฯ 

196 
197 
198 

- หัวหน้าแผนกวิชา 
- งานประกันคุณภาพ ฯ 
- ฝ่ายแผนงาน ฯ 

กุมภาพันธ์ 2558 
มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 

มาตรฐานที่ 8  
8.1 

 
 งานทะเบียน 

 
201 

 
- หัวหน้าแผนกวิชาบัญช ี
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 
มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 

8.2 - ครู / บุคลากร 
- งานแนะแนวฯ 

203 
204 

- งานแนะแนวฯ
- ฝ่ายพัฒนากจิการ ฯ 

มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 

8.3   งานวางแผนฯ 206 - หัวหน้าแผนกวิชา 
- ฝ่ายแผนงานฯ 

มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 

8.4   งานวัดผลฯ 208 
209 - 210  

- หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 
- ฝ่ายวิชาการ 

มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 

8.5 - หัวหน้าแผนกวิชา / หัวหน้างาน 
- งานประกันคุณภาพฯ 

212 
213 

- งานประกันคุณภาพฯ 
- ฝ่ายแผนงานฯ 

มีนาคม 2558 
มีนาคม 2558 

1. ประชุมติดตามข้อมูล                                                                                                23 มีนาคม 2558
 2. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับบุคคล / แผนก สรุปผลการประเมิน และจดัทํา STOW   26 – 27 มีนาคม 2558
 3. ประเมินโดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน                                                          31 มนีาคม 2558
 4. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน                                                                  1 – 30 เมษายน 2558
 5. เผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแก่สาธารณชน                        1  - 31 พฤษภาคม 2558 
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สรุปตัวบ่งชีแ้ต่ละระดบั ตามการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2557 

  (เครื่องหมาย   คือ  ต้องประเมินผลตัวบ่งชี)้ 

มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที ่ รายการประเมิน ระดับ

บุคคล 
ระดับ
แผนก หมายเหตุ 

ม. 1 
ต. 1.1 

ด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศกึษา 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย
สะสม 2.00 ขึน้ไป 

 
 

 
 

 
 
 

ต. 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

-  ข้อมูลงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

ต. 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

   

ต. 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

   

ต. 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

   

ต. 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์จากการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง  

   

ต. 1.7 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า 

   

ต. 1.8 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือ  
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1  ปี  

   

ต. 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

 
- 

 
 

 
ข้อมูลงานแนะแนวฯ 

ม. 2 
 

ต. 2.1 

ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรยีนการสอน
อาชีวศึกษา                                         
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

 
 
- 

 
 
 

 
 
ข้อมูลงานพัฒนาหลักสูตร ฯ 

ต. 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา 

   

ต. 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา    
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มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที ่ รายการประเมิน ระดับ

บุคคล 
ระดับ
แผนก หมายเหตุ 

ต. 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 

   

ต. 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน -  ข้อมูลงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

ม. 3 
ต. 3.1 

ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรอืวิทยาลัย 

 
- 

 
 

 
ข้อมูลงานบริหารงานทั่วไป 

ต. 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

-  ข้อมูลงานวางแผนและ 
งบประมาณ 

ต. 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตาม 
อัตลักษณ์ 

-  ข้อมูลงานวางแผนและ
งบประมาณ 

ต. 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

-  ข้อมูลงานบุคลากร 

ต. 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

-  ข้อมูลงานศูนย์ข้อมูล ฯ 

ต. 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง    
ต. 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน   ข้อมูลงานครูทีป่รึกษา 
ต. 3.8 ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม

และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ 

-  ข้อมูลงานอาคารสถานที ่
และศูนย์วิทยบริการ 

ต. 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

-  ข้อมูลงานพัสดุ 

ต. 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา 

  ข้อมูลงานบุคลากร 

ต. 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ -  ข้อมูลงานวางแผน ฯ 
ต. 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ 

   

ม. 4 
ต. 4.1 

ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

 
 

 
 

 

ม. 5 
 

ต. 5.1 

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ   
งานวิจัย 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

 
 
 

 
 
 

 

ต. 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 
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มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ที ่ รายการประเมิน ระดับ

บุคคล 
ระดับ
แผนก หมายเหตุ 

ม. 6 
 

ต. 6.1 

ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

 
 
 

 
 
 

 

ต. 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   

ต. 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

   

ต. 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

ม. 7 
ต. 7.1 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 


 
 

 

ต. 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

   

 
ม. 8 
ต. 8.1 

มาตรฐานเพิ่มของสถานศึกษา 
ด้านมาตรการส่งเสริม 
ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้

 
 
- 

 
 
 

 
 
ข้อมูลงานทะเบียน 

ต. 8.2 ร้อยละของศิษย์เก่าที่มีส่วนรว่มในการทําประโยชน์
ให้สถานศึกษา 

 


 
 

 
ข้อมูลงานแนะแนว ฯ 

ต. 8.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตาม
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

-  ข้อมูลงานวางแผนและ
งบประมาณ 

ต. 8.4 ระดับคุณภาพของผู้เรียนที่สือ่สารภาษาอังกฤษได้ 
(มาตรฐานการส่งเสริมภายในสถานศึกษา) 

-  ข้อมูลงานวัดผลฯ 

ต. 8.5 ระดับคุณภาพของมาตรฐานการส่งเสริมภายนอก
สถานศึกษา 

-  ข้อมูลของทุกงาน/แผนกวิชา 
/ฝ่าย 

รวม 24 40  
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ที่ปรึกษา 
1. นางเนาวรัตน์   รัตนพันธ์ ผู้อํานวยการ 
2. นางสาวสีดา  ขํากลิ่น รองผู้อํานวยการ 
3. นายสุทธิพัฒน์  อมรกุล รองผู้อํานวยการ 
4. นางจิราวรรณ  นวลรอด รองผู้อํานวยการ 
5. นางสาววิภา  สามสุวรรณ รองผู้อํานวยการ 

คณะผู้จัดทํา 
1. นางจารุวรรณ   อมรกุล หัวหน้างานประกันฯ
2. นางปิยะพร    เข็มขาว คณะทํางาน 
3. นางสาวนุชนาฎ  กาญจนพันธ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
4. นายสุชาติ  ทิมทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
   


