รายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก

คำนำ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนการศึกษา
ตนเองเพื่อทราบจุดเดน-จุดควรพัฒนา เพื่อจะไดปรับปรุงพัฒนาตนเองใหไดคุณภาพเขาสูมาตรฐานสากล
และเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูปกครอง ชุมชนและผูประกอบการ วาสถานศึกษาไดจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 48 ซึ่งไดกำหนดความมุงหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุ ณภาพการศึกษาทุ กระดับ อันประกอบดวย ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำป
เสนอต อหน ว ยงานต น สั งกั ด หน ว ยงานที่ เกี่ย วของและเผยแพร ตอสาธารณชน เพื่ อนำไปสูการพั ฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
สำหรั บ ป การศึ กษา 2561 วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีพั งงา ไดดำเนิน การประกัน คุณ ภาพ
ภายในอย า งต อ เนื่ อ ง ดำเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น และมีการประเมินคุณภาพการศึกษา 5 ดาน 25 ขอ จึงได
สรุปผลจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อเผยแพรตอไป
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สวนที่ 1
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู
ทักษะทางดานวิชาชีพเฉพาะทาง ทางการเกษตรเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ในแตละระดับ
การศึกษา การมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งในดานการมีความรู การมีทักษะ และการ
ประยุกตใช ตลอดจนความมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความสามารถดำรงชีวิตอยูใน
สังคมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข
โดยมีตัวชี้วัดไดดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์
มีนักเรียน นักศึกษา เขาศึกษาตอในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
กวาเดิม และนักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 มากขึ้นกวาป
การศึกษา 2560 ถึง 20%
1.2 จุดเดน
นักเรียน นักศึกษา ไดปฏิบัติงานจริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคการปฏิบัติ ทำใหนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สามารถเรียนอยางมีจุดมุงหมายในการทำงาน สามารถนำความรูตางๆ
ตลอดจนผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาตนเองในการทำงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนไดจริง
จึงทำใหมีการเพิ่มปริมาณผูเรียนเพิ่มขึ้น
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
การเพิ่มปริมาณของผูเรียนและการลดลงของปริมาณบุคลากรครูผูสอน เปนปญหาที่สำคัญอยางยิ่ง
ในสภาพปจจุบัน ที่มีขาราชการเกษียณอายุในป 2560-2565 มาก ซึ่งเปนสิ่งที่วิทยาลัยจำเปนตองหาวิธีการ
ตางๆ ทั้งการจางครูเพิ่มเติม การขอปริมาณพนักงานราชการ และการขอจางครูเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งงานบุคลากร
ตองจัดทำบัญชีขอเพิ่มอัตราบุคลากรตอตนสังกัด และจำเปนตองเพิ่มภาระงานแกบุคลากรที่มีอยูในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการลดปญหาตางๆ ภายในสถานศึกษา
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
และการเพิ่มภาระงานแกบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อแกไขปญหาบุคลากรที่ลดลงอันเนื่องจากเหตุของการเกษียณอายุ
ของราชการ ซึ่งมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดังนี้
1.4.1 การเพิ ่ ม อั ตราบุ ค ลากรเพื ่ อ ทดแทนผู เ กษีย ณอายุจ ากหนว ยงานตน สั ง กั ด ทั้งในระดั บ
ขาราชการ และลูกจางประจำ
1.4.2 การจางบุคลากรเพิ่มเติมในบางสาขางาน เพื่อทดแทนผูเกษียณอายุ
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1.4.3 การเพิ ่ มค า ตอบแทนครู ผ ู  ส อนในระบบ อศ.กช. เพื่อเปน การสรางขวัญ และกำลังใจต อ
ผูปฏิบัติงาน โดยเปนระเบียบการบริหารที่ชัดเจน
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการเรียนการสอนโดยใหทุกคนมีสวนรวมในการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการตางๆ ตลอดจนชุมชน และเปนแหลงในการพัฒนาและใหความรูแก
ประชาชนในรูปแบบการจัดการศึกษาในการใหความรู อาทิเชน หลักการระยะสั้น โครงการอาชีวะอาสาพัฒนา
ชนบท และการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดเขารวมประกวดแขงขันในโครงการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งไดรับผลสำเร็จดวยดี การทำความรวมมือ (MOU กับสถานประกอบการตางๆ เพื่อเปนการจัดสงนักเรียน
นักศึกษาเขารับความรูในการฝกงาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอนักเรียน นักศึกษาและสถานประกอบการตางๆ
ทั้งสวนกลางและในจังหวัด การดำเนินการในงานศูนยบมเพาะผูประกอบการรายใหม ซึ่งมีการดำเนินการอยาง
จริงจังจนไดร ับ รางวัลระดั บ 3 ดาว เพื่อเขาแขงขั นต อในระดั บภาคต อไป ซึ่งเปนการสร างความเชื ่ อ มั่ น
กับทุกฝาย อีกทั้งการจัดกิจกรรมตางๆ มีการเชิญหนวยงานและองคกรภายนอกของสถานศึกษามารวมเปน
วิ ทยากร แขกผู  มี เ กี ย รติ และผู  เ ข า ร ว มงานเสนอความคิด เห็น ต างๆ การจัดสงครูเตรีย มการฝ ก งานใน
สถานประกอบการ การเปนศูนยกลางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงคุณภาพของหนวยงานองคกรตางๆ ซึ่งถือ
วาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ไดดำเนินการบริหารจัดการโดยทุกคนมีสวนรวมในการสรางความ
เชื่อมั่นใหแกผูมีสวนรวมเกี่ยวของ และสถานประกอบการโดยตรง นอกเหนือจากงานทวิภาคี และ อศ.กช
ซึ่งดำเนินการสอนทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกลเคียง
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ
ความรูในดานวิชาชีพทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ตลอดจนการจัดการศึกษาในระบบตางๆ เชน
หลักสูตรระยะสั้น ตามคุณวุฒิวิชาชีพที่กำหนด โดยจำแนกไดดังนี้
3.1 การจัดการเรียนการสอนในระบบ ปวช. ปวส.
3.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบ อศ.กช
3.3 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
3.4 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิศึกษา
3.5 การจัดหลักสูตรระยะสั้น
จากที่กลาวมาขางตน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีไดดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บรรลุ
ตามเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยไดรับ
การประเมินจากสำนักงานคุณกรรมการการอาชีวศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาในระดับมาตรฐาน ดี

3

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการบริหารจัดการเรียนการสอนมาเปนระยะเวลานาน ซึ่งสราง
ความสำเร็จใหกับผูเรียน ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูสนใจในการประกอบวิชาชีพตางๆ จนไดรับ
ความสำเร็จจำนวนมากมาย ในสวนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี
(Best Practice
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอุ ตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมี
นักเรียน นักศึกษา เขาศึกษาเปนจำนวนมาก และเปนที่ตองการของสถานประกอบการโรงแรมในจังหวัดพังงา
และจังหวัดใกลเคียง มีความตองการนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
เขาทำงานในสถานประกอบการโรงแรม ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา
ถึงคุณภาพการทำงานของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในสวนของครูผูสอนมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาจนไดรับการ
ยอมรับจากสถานประกอบการดวยดี ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการพัฒนาคุณภาพการสอน
มีการสรางนวัตกรรมในการสรางอาหารและการแปรรูปใหมๆ ขึ้นมาจนเปนที่ยอมรับแลวไดรับเครื่องหมาย อย.
เชน กุนเชียงหมู ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา คุกกี้ขี้มอด ขาวไรดอกขา และทองพับขาวไรดอกขา
ซึ่งไดรับการยอมรับและผลิตจำหนายมาเปนเวลานานจนปจจุบัน และในปการศึกษา 2560 ไดมีการสร าง
นวัตกรรมทางการผสมสูตรการทำ "ผักแผนเพื่อสุขภาพ" จนไดรับรางวัลระดับภาค ภาคใต และไดนำเสนอ
ตอหนาพระพักตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแขงขันองคการวิชาชีพเกษตรกร
ในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในวันที่ 9-13 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา และไดรับการเผยแพรโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
และสถานโทรทัศน NBT และวิทยาลัยไดทำความรวมมือกับ บรีชคลับ จังหวัดพังงา ในการผลิตจำหนาย ซึ่งถือ
เปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอีกวิธีหนึ่ง กอใหเกิดความเชื่อมั่นตอชุมชน ผูปกครอง
นักเรียน นักศึกษา และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
4.1 ความเปนมาและความสำคัญ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการจัดการเรียนการสอนการแปรรูปอาหาร จึงมีการสราง
นวัตกรรมใหมๆ ขึ้นมาโดยนักเรียน นักศึกษารวมดำเนินการ
4.2 วัตถุประสงค
เปนการนำเอาวัตถุดิบจากทองถิ่นมาใชในการสรางอาหารใหมๆ เพื่อใหประชาชนมีรายไดจากพืช
พื้นเมือง และเกิดประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค ตลอดจนสรางรายไดเพิ่มในการปลูกพืชผักพื้นเมื อง
และจำหนายเปนรายได
4.3 กรอบแนวคิด
ประชาชนไมนิยมบริโภคผักโดยเฉพาะเด็ก และวัยรุน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาสามารถ
สรางนวัตกรรมในการผลิตสูตรการผสมอาหารประเภทผักจนทำใหมีรสชาติเหมาะสมกับผูบริโภคทั้งเด็ ก
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เยาวชน บุคคลทั่วไป และผูสูงวัย มีปริมาณสารอาหารที่มีคุณคาและเกิดประโยชนตอรางกาย ไมมีโทษสาร
ตกคาง
4.4 วิธีการดำเนินงาน
เปนการสรางความรวมมือในการเรียนการสอนของครูผูสอนกับนักเรียน นักศึกษาในการฝกปฏิบัติ
มีสูตรในการผสมอาหารจนไดรับความสำเร็จในการผลิตผักแผนเพื่อสุขภาพขึ้นมา
4.5 ผลการดำเนินงาน
ไดนำเอาความรูไปแสดงในงานตางๆ ทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดตางๆ ไดทำการตรวจสอบ
คุณสมบัติความปลอดภัย ความมีประโยชนทางคุณคาของสารอาหารจนไดรับการยอมรับ และไดรับรางวัลจาก
การนำเสนอจากหนวยงานตางๆ ไดรับการเผยแพรจากสถานีโทรทัศน NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย ไดทำความรวมมือกับ บรีชคลับ จังหวัดพังงา ในการใหความรวมมือในการผลิตจำหนายตอไป
4.6 ประโยชนที่ไดรับ
ทำใหนักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาความรูในการสรางและแปรรูปอาหารตางๆ เพื่อสามารถ
นำไปพัฒนาการประกอบอาชีพได อีกทั้งยังไดรับการเชื่อมั่นจากประชาชน ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา
ในการเพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการตางๆ ได และยังเปนการสรางรายไดแกประชาชนใน
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู
: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 43 หมู 7 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
โทรศัพท : 076496451
โทรสาร
: 076496528
E-mail
: phangnga02@vec.mail.go.th
Website
: http://www.kaset-phangnga.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2520 เริ่มเปดรับนักเรียนในป
พ.ศ. 2522 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีสภาพภูมิประเทศเปนเนินเขา มีความลาดชันระหวาง 20-45 เปอรเซ็นต
ซึ่งสภาพลาดเทดังกลาวมีประมาณ 90 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมด เนื้อที่ทั้งหมด 939 ไร 1 งาน 24 ตารางวา
เปนพื้นที่ภูเขาลาดชันประมาณ 456 ไร บริเวณนี้ยังคงเปนปาที่อุดมสมบูรณ เนื่องจากสงวนไวเพื่อใชเปนแหลง
อนุรักษพันธุกรรมพืช ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สวนที่เหลือ
ประมาณ 483 ไร เปนพื้นที่เนินซึ่งปรับตัดเนินดินสำหรับกอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรือน
งานฟารมและพื้นที่สำหรับฟารมฝกหัด ตั้งอยูเลขที่ 43 หมูที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุง
จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย 82130
การจัดการศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ไดเปดสอนหลักสูตรตาง ๆ ในปการศึกษา 2561 ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. พุทธศักราช 2556
1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
1.2 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. พุทธศักราช 2557
2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
สาขาวิชาพืชศาสตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร
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2.2 ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
2.3 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2.4 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
ระบบการจัดการเรียนการสอน
- การจัดการศึกษาภาคปกติ
- การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
- การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.
- การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา
สภาพชุมชน
จังหวัดพังงา ตั้งอยูทางภาคใตตอนบนชายฝงทะเลดานตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน อยูระหวาง
ละติจูดที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟลิปดาเหนือกับเสนลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก หางจาก
กรุ ง เทพมหานคร ประมาณ 788 กิ โ ลเมตร มี พ ื ้ น ที ่ ท ั ้ ง หมด 4,170.885 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ
2,606,803.125 ไร เปนอันดับที่ 9 ของภาคใตและเปนอันดับที่ 54 ของประเทศ ซึ่งแบงเปนพื้นที่ตาง ๆ ดังนี้
พื้นที่ทำการเกษตร 1,806.112 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824
ไร
พื้นที่ปาไม
1,722.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594
ไร
เนื้อที่อื่นๆ
642.227 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,392.625 ไร
สภาพเศรษฐกิจ
จั ง หวั ด พั ง งามี ผ ู  ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม จำนวน 42,777 ครั ว เรื อ น พื ้ น ที ่ ท ำการเกษตร
1,128,824 ไร จากพื้นที่ทั้งหมด 2,606,812 ไร พืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา มีการปลูกรวม 1,128,824 ไร
โดยมีพื้นที่เพาะปลูกกระจายไปในทุกอำเภอ อำเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด คืออำเภอกะปง มังคุดเปนพืช
เศรษฐกิจสำคัญ ที่มีพื้นที่เพาะปลูกเปนลำดับที่สามรองจากปาลมน้ำมันแสดงยางพารา มีพื้นที่ปลูก ในป 2558
รวม 12,790 ไร ผลผลิตรวม 6,939 ตน สำหรับการปลูกขาวในจังหวัดพังงา ในป 2558 มีพื้นที่เพาะปลูก
1,404 ไร ผลผลิตรวม 453 ตัน ซึ่งจังหวัดพังงาเนน การปลูกข าวเปนวิถีช ีวิตเพื่อบริโภคภายในครัว เรื อน
และเพื่อการทองเที่ยวไมเนนเพื่อการจำหนาย
สภาพสังคม
สภาพทางสังคมในจังหวัดพังงาเปนสังคมเกษตรกรรม เพราะอาชีพหลักของคนพังงา คือการเกษตร
ความเปนอยูของชาวพังงาเปนแบบเรียบงาย ไมนิยมความฟุงเฟอ สถานบริการ หรือสถานบันเทิงในจังหวัด
พังงามีนอย คนพังงาชอบทำอาหารทานกันเองที่บาน หรือสังสรรคกันในกลุมญาติพี่นอง ไมนิยมเที่ยวนอกบาน
เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของจังหวัดพังงา
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

64

0

10

74

ปวช.2

56

0

12

68

ปวช.3

70

0

0

70

รวม ปวช.

190

0

22

212

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

82

24

106

ปวส.2

127

56

183

รวม ปวส.

209

80

289

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
ระดับชั้น
แรกเขา
สำเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

105

25

23.81

ปวส.2

106

56

52.83

รวม

211

81

38.39

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น
แรกเขา
สำเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

233

119

51.07

ปวส.2

151

104

68.87

รวม

384

223

58.07
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ขอมูลบุคลากร
ทั้งหมด มีใบประกอบวิชาชีพ สอนตรงสาขา
(คน
(คน
(คน

ประเภท
ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/
รองผูอำนวยการ/ ผูชวยผูอำนวยการ

3

3

-

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/
ผูที่ไดรับการรับรอง

18

18

18

ขาราชการพลเรือน

2

-

-

พนักงานราชการครู

4

2

4

พนักงานราชการ(อื่น

0

-

-

ครูพิเศษสอน

0

0

0

เจาหนาที่

4

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ ฯ

8

-

-

รวม ครู

22

20

22

รวมทั้งสิ้น

39

20

22

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขาวิชา ระดับ ปวส.(สาขาวิชา รวม(สาขาวิชา
อุตสาหกรรม

0

0

0

พาณิชยกรรม

0

0

0

ศิลปกรรม

0

0

0

คหกรรม

1

1

2

เกษตรกรรม

1

1

2

ประมง

0

1

1

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

0

0

0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

2

3

5

10

ขอมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จำนวน(หลัง

อาคารเรียน

8

อาคารปฏิบัติการ

4

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค

1

อาคารอื่น ๆ

4

รวมทั้งสิ้น

18

ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จำนวน(บาท

งบบุคลากร

15,344,738.59

งบดำเนินงาน

3,683,933.08

งบลงทุน

1,675,400.00

งบเงินอุดหนุน

2,606,875.00

งบรายจายอื่น

1,495,400.00

รวมทั้งสิ้น
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ทักษะเดน เนนคุณธรรม นำชุมชน สรางคนสูงาน
อัตลักษณ
ทักษะเดน บริการเยี่ยม
เอกลักษณ
ภูมิทัศนสวย สิ่งแวดลอมดี

24,806,346.67
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2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
พัฒนาเยาวชนและเกษตรกร ใหมีความรู คูคุณธรรม นำเทคโนโลยีสูอาชีพไดอยางมีคุณภาพ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหลงเรียนรูเทคโนโลยีวิชาชีพเกษตร
2. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
3. ยกระดับครูและบุคลากรใหเปนมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
1. พัฒนาศักยภาพของสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางสาขาวิชา เพื่อการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาและสงเสริมงานฟารมเกษตรใหไดมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาและสงเสริมงานฟารมเกษตรใหไดมาตรฐาน
3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับตองการของตลาดแรงงาน
ชุมชน และสังคม
4. พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะโดยใชโครงการเปนฐานที่สอดคลองกับวิชาชีพและ
ศักยภาพของผูเรียน
5. ฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตรที่หลากหลายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพของชุมชน
6. เพื่อสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ และโครงการ และเผยแพรวิทยาการสู
ชุมชนและสังคม
7. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ และโครงงาน และการถายทอด
วิทยาการสูชุมชนและสังคม
8. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคในวิชาชีพเปนที่ยอมรับ
ของชุมชนและสังคม
9. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักของสถานศึกษาคุณธรรม
10. เสริมสรางและพัฒนาครูและบุคลากรทุกระดับสูการเปนมืออาชีพ
11. เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
12. เพื ่ อ จั ด หาครู แ ละบุ ค ลากรให ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ ในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาเกษตรของ
สถานศึกษา
13. เพื่อสรางความเขมแข็งและขยายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของผูเรียนและงานฟารมเกษตร
14. เพื่อสงเสริมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหารจัดการ
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15. เพื ่ อ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การงบประมาณและประเมิ น ผลการใช ง บประมาณ
ตามแผนปฏิบัติ
16. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานที่เกี่ยวของดานการสงเสริมการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ
โปรงใส
17. เพื่อพัฒนาเครือขายและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก เพื่อการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
18. เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
1. พัฒนาศักยภาพของสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางสาขาวิชา เพื่อการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและสงเสริมงานฟารมเกษตรใหไดมาตรฐาน
3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสถานศึกษาตามความตองการของตลาดแรงงานและชุมชน
4. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะโดยใชโครงการเปนฐานที่สอดคลองกับ
วิชาชีพและศักยภาพของผูเรียน
5. ส ง เสริ ม การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รระยะสั ้ น ทางการเกษตรที ่ ห ลากหลาย เพื ่ อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการประกอบอาชีพของชุมชน
6. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงงานของผูเรียน
7. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐและโครงการ และการ
ถายทอดวิทยาการสูชุมชนและสังคม
8. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสถานศึกษาคุณธรรม
9. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ดวยกิจกรรม อกท.
10. เสริมสรางศักยภาพของครูใหมีสมรรถนะและประสบการณอาชีพในการปฏิบัติงาน
11. พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
12. จัดหาครูและบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรของสถานศึกษา
13. สรางความเขมแข็งและขยายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรของสถานศึกษา
14. สงเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหารจัดการอาชีวศึกษาทุกระดับ
15. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และประเมินผลการใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
16. พัฒนาระบบบริหารงานที่เกี่ยวของดานการสงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส
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17. พัฒนาเครือขายและความเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกเพื่อการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
18. พัฒนาศักยภาพศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพของผูเรียน ครู
และบุคลากร และประชาชน
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ
รางวัล
หนวยรวมกิจกรรมดีเดน

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ประกวดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่องผักแผนเพื่อชีวิต

ชนะเลิศ

ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ใหโดย
นายยุทธนา สุขจิรัง
ครูผูทำคุณประโยชน อกท. ดีเดน

ชนะเลิศ ชาติ

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ใหโดย

นายภูวนัย ใสแกว
เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติเนื่องในวัน
เยาวชนแหงชาติ

รางวัลอื่นๆ ชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.

นายอรรถชัย จงภักดี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง
(ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

นางสาวสุปราณี มาลาสี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง
(ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

นางสาวสุปราณี มสลาสี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง
(ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ

รางวัลอื่นๆ ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายอรรถชัย จงภักดี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง
(ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ

รางวัล

ระดับ

รางวัลอื่นๆ ชาติ

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

ใหโดย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสารคาม

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นางสาวรัตนาภรณ พัดสิงห
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร (ทักษะพืชผัก

รางวัลอื่นๆ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายติณณภพ โสภา
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร (ทักษะพืชไร

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวสุภาพร หาการ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร (ทักษะไมผล

รางวัลอื่นๆ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายพนมกร ยันนี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร (ทักษะไมดอกไมประดับ

รางวัลอื่นๆ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายพัชวิทย พินพันธ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร (ทักษะการเพาะเห็ด

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวปนปนัทธ เมืองสุข
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร (ทักษะไกไข

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวอนัญลักษณ วงนุย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร (ทักษะไกไข

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายสุทธิภัทร คงทิพย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร (ทักษะสุกร

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวปทมา รามพรหม
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร (ทักษะสุกร

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายณัฐพล อรัญ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร (ทักษะโคเนื้อ

รางวัลอื่นๆ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายเจริญศักดิ์ ผดุงทรัพย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร (ทักษะโคเนื้อ

รางวัลอื่นๆ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายนันทวัฒน เพ็ชรรักษ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง (ทักษะการเพาะพันธุปลา

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายศรนรินทร สุทธิแสง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง (ทักษะการเพาะพันธุปลา

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวสุฑารัตน ดาษฎาจันทร
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร (ทักษะผสมเทียมโค

นายอรรถชัย จงภักดี
วิทยาลัยเกษตรและ
รองชนะเลิศ ภาค
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง (ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ
เทคโนโลยีพัทลุง
นางสาวสุปราณี มาลาสี
วิทยาลัยเกษตรและ
รองชนะเลิศ ภาค
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง (ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ
เทคโนโลยีพัทลุง
นายวรินทร บุญชู
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร (ทักษะการจัดสวนถาด

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายพงศกร ดวงรักษ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร (ทักษะการจัดสวนถาด

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาววิภาวดี ภูสะตัง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร (ทักษะการจัดดอกไม

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวปุณณภา อนุการ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร (ทักษะการจัดดอกไม

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวอรทัย นัยจิตร
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร (ทักษะศิลปะประดิษฐ

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายจิรพนธ พันธรตั นสงคราม
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร (ทักษะศิลปะประดิษฐ

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายฉัตรมงคล แกวสุขศรี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตน้ำผักผลไม

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวสุสดา ปานหวาน
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตน้ำผักผลไม

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

16

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล
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นางสาวณัฐธิดา คำดวงโรม
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืช

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวพลอยชมพู แกวเนียม
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืช

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวอัญชิสา เดชยศดี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวเพ็ญธาณี ศรีพิมพ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวกานดา ทอดทิ้ง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตไสกรอกจากเนื้อสัตว

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายจิตติชัย ชัยแสง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตไสกรอกจากเนื้อสัตว

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายชนัญู สุทธิพันธ
วิทยาลัยเกษตรและ
รองชนะเลิศ ภาค
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ (ทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพ
เทคโนโลยีพัทลุง
นางสาวปยธิดา แจมแจง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ
(ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสตางๆ
นางสาวพลอยไพลิน ทองถม
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL
(สาขาสัตวศาสตร

รองชนะเลิศ ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
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นางสาวณัฐสุดา ตอเล็ก
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL
(สาขาสัตวศาสตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวปภัสสร ปรีดาผล
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL
(สาขาสัตวศาสตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวทิพวรรณ บุปผา
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของ
วิทยาลัยเกษตรและ
รองชนะเลิศ ภาค
กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL
เทคโนโลยีพัทลุง
(สาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวจุฑามาศ รักหมอ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของ
วิทยาลัยเกษตรและ
รองชนะเลิศ ภาค
กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL
เทคโนโลยีพัทลุง
(สาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวลัดดาภรณ สุภาพ
วิทยาลัยเกษตรและ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของ
รองชนะเลิศ ภาค
เทคโนโลยีพัทลุง
กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL
(สาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวมณีรัตน ขาวขำ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของ
วิทยาลัยเกษตรและ
รองชนะเลิศ ภาค
กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL
เทคโนโลยีพัทลุง
(สาขาอื่น
นางสาวกรรณิกา ชูชวย
วิทยาลัยเกษตรและ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของ
รองชนะเลิศ ภาค
เทคโนโลยีพัทลุง
กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL
(สาขาอื่น
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ระดับ

ใหโดย

นางสาววัณดี ธงชัย
วิทยาลัยเกษตรและ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของ
รองชนะเลิศ ภาค
เทคโนโลยีพัทลุง
กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL
(สาขาอื่น
นางสาวจันทิมา สัจจารักษ
การแขงขันการสัมมนาผลงานวิชาการประเภทผลงานการวิจัย
(สาขาทั่วไป

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายสรัล เพ็ชรพันธ
การแขงขันการสัมมนาผลงานวิชาการประเภทผลงานการวิจัย
(สาขาทั่วไป

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวสุลาวัลย ชวงโชติ
การแขงขันการสัมมนาผลงานวิชาการประเภทผลงานการวิจัย
(สาขาทั่วไป

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวทิพวรรณ บุปผา
การแขงขันการประกวดลิ่งประดิษฐคนรุนใหม
(ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวจุฑามาศ รักหมอ
การแขงขันการประกวดลิ่งประดิษฐคนรุนใหม
(ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายอดิศักดิ์ วงษาไฮ
การแขงขันการประกวดลิ่งประดิษฐคนรุนใหม
(ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวอรทัย นัยจิตร
การแขงขันการประกวดลิ่งประดิษฐคนรุนใหม
(ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายสุวรรณ ประดับพร
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายวทัญู แสงวงค
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
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นายพัทธนันท พูนพงศ
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายรัชการ มีแกว
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายพงศธร ชวยการ
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายชลทรัพย หลีบำรุง
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวณัฐริณีย จันทรเรือง
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวโบ ศรีเจริญ
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวกชทัศ อยูมะนะ
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวอัจฉรา จิตรรัตนะสมบัติ
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายภูวนัย ใสแกว
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายสมรักษ สังเสริม
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายธราเทพ ชลสาคร
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวสุนีย เทพยางกูร
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวอารียา บุญชวย
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รางวัลอื่นๆ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายชลทรัพย หลีบำรุง
การแขงขันทักษะไกอบฟาง สมตำลีลา Miss FFT
(ธิดารีไซเคิล ทักษะไกอบฟาง
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นายชนัญู สุทธิพันธ
การแขงขันทักษะไกอบฟาง สมตำลีลา Miss FFT
(ธิดารีไซเคิล ทักษะไกอบฟาง

รางวัลอื่นๆ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวกาณจนา อาภรณ
การแขงขันทักษะไกอบฟาง สมตำลีลา Miss FFT
(ธิดารีไซเคิล ทักษะสมตำลีลา

รางวัลอื่นๆ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นายนำสิน ดวงรักษ
การแขงขันทักษะไกอบฟาง สมตำลีลา Miss FFT
(ธิดารีไซเคิล ทักษะสมตำลีลา

รางวัลอื่นๆ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวทิพวรรณ บุปผา
การแขงขันทักษะไกอบฟาง สมตำลีลา Miss FFT
(ธิดารีไซเคิล การประกวดทักษะ ขวัญใจ FFT

รางวัลอื่นๆ ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

นางสาวทิพวรรณ บุปผา
แขงขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปเกษตร ทักษะศิลปะประดิษฐ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา

นายจิรพนธ พันธรตั นสงคราม
แขงขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปเกษตร ทักษะศิลปะประดิษฐ

รางวัลอื่นๆ ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา

นายชนัญู สุทธิพันธ
แขงขันทักษะวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ ทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพ

รางวัลอื่นๆ ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา

นายอรรถชัย จงภักดี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง (ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ

รางวัลอื่นๆ ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา

นางสาวสุปราณี มาลาสี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง (ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ

รางวัลอื่นๆ ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา

ชนะเลิศ
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9
ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู
มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตางๆ
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป
ตามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ อาชีว ศึกษาแต ละระดับ การศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบ ัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ
สิ่งแวดลอม
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึ กษาและจำนวนตามเกณฑที่ กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย างมี
ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที ่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู  เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรี ย นการสอนที ่ เ น น ผู  เ รี ย นเป น สำคั ญ ตอบสนองความต อ งการของผู  เ รี ย นทั ้ ง วั ย เรี ย นและวั ย ทำงาน
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชี พ
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึ ก ษาส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ม ี ก ารจั ด ทำนวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ งานสร า งสรรค งานวิ จั ย
โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนำไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1 ดานความรู
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 82 คน สำเร็จการศึกษา 15 คน
จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 151 คน สำเร็จการศึกษา 104 คน
1.2 เชิงคุณภาพ :
ผูส ำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 18.29
ผูส ำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 68.87
คิดเปนผูสำเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. รอยละ 51.07
มีคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง
1.3 ผลสะทอน :
สถานศึกษาไดจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนดวยการแกปญหาการออก
กลางคันของนักเรียน โดยผูสำเร็จการศึกษา รวมระดับ ปวช. และ ปวส. ป
การศึกษา 2561
เพิ่มสูงขึ้นกวาปการศึกษา 2560 ที่มีผูเรียนสำเร็จการศึกษาจบรอยละ 59.40
2. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผูเรียนที่เขารับการการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน 25 คน
จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน - คน
2.2 เชิงคุณภาพ :
ผูเ รียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คิดเปนรอยละ มีคุณภาพอยูในระดับ ดี (ผูเรียนที่ผานการพัฒนากำลังศึกษาอยูและศึกษาตอ
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2.3 ผลสะทอน : จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระอยางตอเนื่อง สงผลใหสถานศึกษา
มีผลการประเมินศูนยบมเพาะในระดับ 3 ดาว
3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
3.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา
2561 ในระดับ ปวช. 22 ผลงาน ปวส. จำนวน 106 ผลงาน รวม 128 ผลงาน มีผลงานที่
ไดเผยแพร ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด 1 ผลงาน และในระดับภาค 1 ผลงาน
3.2 เชิงคุณภาพ :
มีผลงานที่ไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา เอสโซ
ในระดับจังหวัด จำนวน 1 ผลงาน
มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ
3.3 ผลสะทอน :
ไดนำกระบวนการเรียนรูแบใชโครงการมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สงผลให
ผลงานของนักศึกษาไดรับรางวัลจังหวัดและระดับภาค
4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
4.1 เชิงปริมาณ :
มีโครงการที่ไดรับดำเนินการในระดับสถานศึกษาจำนวน 128 ผลงาน
4.2 เชิงคุณภาพ :
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ มีจำนวนผลงานที่ไดรับรางวัลจากการ
แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค จำนวน 26 ผลงาน และระดับชาติ จำนวน 3 ผลงาน
มีผลการประเมินในระดับ ดีเลิศ
4.3 ผลสะทอนองคกร :
หน ว ยงานภายนอก หรือผูมีส ว นเกี่ย วข องให ก ารยอมรับ ยกย อ งสถานศึ ก ษา
ในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผู  เ รี ย นระดั บ ปวช. ชั ้ น ป ท ี ่ 3 และผู  เ รี ย นระดั บ ปวส. ชั ้ น ป ท ี ่ 2
จำนวน 128 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
จำนวน 128 คน
5.2 เชิงคุณภาพ :
ผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 และผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก รอยละ 100.00
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5.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา
ที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET
6.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET
จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบ จำนวน 7 คน
มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 5 คน
จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบ จำนวน 13 คน
มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 13 คน รวมทั้งหมด 20 คน มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไป 18 คน
6.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET
ผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเปนรอยละ 71.43
ผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ทีมีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100.00
รวมผูเรียนทั้งหมดที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป รอยละ 90.00
มีผลการประเมินระดับ ยอดเยี่ยม
6.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา
ที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET
7. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
7.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที ่ผานมา มีทั้งหมด
81 คน มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาตอ 81 คน
7.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ ผานมา มีงานทำ
ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
รอยละ 100.00
มีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม
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7.3 ผลสะทอน :
องค ก ร หน ว ยงานภายนอก หรื อ ผู  ม ี ส  ว นเกี ่ ย วข อ งให ก ารยอมรั บ ยกย อ ง
สถานศึกษาในการสงเสริมสนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
2 ดานทักษะและการประยุกตใช
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 82 คน สำเร็จการศึกษา 15 คน
จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 151 คน สำเร็จการศึกษา 104 คน
1.2 เชิงคุณภาพ :
ผูส ำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 18.29
ผูส ำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 68.87
คิดเปนผูสำเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. รอยละ 51.07
มีคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง
1.3 ผลสะทอน :
สถานศึ กษาได จ ัดระบบการดูแลชว ยเหลื อผู เรีย นดว ยการแกป ญ หาการออก
กลางคันของนักเรียน โดยผูสำเร็จการศึกษา รวมระดับ ปวช. และ ปวส. ปการศึกษา
2561 เพิ่มสูงขึ้นกวาปการศึกษา 2560 ที่มีผูเรียนสำเร็จการศึกษาจบรอยละ 59.40
2. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผูเรียนที่เขารับการการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน 25 คน
จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน - คน
2.2 เชิงคุณภาพ :
ผูเ รียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คิดเปนรอยละ มีคุณภาพอยูในระดับ ดี (ผูเรียนที่ผานการพัฒนากำลังศึกษาอยูและศึกษาตอ
2.3 ผลสะทอน :
จากผลการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู  เ รี ย นให ม ี ส มรรถนะในการเป น
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระอยางตอเนื่อง สงผลใหสถานศึกษามีผลการ
ประเมินศูนยบมเพาะในระดับ 3 ดาว
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3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
3.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา
2561 ในระดับ ปวช. 22 ผลงาน ปวส. จำนวน 106 ผลงาน รวม 128 ผลงาน มีผลงานที่
ไดเผยแพรและไดรับรางวัลในระดับจังหวัด 1 ผลงาน และ ในระดับภาค 1 ผลงาน
3.2 เชิงคุณภาพ :
มีผลงานที่ไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา เอสโซ
ในระดับจังหวัด จำนวน 1 ผลงาน
มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ
3.3 ผลสะทอน :
ไดนำกระบวนการเรียนรูแบใชโครงการมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สงผลให
ผลงานของนักศึกษาไดรับรางวัลจังหวัดและระดับภาค
4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
4.1 เชิงปริมาณ :
มีโครงการที่ไดรับดำเนินการในระดับสถานศึกษาจำนวน 128 ผลงาน
4.2 เชิงคุณภาพ :
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ มีจำนวนผลงานที่ไดรับรางวัลจากการ
แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค จำนวน 26 ผลงาน และระดับชาติ จำนวน 3 ผลงาน
มีผลการประเมินในระดับ ดีเลิศ
4.3 ผลสะทอนองคกร :
หน ว ยงานภายนอก หรือผูมีส ว นเกี่ย วข องให ก ารยอมรับ ยกย อ งสถานศึ ก ษา
ในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 และผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 จำนวน
128 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
จำนวน 128 คน
5.2 เชิงคุณภาพ :
ผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 และผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก รอยละ 100.00
5.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา
ที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
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6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET
6.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET
จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบ จำนวน 7 คน
มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 5 คน
จำนวนผู เ รี ยนระดับ ปวส. ชั้น ปที่ 2 ที่ล งทะเบีย นเขารับ การทดสอบ จำนวน
13 คน มี ค ะแนนเฉลี ่ ย ระดั บ ชาติ ข ึ ้ น ไป 13 คน รวมทั ้ ง หมด 20 คน มี ค ะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 18 คน
6.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา
(V-NET ผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเปนรอยละ
71.43 ผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ทีมีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเปนรอยละ
100.00 รวมผูเรียนทั้งหมดที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป รอยละ 90.00
มีผลการประเมินระดับ ยอดเยี่ยม
6.3 ผลสะทอน :
องค ก ร หน ว ยงานภายนอก หรื อ ผู  ม ี ส  ว นเกี ่ ย วข อ งให ก ารยอมรั บ ยกย อ ง
สถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET
7. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
7.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที ่ผานมา มีทั้งหมด
81 คน มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาตอ 81 คน
7.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำใน
สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชี พอิสระหรื อศึก ษาต อ
รอยละ 100.00
มีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม
7.3 ผลสะทอน :
องค ก ร หน ว ยงานภายนอก หรื อ ผู  ม ี ส  ว นเกี ่ ย วข อ งให ก ารยอมรั บ ยกย อ ง
สถานศึกษาในการสงเสริมสนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
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3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 82 คน สำเร็จการศึกษา 15 คน
จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 151 คน สำเร็จการศึกษา 104 คน
1.2 เชิงคุณภาพ :
ผูส ำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 18.29
ผู  ส ำเร็จ การศึกษา ปวส. คิดเปน รอยละ 68.87 คิดเปน ผูสำเร็จ การศึกษารวม
ทั้ง ปวช. และ ปวส. รอยละ 51.07
มีคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง
1.3 ผลสะทอน :
สถานศึ กษาได จ ัดระบบการดูแลชว ยเหลื อผู เรีย นดว ยการแกป ญ หาการออก
กลางคันของนักเรียน โดยผูสำเร็จการศึกษา รวมระดับ ปวช. และ ปวส. ปการศึกษา
2561 เพิ่มสูงขึ้นกวาปการศึกษา 2560 ที่มีผูเรียนสำเร็จการศึกษาจบรอยละ 59.40
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผู  เ รี ย นที ่ เ ข า ร ว มในกิ จ กรรมที ่ วิ ท ยาลั ย ฯ จั ด ขึ ้ น และมี ค ุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึ งประสงค ได แก ความรับ ผิดชอบ ซื่อสัตย และเสีย สละเพื่อสว นรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำกลาแสดงออก
ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จำนวน 265 คน
2.2 เชิงคุณภาพ :
ผู  เ รี ย นเข า ร ว มกิจ กรรม คิดรอยละ 55.32 มีผ ลการประเมิน กิจ กรรมองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อกท. โดยไดรับผลการประเมินเปน อกท.ดีเ ดนมาตรฐานเหรียญ
ทอง ในระดับชาติ
มีผลการประเมินในระดับ กำลังพัฒนา
2.3 ผลสะทอน :
ผูเรียนมี ด านความรั บผิ ดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื ่ อสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก
ภูมิใจในความเปนไทยเห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
3.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผูเรียนที่เขารับการการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน 25 คน
จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน - คน
3.2 เชิงคุณภาพ :
ผูเ รียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คิดเปนรอยละ มีคุณภาพอยูในระดับ ดี (ผูเรียนที่ผานการพัฒนากำลังศึกษาอยูและศึกษาตอ
3.3 ผลสะทอน :
จากผลการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู  เ รี ย นให ม ี ส มรรถนะในการเป น
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระอยางตอเนื่อง สงผลใหสถานศึกษามีผลการ
ประเมินศูนยบมเพาะในระดับ 3 ดาว
4. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
4.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา
2561 ในระดับ ปวช. 22 ผลงาน ปวส. จำนวน 106 ผลงาน รวม 128 ผลงาน มีผลงานที่
ไดเผยแพรและไดรับรางวัลในระดับจังหวัด 1 ผลงาน และ ในระดับภาค 1 ผลงาน
4.2 เชิงคุณภาพ :
มีผลงานที่ไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา เอสโซ
ในระดับจังหวัด จำนวน 1 ผลงาน
มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ
4.3 ผลสะทอน :
ไดนำกระบวนการเรียนรูแบใชโครงการมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สงผลให
ผลงานของนักศึกษาไดรับรางวัลจังหวัดและระดับภาค
5. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
5.1 เชิงปริมาณ :
มีโครงการที่ไดรับดำเนินการในระดับสถานศึกษาจำนวน 128 ผลงาน
5.2 เชิงคุณภาพ :
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ มีจำนวนผลงานที่ไดรับรางวัลจากการ
แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค จำนวน 26 ผลงาน และระดับชาติ จำนวน 3 ผลงาน
มีผลการประเมินในระดับ ดีเลิศ
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5.3 ผลสะทอนองคกร :
หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาใน
ผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 และผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 จำนวน
128 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
จำนวน 128 คน
6.2 เชิงคุณภาพ :
ผูเ รียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 และผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก รอยละ 100.00
6.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา
ที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET
7.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET
จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบ จำนวน 7 คน
มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 5 คน
จำนวนผู เ รี ยนระดับ ปวส. ชั้น ปที่ 2 ที่ล งทะเบีย นเขารับ การทดสอบ จำนวน
13 คน มี ค ะแนนเฉลี ่ ย ระดั บ ชาติ ข ึ ้ น ไป 13 คน รวมทั ้ ง หมด 20 คน มี ค ะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 18 คน
7.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET
ผูเ รียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเปนรอยละ 71.43
ผูเ รียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ทีมีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100.00
รวมผูเรียนทั้งหมดที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป รอยละ 90.00
มีผลการประเมินระดับ ยอดเยี่ยม
7.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา
ที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET
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8. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
8.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที ่ผานมา มีทั้งหมด
81 คน มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาตอ 81 คน
8.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ ผานมา มีงานทำ
ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
รอยละ 100.00
มีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม
8.3 ผลสะทอน :
องค ก ร หน ว ยงานภายนอก หรื อ ผู  ม ี ส  ว นเกี ่ ย วข อ งให ก ารยอมรั บ ยกย อ ง
สถานศึกษาในการสงเสริมสนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
9. การบริการชุมชนและจิตอาสา
9.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา รวม 9 โครงการ
9.2 เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพจิต
อาสา และมีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
มีผลการประเมินระดับ ยอดเยี่ยม
9.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยอง
สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา
4.1.2 จุดเดน
5. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET
8. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
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4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
4. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาระบบติดตามและดูแลผูเรียน
2. ฝกใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง มีรายไดระหวางเรียน
3. สงเสริมการพัฒนาผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1 เชิงปริมาณ :
ดำเนินการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลั กสู ตรมี การประสานงานกับ สถานประกอบการอยา งต อเนื่ อง ในการพั ฒ นาหรื อ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รในสาขางานหรื อ รายวิ ช าร ว มกั บ สถาน
ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน อยูระหวางการติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา
1.2 เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมิน การพั ฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน ระบบ ดำเนิน การ
4 หัวขอการประเมิน
มีผลการประเมินในระดับ ดีเลิศ
1.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
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2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนสาขาวิช าที่เปดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. มี 2 สาขาวิชา ไดแก
สาขาวิชาการเกษตรและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวส. มี 5 สาขาวิชา
ไดแก สาขาวิชาพืชศาสตร สัตวศาสตร เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ เกษตรศาสตร และอาหารและ
โภชนาการ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 5 สาขาวิชาคือ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร และเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
2.2 เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรอยละ 100.00
มีผลการประเมินระดับ ยอดเยี่ยม
2.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ สถานศึกษาใน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
3.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนครูทั้งหมดของสถานศึกษา 22 คน จำนวนครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู
สูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ 18 คน
3.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ รอยละ 81.81 มีผลการ
ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู
มีผลการประเมินระดับ ยอดเยี่ยม
3.3 ผลสะทอน :
องค ก ร หน ว ยงานภายนอก หรื อ ผู  ม ี ส  ว นเกี ่ ย วข อ ง ให ก ารยอมรั บ คุ ณ ภาพ
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
4. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
4.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 22 คน
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4.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 100.00
มีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม
4.3 ผลสะทอน :
องค ก ร หน ว ยงานภายนอก หรื อ ผู  ม ี ส  ว นเกี ่ ย วข อ งให ก ารยอมรั บ คุ ณ ภาพ
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชเปนแบบอยางใน
การจัดการเรียนการสอน
2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1. การจัดการเรียนการสอน
1.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนครู ผ ู  ส อนทั้งหมด 22 คน ผูส อนทุกคนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาที่สอนมีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 22 คน มีการ
จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการ
สอน 22 คน และ มี 22 คน ที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู
1.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 81.81
มีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม
1.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
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2. การบริหารจัดการชัน้ เรียน
2.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนครู ผ ู  ส อนทั้ ง หมด 22 คน ทุ ก คนได จ ั ด ทำขอ มู ล ผู  เ รี ย นเป น รายบุ คคล
มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน ใชเทคนิควิธีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมี
ความมุงมั่นตั้งใจ ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน และดานอื่น ๆ
2.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน รอยละ 100
2.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพ
การบริหารจัดการชั้นเรียน
3. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3.1 เชิงปริมาณ :
มี จ ำนวนห อ งเรี ย น ห อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารที ่ ใ ช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนทั ้ ง หมด
จำนวน 25 ห องและ มีห องเรีย น หองปฏิบ ัติการที่มีระบบอิน เทอรเน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอนมี 20 หอง
3.2 เชิงคุณภาพ :
มีหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอนรอยละ 80.00
มีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม
3.3 ผลสะทอน :
องค กร หน ว ยงานภายนอก หรือผูมีส ว นเกี่ย วข องให การยอมรับ ต อคุ ณ ภาพ
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3 ดานการบริหารจัดการ
1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
1.1 เชิงปริมาณ :
1 จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 22 คน
2 จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 22 คน
3 จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน 22 คน
4 จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 22 คน
5 จำนวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ พัฒนาวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 1 คน
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1.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ รอยละ 80.91
มีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม
1.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของ
ครูผูสอน
2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
2.1 เชิงปริมาณ :
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จำนวน 39 คนมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษา
2.2 เชิงคุณภาพ :
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100 มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
โดยผู  บ ริ ห ารสถานศึ กษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีส ว นรว ม ในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติงาน
ประจำป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ
2.3 ผลสะทอน :
คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจตอผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม
3. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.1 เชิงปริมาณ :
มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุก
3.2 เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมิ น และข อ มู ล การบริ ห ารจั ด การระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษามีครบทั้ง 5 ขอ
มีมีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม
3.3 ผลสะทอน :
สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลายทันสมัย และเปนปจจุบัน
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4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1 เชิงปริมาณ :
สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในระดับ ปวส. 5 สาขาวิชา เปดการเรียน
การสอนในระบบทวิภาคี จำนวน 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชาบัญชี อาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และสาขาเกษตรศาสตร มีผูเรียนในระดับ ปวส. ทั้งหมด
209 คน เปนการจัดการศึกษาระบบในระบบทวิภาคี 80 คน
4.2 เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. รอยละ 60.00 ของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
2. รอยละ 38.27 ของผูเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
3. ไดจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด ประกอบดวย 5 ขั้นตอน
มีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม
4.3 ผลสะทอน :
องค ก ร หน ว ยงานภายนอก หรื อ ผู  ม ี ส  ว นเกี ่ ย วข อ งมี ส  ว นร ว มในการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
5.1 เชิงปริมาณ :
จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. รวม 7 สาขาวิชา มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา
5.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน
มีผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระดับ ยอดเยี่ยม
5.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ ระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
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6. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
6.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนห อ งเรี ย น ห อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร หรื อ โรงฝ ก งานที ่ ไ ด ร ั บ การ พั ฒ นาให เ อื้ อ
ตอการจัดการเรียนรู มีทั้งหมด 25 หอง มีอาคารเรียน 8 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 หอง
อาคารศูนยวิทยบริการ 1 หลัง อาคารอเนกประสงค 1 หลัง อาคารอื่นๆ 4 หลัง รวม
อาคารสถานที่เพื่อการเรียนการสอนรวม 18 หลัง
6.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละ 80 ของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนาให
เอื้อตอการจัดการเรียนรู
6.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการ อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
7. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
7.1 เชิงปริมาณ :
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา การคมนาคมภายในสถานศึกษา
ระบบการสื่อสารภายในและระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบำรุงรักษาและพัฒนา
อยางตอเนื่อง
7.2 เชิงคุณภาพ :
สถานศึ ก ษามี ร ะบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานของสถานศึ ก ษาพร อ มสำหรั บ
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ยกเวนเรื่องน้ำประปาในชวงหนาแลงจะมีไม
เพียงพอตอการงานฟารมเกษตรและการอุปโภค
7.3 ผลสะทอน :
บุคลกร ผูเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
8. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
8.1 เชิงปริมาณ :
มี แ ผนงาน โครงการพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู  แ ละศู น ย ว ิ ท ยบริ ก ารหรื อ ห อ งสมุ ด
อยางตอเนื่อง มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา ของครูบุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียน หรือผูสนใจมีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กำหนด และมี ร ะบบสื บ คน ดว ยตนเองเพีย งพอและมีแหลงเรีย นรู หรือสื่อ อุป กรณ
หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
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8.2 เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ มี 3 ขอ
มีผลการประเมินในระดับ ดี
8.3 ผลสะทอน :
ไมมีเจาหนาที่อยูประจำศูนยวิทยบริการ จึงทำใหไมมีการเก็บขอมูลจำนวนผูเขาใชบริการ
9. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
9.1 เชิงปริมาณ :
ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงาน และสถานศึกษา
ขนาด 300 Mbps สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับการใชงาน มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูลระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา และ มีมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
9.2 เชิงคุณภาพ :
มี ผ ลการประเมิ น 5 ขอ ครอบคลุม พื้ น ที่ ใช ง าน เพื่อการใช ง านของบุ ค ลากร
และการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใช งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
มีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม
9.3 ผลสะทอน :
นั กเรี ย น นั กศึ กษาและบุคลากรมี ความพึ งพอใจของผู ใชบ ริ การที่ม ีต อ ระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
10. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
10.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการ
เรียนการสอนมีทั้งหมด 20 หอง จากจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการฯ ทั้งหมดของ
สถานศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 25 หอง
10.2 เชิงคุณภาพ :
หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต ความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน รอยละ 80.00 ของหองเรียนทั้งหมด
10.3 ผลสะทอน :
ผู  ส อนและผู  เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจของผู  ใ ช บ ริ ก ารที ่ ม ี ต  อ ระบบอิ น เทอร เ น็ ต
ความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
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4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
1. การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี
1.1 เชิงปริมาณ :
สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในระดับ ปวส. 5 สาขาวิชา เปดการเรียน
การสอนในระบบทวิ ภ าคี จำนวน 4 สาขาวิช า คือสาขาวิช าพืช ศาสตร สัตวศาสตร
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และสาขาเกษตรศาสตร มีผูเรียนในระดับ ปวส. ทั้งหมด 137 คน
เปนการจัดการศึกษาระบบในระบบทวิภาคี 113 คน
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. รอยละ 80.00 ของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
2. รอยละ 82.48 ของผูเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
3. ไดจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด ประกอบดวย 5 ขั้นตอน
มีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม
1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2.1 เชิงปริมาณ :
จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. รวม 7 สาขาวิชา มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา
2.2 เชิงคุณภาพ :
ร อ ยละ 100 ของสาขาวิ ช าหรื อ สาขางานที ่ มี ก ารระดมทรั พ ยากรเพื ่ อ การจั ด
การเรียนการสอน
มีผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระดับ ยอดเยี่ยม
2.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน

43

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา
3.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา รวม 20 โครงการ
3.2 เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ
จิตอาสา และมีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
มีผลการประเมินระดับ ยอดเยี่ยม
3.3 ผลสะทอน :
องค ก ร หน ว ยงานภายนอก หรื อ ผู  ม ี ส  ว นเกี ่ ย วข อ งให ก ารยอมรั บ ยกย อ ง
สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา
4. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.1 เชิงปริมาณ :
ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงาน และสถานศึกษา
ขนาด 100 Mbps สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับการใชงาน มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูลมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา และ มีมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
4.2 เชิงคุณภาพ :
มี ผ ลการประเมิ น 4 ขอ เนื่องจากมีพื้น ที่ภ ายในวิทยาลัย ฯ ขนาดใหญ ระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตจึงไมครอบคลุมพื้นที่ใชงาน จึงไดจัดสัญญาณอินเตอรเน็ตไวเปนจุดที่มีนักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรใชเพื่อการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
มีผลการประเมินในระดับ ดีเลิศ
4.3 ผลสะทอน :
นั กเรี ย น นั กศึ กษาและบุคลากรมี ความพึ งพอใจของผู ใชบ ริ การที่ม ีต อ ระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
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5. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
5.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต ความเร็วสูง ในการจัด
การเรียนการสอนมีทั้งหมด 12 หอง จากจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการฯ ทั้งหมดของ
สถานศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 15 หอง
5.2 เชิงคุณภาพ :
หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต ความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน รอยละ 80.00 ของหองเรียนทั้งหมด
5.3 ผลสะทอน :
ผู  ส อนและผู  เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจของผู  ใ ช บ ริ ก ารที ่ ม ี ต อ ระบบอิ น เทอร เ น็ ต
ความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.2.2 จุดเดน
1. ดานหลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบและ
ปรับปรุงรายวิชาเพิ่มเติม มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
2. ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการชั้นเรียนที่ดี ครูมีการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีการบริหารสถานศึกษา
แบบมี ส  วนร วม การบริ ห ารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื ่อการบริห ารจั ดการ
สถานศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน อาคารสถานที ่ ห อ งเรี ย น ห อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร โรงฝ ก งานหรื อ งานฟาร ม
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
3. ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
การบริการชุมชนและจิตอาสา การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
แหล ง เรี ย นรู  แ ละศู น ย ว ิ ท ยบริ ก าร ไม ม ี เ จ า หน า ที ่ อ ยู  ป ระจำ ไม ม ี ก ารเก็ บ ข อ มู ล
ผูเขาใชบริการรวมทั้งความสะดวกในการเขาใชบริการ
4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ใชระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการเขาใชบริการศูนยวิทยบริการไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
1.1 เชิงปริมาณ :
1 จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 22 คน
2 จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 22 คน
3 จำนวนครู ผ ู  ส อนที่น ำผลจากการพัฒ นาตนเองและการพัฒ นาวิ ช าชี พมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน 22 คน
4 จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 22 คน
5 จำนวนครูผู สอนที่ มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพั ฒนาวิชาชีพ
ที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 1 คน
1.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ รอยละ 80.91
มีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม
1.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของ
ครูผูสอน
2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
2.1 เชิงปริมาณ :
2.2 เชิงคุณภาพ :
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100 มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
โดยผู  บ ริ ห ารสถานศึ กษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีส ว นรว ม ในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติงาน
ประจำป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ
2.3 ผลสะทอน :
คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจตอผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม
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3. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.1 เชิงปริมาณ :
มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ
3.2 เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมิ น และข อ มู ล การบริ ห ารจั ด การระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษามีครบทั้ง 5 ขอ
มีมีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม
3.3 ผลสะทอน :
สถานศึ กษามี ร ะบบฐานข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริห ารจั ด การสถานศึ ก ษา
ที่หลากหลายทันสมัย และเปนปจจุบัน
4. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.1 เชิงปริมาณ :
จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. รวม 7 สาขาวิชา มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการ
4.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน
มีผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระดับ ยอดเยี่ยม
4.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ ระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
5. การบริการชุมชนและจิตอาสา
5.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา รวม 9 โครงการ
5.2 เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ
จิตอาสา และมีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
มีผลการประเมินระดับ ยอดเยี่ยม
5.3 ผลสะทอน :
องค ก ร หน ว ยงานภายนอก หรื อ ผู  ม ี ส ว นเกี ่ ย วข อ งให ก ารยอมรั บ ยกย อ ง
สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา
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2 ดานนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
1.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา
2561 ในระดับ ปวช. 22 ผลงาน ปวส. จำนวน 106 ผลงาน รวม 128 ผลงาน มีผลงานที่
ไดเผยแพรและไดรับรางวัลในระดับจังหวัด 1 ผลงาน และในระดับภาค 1 ผลงาน
1.2 เชิงคุณภาพ :
มีผลงานที่ไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา เอสโซ
ในระดับจังหวัด จำนวน 1 ผลงาน
มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ
1.3 ผลสะทอน :
ไดนำกระบวนการเรียนรูแบใชโครงการมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สงผลให
ผลงานของนักศึกษาไดรับรางวัลจังหวัดและระดับภาค
2. การจัดการเรียนการสอน
2.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนครู ผ ู  ส อนทั้งหมด 22 คน ผูส อนทุกคนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน มีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 22 คน มีการ
จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการ
สอน 22 คน และ มี 22 คน ที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู
2.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละของครูผสู อนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 91.42
มีผลการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม
2.3 ผลสะทอน :
องค กร หน ว ยงานภายนอก หรือผูมีส ว นเกี่ย วข องให การยอมรับ ต อคุ ณ ภาพ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
4.3.2 จุดเดน
1. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
4. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาจัดการสถานศึกษา
5. การบริการชุมชนและจิตอาสา
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4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สงเสริมการพัฒนาผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
คะแนนที่ได
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

90.85

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู

91.67

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

91.67

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

89.23

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา

99.33

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

100.00

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

100.00

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ

97.33

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

100.00

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

92.50

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

100.00

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

85.00

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

94.23

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99 ปานกลาง
(รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ให สถานศึ กษารายงานผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึ กษาตามเกณฑ การประเมิ น
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. และ หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส. และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จำนวน 5 ดาน 25 ขอการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิ ช าการ ทั ก ษะและการประยุ ก ต ใ ช คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
น้ำหนัก
(50

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คาน้ำหนักXคาคะแนน

1

การดูแลและแนะแนวผูเรียน

2

ปานกลาง

2

4

2

ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

1

กำลังพัฒนา

2

2

3

ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ

3

ดี

3

9

4

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจยั

3

ดี

3

9

5

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

4

ดีเลิศ

2

8

6

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

20

100

7

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET

5

ยอดเยี่ยม

3

15

8

การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

15

75

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

222

รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100 / 250

88.8

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
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5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
และมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนในศตวรรษ
ที่ 21 ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจำแนกเปน
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
คะแนนที่ได
คา
จากการประเมิน
ขอที่
รายการประเมิน
ระดับ น้ำหนัก
(คาน้ำหนักXคา
คะแนน
คุณภาพ (10
คะแนน
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

5

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน
ระบบ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
1.2 ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม

5

ยอดเยี่ยม

3

15

1.1

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ

5

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่
2.2 เนนผูเรียน เปนสำคัญและนำไปใชใน การ
จัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

2.1

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

50

รอยละของคะแนน ดานที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100 / 50

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
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5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู
ตามมาตรฐานตำแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายที่กำหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
คะแนนที่ได
คา
จากการประเมิน
ขอที่
รายการประเมิน
ระดับ น้ำหนัก
(คาน้ำหนักXคา
คะแนน
คุณภาพ (20
คะแนน
1. ครูผูสอน

10

1.1 การจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

5

25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2. ผูบริหารสถานศึกษา
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
2.2

การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา

10
5

ยอดเยี่ยม

5

25

5

ยอดเยี่ยม

5

25

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

100

รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100 / 100

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
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5.1.4 ดานการมีสวนรวม
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน
การจั ด การเรี ย นการสอนอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี มี ก ารระดมทรั พ ยากรในการจั ด การเรี ย นการสอน
เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
คะแนนที่ได
คา
จากการประเมิน
ขอที่
รายการประเมิน
ระดับ น้ำหนัก
(คาน้ำหนักXคา
คะแนน
คุณภาพ (10
คะแนน
1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

5

ยอดเยี่ยม

6

30

5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

50

รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100 / 50

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
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5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน
สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
คะแนนที่ได
คา
จากการประเมิน
ขอที่
รายการประเมิน
ระดับ น้ำหนัก
(คาน้ำหนักXคา
คะแนน
คุณภาพ (10
คะแนน
1

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน หรืองานฟารม

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

3

ดี

2

6

4

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงาน
ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

46

รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100 / 50

92

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
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5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจำแนกเปนรายดาน
รอยละของคะแนน
ที่ไดจากการประเมิน
คา
คะแนนที่ได
(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการ
ที่
ดานการประเมิน
น้ำหนัก จากการประเมิน
ประเมินของดาน X น้ำหนัก
(100
แตละดาน
คะแนนของดาน / คะแนนรวม
ของดาน
1 ผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา

50

222

(222 x 50 / 250 = 44.40

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

10

50

(50 x 10 / 50 = 10.00

3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา

20

100

(100 x 20 / 100 = 20.00

4 การมีสวนรวม

10

50

(50 x 10 / 50 = 10.00

5 ปจจัยพื้นฐาน

10

46

(46 x 10 / 50 = 9.20

468

93.60

รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
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สวนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม

1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน

1. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา
2. กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน
3. สรางบรรยากาศสงเสริมการเรีย นการสอน เชน
ระบบเครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง การใช
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมๆ ในการจัดการเรียน
การสอน

2. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ

1. โครงการพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการภายใน
สถานศึกษา
2. โครงการหารายได ร ะหว า งเรี ย น ให น ั ก เรี ย น
นักศึกษา

3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

สงเสริมการพัฒนาผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

4. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

กิจ กรรมฝกใหผ ูเรีย นเรีย นรูจ ากประสบการณจ ริง
มีรายไดระหวางเรียน

5. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

ใชระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการเขาใชบริการ
ศูนยวิทยบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก

