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ก 

คำนำ 
  

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งในยุคปจจุบัน ซ่ึงเปนการศึกษา

ตนเองเพ่ือทราบจุดเดน-จุดควรพัฒนา เพ่ือจะไดปรับปรุงพัฒนาตนเองใหไดคุณภาพเขาสูมาตรฐานสากล 

และเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูปกครอง ชุมชนและผูประกอบการ วาสถานศึกษาไดจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 48 ซ่ึงไดกำหนดความมุงหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ อันประกอบดวย ระบบ

ประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำป

เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือนำไปสูการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

 สำหรับปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ไดดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายในอยางตอเนื่ อง ดำเนินการประเมิน คุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานการอาชี ว ศึกษา 

พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น และมีการประเมินคุณภาพการศึกษา 5 ดาน 25 ขอ จึงได

สรุปผลจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพ่ือเผยแพรตอไป 
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สวนท่ี 1 บทสรุปสำหรับผูบริหาร 1 

สวนท่ี 2 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 5 

สวนท่ี 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 21 

สวนท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 24 

สวนท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
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สวนท่ี 6 แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 55 

ภาคผนวก ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 56 

   

   

 



สวนที่ 1  

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 

1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู 

ทักษะทางดานวิชาชีพเฉพาะทาง ทางการเกษตรเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ในแตละระดับ

การศึกษา การมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ท้ังในดานการมีความรู การมีทักษะ และการ

ประยุกตใช ตลอดจนความมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีความสามารถดำรงชีวิตอยูใน

สังคมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข 

โดยมีตัวชี้วัดไดดังนี้ 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

 มีนักเรียน นักศึกษา เขาศึกษาตอในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน

กวาเดิม และนักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 มากข้ึนกวาป

การศึกษา 2560 ถึง 20% 

 1.2 จุดเดน 

 นักเรียน นักศึกษา ไดปฏิบัติงานจริงท้ังภาคทฤษฎีและภาคการปฏิบัติ ทำใหนักเรียน นักศึกษาของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สามารถเรียนอยางมีจุดมุงหมายในการทำงาน สามารถนำความรูตางๆ 

ตลอดจนผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาตนเองในการทำงานในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนไดจริง 

จึงทำใหมีการเพ่ิมปริมาณผูเรียนเพ่ิมข้ึน 

 1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 

 การเพ่ิมปริมาณของผูเรียนและการลดลงของปริมาณบุคลากรครูผูสอน เปนปญหาท่ีสำคัญอยางยิ่ง

ในสภาพปจจุบัน ที่มีขาราชการเกษียณอายุในป 2560-2565 มาก ซึ่งเปนสิ่งที่วิทยาลัยจำเปนตองหาวิธีการ

ตางๆ ทั้งการจางครูเพิ่มเติม การขอปริมาณพนักงานราชการ และการขอจางครูเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งงานบุคลากร

ตองจัดทำบัญชีขอเพิ่มอัตราบุคลากรตอตนสังกัด และจำเปนตองเพิ่มภาระงานแกบุคลากรที่มีอยูในการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนการลดปญหาตางๆ ภายในสถานศึกษา 

 1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอน      

และการเพ่ิมภาระงานแกบุคลากรเพ่ิมข้ึน เพ่ือแกไขปญหาบุคลากรท่ีลดลงอันเนื่องจากเหตุของการเกษียณอายุ

ของราชการ ซ่ึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้ 

 1.4.1 การเพิ ่มอัตราบุคลากรเพื ่อทดแทนผู เกษียณอายุจากหนวยงานตนสังกัด ทั ้งในระดับ

ขาราชการ และลูกจางประจำ 

 1.4.2 การจางบุคลากรเพ่ิมเติมในบางสาขางาน เพ่ือทดแทนผูเกษียณอายุ 
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 1.4.3 การเพิ ่มคาตอบแทนครูผู สอนในระบบ อศ.กช. เพื ่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจตอ

ผูปฏิบัติงาน โดยเปนระเบียบการบริหารท่ีชัดเจน 

2. การสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการเรียนการสอนโดยใหทุกคนมีสวนรวมในการศึกษาท้ัง

ภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการตางๆ ตลอดจนชุมชน และเปนแหลงในการพัฒนาและใหความรูแก

ประชาชนในรูปแบบการจัดการศึกษาในการใหความรู อาทิเชน หลักการระยะสั้น โครงการอาชีวะอาสาพัฒนา

ชนบท และการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดเขารวมประกวดแขงขันในโครงการตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน

ซึ่งไดรับผลสำเร็จดวยดี การทำความรวมมือ (MOU กับสถานประกอบการตางๆ เพื่อเปนการจัดสงนักเรียน 

นักศึกษาเขารับความรูในการฝกงาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอนักเรียน นักศึกษาและสถานประกอบการตางๆ 

ท้ังสวนกลางและในจังหวัด การดำเนินการในงานศูนยบมเพาะผูประกอบการรายใหม ซ่ึงมีการดำเนินการอยาง

จริงจังจนไดรับรางวัลระดับ 3 ดาว เพื่อเขาแขงขันตอในระดับภาคตอไป ซึ่งเปนการสรางความเชื ่อม่ัน            

กับทุกฝาย อีกทั้งการจัดกิจกรรมตางๆ มีการเชิญหนวยงานและองคกรภายนอกของสถานศึกษามารวมเปน

วิทยากร แขกผู มีเกียรติ และผู เขารวมงานเสนอความคิดเห็นตางๆ การจัดสงครูเตรียมการฝกงานใน           

สถานประกอบการ การเปนศูนยกลางในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพของหนวยงานองคกรตางๆ ซ่ึงถือ

วาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ไดดำเนินการบริหารจัดการโดยทุกคนมีสวนรวมในการสรางความ

เชื่อมั่นใหแกผูมีสวนรวมเกี่ยวของ และสถานประกอบการโดยตรง นอกเหนือจากงานทวิภาคี และ อศ.กช         

ซ่ึงดำเนินการสอนท้ังภายในจังหวัด และจังหวัดใกลเคียง 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 

 จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ

ความรูในดานวิชาชีพทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ตลอดจนการจัดการศึกษาในระบบตางๆ เชน 

หลักสูตรระยะสั้น ตามคุณวุฒิวิชาชีพท่ีกำหนด โดยจำแนกไดดังนี้ 

 3.1 การจดัการเรียนการสอนในระบบ ปวช. ปวส. 

 3.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบ อศ.กช 

 3.3 การจดัการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

 3.4 การจดัการเรียนการสอนในระบบทวิศึกษา 

 3.5 การจัดหลักสูตรระยะสั้น 

 จากท่ีกลาวมาขางตน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีไดดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บรรลุ

ตามเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยไดรับ

การประเมินจากสำนักงานคุณกรรมการการอาชีวศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาในระดับมาตรฐาน ดี 
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4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice  

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการบริหารจัดการเรียนการสอนมาเปนระยะเวลานาน ซ่ึงสราง

ความสำเร็จใหกับผูเรียน ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูสนใจในการประกอบวิชาชีพตางๆ จนไดรับ

ความสำเร็จจำนวนมากมาย ในสวนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี 

(Best Practice  

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมี

นักเรียน นักศึกษา เขาศึกษาเปนจำนวนมาก และเปนท่ีตองการของสถานประกอบการโรงแรมในจังหวัดพังงา 

และจังหวัดใกลเคียง มีความตองการนักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

เขาทำงานในสถานประกอบการโรงแรม ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา        

ถึงคุณภาพการทำงานของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในสวนของครูผูสอนมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาจนไดรับการ

ยอมรับจากสถานประกอบการดวยดี ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการพัฒนาคุณภาพการสอน        

มีการสรางนวัตกรรมในการสรางอาหารและการแปรรูปใหมๆ ข้ึนมาจนเปนท่ียอมรับแลวไดรับเครื่องหมาย อย. 

เชน กุนเชียงหมู ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา คุกก้ีข้ีมอด  ขาวไรดอกขา และทองพับขาวไรดอกขา

ซึ่งไดรับการยอมรับและผลิตจำหนายมาเปนเวลานานจนปจจุบัน และในปการศึกษา 2560 ไดมีการสราง

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 ซ่ึงถือ

เปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอีกวิธีหนึ่ง กอใหเกิดความเชื่อมั่นตอชุมชน ผูปกครอง 

นักเรียน นักศึกษา และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

 4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการจัดการเรียนการสอนการแปรรูปอาหาร จึงมีการสราง

นวัตกรรมใหมๆ ข้ึนมาโดยนักเรียน นักศึกษารวมดำเนินการ 

 4.2 วัตถุประสงค 

 เปนการนำเอาวัตถุดิบจากทองถิ่นมาใชในการสรางอาหารใหมๆ เพื่อใหประชาชนมีรายไดจากพืช

พื้นเมือง และเกิดประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค ตลอดจนสรางรายไดเพิ่มในการปลูกพืชผักพื้นเมือง       

และจำหนายเปนรายได 

 4.3 กรอบแนวคิด 

 ประชาชนไมนิยมบริโภคผักโดยเฉพาะเด็ก และวัยรุน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาสามารถ

สรางนวัตกรรมในการผลิตสูตรการผสมอาหารประเภทผักจนทำใหมีรสชาติเหมาะสมกับผูบริโภคทั้งเด็ก 
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เยาวชน บุคคลทั่วไป และผูสูงวัย มีปริมาณสารอาหารที่มีคุณคาและเกิดประโยชนตอรางกาย ไมมีโทษสาร

ตกคาง 

 4.4 วิธีการดำเนินงาน 

 เปนการสรางความรวมมือในการเรียนการสอนของครูผูสอนกับนักเรียน นักศึกษาในการฝกปฏิบัติ 

มีสูตรในการผสมอาหารจนไดรับความสำเร็จในการผลิตผักแผนเพ่ือสุขภาพข้ึนมา 

 4.5 ผลการดำเนินงาน 

 ไดนำเอาความรูไปแสดงในงานตางๆ ทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดตางๆ ไดทำการตรวจสอบ

คุณสมบัติความปลอดภัย ความมีประโยชนทางคุณคาของสารอาหารจนไดรับการยอมรับ และไดรับรางวัลจาก

การนำเสนอจากหนวยงานตางๆ ไดรับการเผยแพรจากสถานีโทรทัศน NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย ไดทำความรวมมือกับ บรีชคลับ จังหวัดพังงา ในการใหความรวมมือในการผลิตจำหนายตอไป 

 4.6 ประโยชนท่ีไดรับ 

 ทำใหนักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาความรูในการสรางและแปรรูปอาหารตางๆ เพื่อสามารถ

นำไปพัฒนาการประกอบอาชีพได อีกทั้งยังไดรับการเชื่อม่ันจากประชาชน ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา        

ในการเพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการตางๆ ได และยังเปนการสรางรายไดแกประชาชนใน

ทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
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สวนที่ 2  

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ท่ีอยู  :  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 43 หมู 7 ตำบลถ้ำ อำเภอตะก่ัวทุง 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     

ซ่ึงสภาพลาดเทดังกลาวมีประมาณ 90 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีท้ังหมด เนื้อท่ีท้ังหมด 939 ไร 1 งาน 24 ตารางวา 

เปนพ้ืนท่ีภูเขาลาดชันประมาณ 456 ไร บริเวณนี้ยังคงเปนปาท่ีอุดมสมบูรณ เนื่องจากสงวนไวเพ่ือใชเปนแหลง

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. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (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 

  - การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.  

  - การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา 

สภาพชุมชน 

 จังหวัดพังงา ตั้งอยูทางภาคใตตอนบนชายฝงทะเลดานตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน อยูระหวาง

ละติจูดที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟลิปดาเหนือกับเสนลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก หางจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพื ้นที ่ทั ้งหมด 4,170.885 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

2,606,803.125 ไร เปนอันดับท่ี 9 ของภาคใตและเปนอันดับท่ี 54 ของประเทศ ซ่ึงแบงเปนพ้ืนท่ีตาง ๆ ดังนี้ 

 พ้ืนท่ีทำการเกษตร 1,806.112   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   1,128,824 ไร 

 พ้ืนท่ีปาไม  1,722.55    ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   1,076,594 ไร 

 เนื้อท่ีอ่ืนๆ  642.227     ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ     401,392.625 ไร 

สภาพเศรษฐกิจ 

 จังหวัดพังงามีผู ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 42,777 ครัวเรือน พื ้นที ่ทำการเกษตร 

1,128,824 ไร จากพ้ืนท่ีท้ังหมด 2,606,812 ไร พืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา มีการปลูกรวม 1,128,824 ไร 

โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกกระจายไปในทุกอำเภอ อำเภอท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด คืออำเภอกะปง มังคุดเปนพืช

เศรษฐกิจสำคัญ ท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเปนลำดับท่ีสามรองจากปาลมน้ำมันแสดงยางพารา มีพ้ืนท่ีปลูก ในป 2558 

รวม 12,790 ไร ผลผลิตรวม 6,939 ตน สำหรับการปลูกขาวในจังหวัดพังงา ในป 2558 มีพื้นที่เพาะปลูก 

1,404 ไร ผลผลิตรวม 453 ตัน ซึ่งจังหวัดพังงาเนนการปลูกขาวเปนวิถีชีวิตเพื ่อบริโภคภายในครัวเรือน       

และเพ่ือการทองเท่ียวไมเนนเพ่ือการจำหนาย 

สภาพสังคม 

 สภาพทางสังคมในจังหวัดพังงาเปนสังคมเกษตรกรรม เพราะอาชีพหลักของคนพังงา คือการเกษตร 

ความเปนอยูของชาวพังงาเปนแบบเรียบงาย ไมนิยมความฟุงเฟอ สถานบริการ หรือสถานบันเทิงในจังหวัด

พังงามีนอย คนพังงาชอบทำอาหารทานกันเองท่ีบาน หรือสังสรรคกันในกลุมญาติพ่ีนอง ไมนิยมเท่ียวนอกบาน 

เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของจังหวัดพังงา 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 



2.3 ขอมูลของสถานศึกษา 

  ขอมูลผูเรียน 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวิภาค ี 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 

 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.1 82 24 106 

ปวส.2 127 56 183 

รวม ปวส. 209 80 289 

 

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 105 25 23.81 

ปวส.2 106 56 52.83 

รวม 211 81 38.39 

 

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน 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 

ประเภท 
ท้ังหมด

(คน  

มีใบประกอบวิชาชีพ

(คน  

สอนตรงสาขา

(คน  

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/  

รองผูอำนวยการ/ ผูชวยผูอำนวยการ 
3 3 - 

ขาราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรับการบรรจุ/  

ผูท่ีไดรับการรับรอง 
18 18 18 

ขาราชการพลเรือน 2 - - 

พนักงานราชการครู 4 2 4 

พนักงานราชการ(อ่ืน  0 - - 

ครูพิเศษสอน 0 0 0 

เจาหนาท่ี 4 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 

พนักงานขับรถ/ ฯ  
8 - - 

รวม ครู 22 20 22 

รวมท้ังส้ิน 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 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมท้ังส้ิน 2 3 5 
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  ขอมูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง  

อาคารเรียน 8 

อาคารปฏิบัติการ 4 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค 1 

อาคารอ่ืน ๆ 4 

รวมท้ังส้ิน 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 

งบรายจายอ่ืน 1,495,400.00 

รวมท้ังส้ิน 24,806,346.67 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 

     ปรัชญา 

 ทักษะเดน เนนคุณธรรม นำชุมชน สรางคนสูงาน 

     อัตลักษณ 

 ทักษะเดน บริการเยี่ยม 

     เอกลักษณ 

 ภูมิทัศนสวย สิ่งแวดลอมดี 
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2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

     วิสัยทัศน 

 พัฒนาเยาวชนและเกษตรกร ใหมีความรู คูคุณธรรม นำเทคโนโลยีสูอาชีพไดอยางมีคุณภาพ 

     พันธกิจ 

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหลงเรียนรูเทคโนโลยีวิชาชีพเกษตร 

 2. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

 3. ยกระดับครูและบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 

 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล 

     เปาประสงค 

 1. พัฒนาศักยภาพของสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางสาขาวิชา เพื่อการจัดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ พัฒนาและสงเสริมงานฟารมเกษตรใหไดมาตรฐาน 

 2. เพ่ือพัฒนาและสงเสริมงานฟารมเกษตรใหไดมาตรฐาน 

 3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับตองการของตลาดแรงงาน 

ชุมชน และสังคม 

 4. พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะโดยใชโครงการเปนฐานท่ีสอดคลองกับวิชาชีพและ

ศักยภาพของผูเรียน 

 5. ฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตรที่หลากหลายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ

ประกอบอาชีพของชุมชน 

 6. เพ่ือสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดษิฐ และโครงการ และเผยแพรวิทยาการสู

ชุมชนและสังคม 

 7. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ ่งประดิษฐ และโครงงาน และการถายทอด

วิทยาการสูชุมชนและสังคม 

 8. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคในวิชาชีพเปนท่ียอมรับ

ของชุมชนและสังคม 

 9. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักของสถานศึกษาคุณธรรม 

 10. เสริมสรางและพัฒนาครูและบุคลากรทุกระดับสูการเปนมืออาชีพ 

 11. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

 12. เพื ่อจัดหาครูและบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรของ

สถานศึกษา 

 13. เพื่อสรางความเขมแข็งและขยายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ของผูเรียนและงานฟารมเกษตร 

 14. เพ่ือสงเสริมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหารจัดการ 
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 15. เพ ื ่อพัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการงบประมาณและประเม ินผลการใช งบประมาณ               

ตามแผนปฏิบัติ 

 16. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานที่เกี่ยวของดานการสงเสริมการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ

โปรงใส 

 17. เพื่อพัฒนาเครือขายและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก เพื่อการ

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 18. เพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ 

     ยุทธศาสตร 

 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 

 2. เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 

 3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 

 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

     กลยุทธ 

 1. พัฒนาศักยภาพของสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางสาขาวิชา เพื่อการจัดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. พัฒนาและสงเสริมงานฟารมเกษตรใหไดมาตรฐาน 

 3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสถานศึกษาตามความตองการของตลาดแรงงานและชุมชน 

 4. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะโดยใชโครงการเปนฐานท่ีสอดคลองกับ

วิชาชีพและศักยภาพของผูเรียน 

 5. ส งเสร ิมการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั ้นทางการเกษตรที ่หลากหลาย เพื ่อยกระดับขีด

ความสามารถในการประกอบอาชีพของชุมชน 

 6. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงงานของผูเรียน 

 7. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ ่งประดิษฐและโครงการ และการ

ถายทอดวิทยาการสูชุมชนและสังคม 

 8. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสถานศึกษาคุณธรรม 

 9. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ดวยกิจกรรม อกท. 

 10. เสริมสรางศักยภาพของครูใหมีสมรรถนะและประสบการณอาชีพในการปฏิบัติงาน 

 11. พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

 12. จัดหาครูและบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรของสถานศึกษา 

 13. สรางความเขมแข็งและขยายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรของสถานศึกษา 

 14. สงเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหารจัดการอาชีวศึกษาทุกระดับ 

 15. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และประเมินผลการใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 

 16. พัฒนาระบบบริหารงานท่ีเก่ียวของดานการสงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
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 17. พัฒนาเครือขายและความเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกเพ่ือการ

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 18. พัฒนาศักยภาพศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพของผูเรียน ครู

และบุคลากร และประชาชน 

 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

หนวยรวมกิจกรรมดีเดน รางวัลอ่ืน ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

ประกวดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่องผักแผนเพ่ือชีวิต ชนะเลิศ ชาต ิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายยุทธนา สุขจิรัง  

ครูผูทำคุณประโยชน อกท. ดีเดน 
ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

 

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายภูวนัย ใสแกว  

เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติเนื่องในวัน

เยาวชนแหงชาติ 

รางวัลอ่ืนๆ ชาติ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

(พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.  

นายอรรถชัย จงภักดี  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง  

(ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ  

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 

นางสาวสุปราณี มาลาสี  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง  

(ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ  

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 

นางสาวสุปราณี มสลาสี  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง  

(ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ  

รางวัลอ่ืนๆ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายอรรถชัย จงภักดี  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง  

(ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ  

รางวัลอ่ืนๆ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสารคาม 

 

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวรัตนาภรณ พัดสิงห  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร (ทักษะพืชผัก  
รางวัลอ่ืนๆ ภาค 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นายติณณภพ โสภา  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร (ทักษะพืชไร  
รองชนะเลิศ ภาค 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวสุภาพร หาการ  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร (ทักษะไมผล  
รางวัลอ่ืนๆ ภาค 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นายพนมกร ยันนี  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร (ทักษะไมดอกไมประดับ  
รางวัลอ่ืนๆ 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  
รางวัลอ่ืนๆ ภาค 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นายเจริญศักดิ์ ผดุงทรัพย  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร (ทักษะโคเนื้อ  
รางวัลอ่ืนๆ ภาค 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวสุฑารัตน ดาษฎาจันทร  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร (ทักษะผสมเทียมโค  
ชนะเลิศ ภาค 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นายนันทวัฒน เพ็ชรรักษ  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง (ทักษะการเพาะพันธุปลา  
รองชนะเลิศ ภาค 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นายศรนรินทร สทุธแิสง  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง (ทักษะการเพาะพันธุปลา  
รองชนะเลิศ ภาค 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นายอรรถชัย จงภักดี  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง (ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ  
รองชนะเลิศ ภาค 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวสุปราณี มาลาสี  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง (ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ  
รองชนะเลิศ ภาค 

วิทยาลัยเกษตรและ

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 นยัจิตร  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร (ทักษะศิลปะประดิษฐ 
ชนะเลิศ ภาค 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นายจิรพนธ พันธรตันสงคราม  

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 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

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 ทอดท้ิง  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  

(ทักษะการผลิตไสกรอกจากเนื้อสัตว  

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นายจิตติชัย ชัยแสง  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  

(ทักษะการผลิตไสกรอกจากเนื้อสัตว  

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นายชนัญู สุทธิพันธ  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ (ทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพ  
รองชนะเลิศ ภาค 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวปยธิดา แจมแจง  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ  

(ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสตางๆ  

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวพลอยไพลิน ทองถม  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL  

(สาขาสัตวศาสตร  

  

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวณัฐสุดา ตอเล็ก  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL  

(สาขาสัตวศาสตร  

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวปภัสสร ปรีดาผล  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL  

(สาขาสัตวศาสตร  

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวทิพวรรณ บุปผา  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL  

(สาขาบริหารธุรกิจ  

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวจุฑามาศ รักหมอ  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL  

(สาขาบริหารธุรกิจ  

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวลัดดาภรณ สุภาพ  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL  

(สาขาบริหารธุรกิจ  

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวมณีรัตน ขาวขำ  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL  

(สาขาอ่ืน  

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวกรรณิกา ชูชวย  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL  

(สาขาอ่ืน   

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาววัณดี ธงชัย  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL  

(สาขาอ่ืน  

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวจันทิมา สัจจารักษ  

การแขงขันการสัมมนาผลงานวิชาการประเภทผลงานการวิจัย  

(สาขาท่ัวไป  

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นายสรัล เพ็ชรพันธ  

การแขงขันการสัมมนาผลงานวิชาการประเภทผลงานการวิจัย  

(สาขาท่ัวไป  

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวสุลาวัลย ชวงโชติ  

การแขงขันการสัมมนาผลงานวิชาการประเภทผลงานการวิจัย  

(สาขาท่ัวไป  

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวทิพวรรณ บุปผา  

การแขงขันการประกวดลิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

(ประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร  

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวจุฑามาศ รักหมอ  

การแขงขันการประกวดลิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

(ประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร  

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นายอดศัิกดิ์ วงษาไฮ  

การแขงขันการประกวดลิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

(ประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร  

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวอรทัย นยัจิตร  

การแขงขันการประกวดลิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

(ประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร  

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นายสุวรรณ ประดับพร  

การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร 
ชนะเลิศ ภาค 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นายวทัญู แสงวงค  

การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร 
ชนะเลิศ ภาค 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

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 

นายชลทรัพย หลีบำรุง  

การแขงขันทักษะไกอบฟาง สมตำลีลา Miss FFT  

(ธิดารีไซเคิล ทักษะไกอบฟาง  

รางวัลอ่ืนๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายชนัญู สุทธิพันธ  

การแขงขันทักษะไกอบฟาง สมตำลีลา Miss FFT  

(ธิดารีไซเคิล ทักษะไกอบฟาง  

รางวัลอ่ืนๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวกาณจนา อาภรณ  

การแขงขันทักษะไกอบฟาง สมตำลีลา Miss FFT  

(ธิดารีไซเคิล ทักษะสมตำลีลา  

รางวัลอ่ืนๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นายนำสิน ดวงรักษ  

การแขงขันทักษะไกอบฟาง สมตำลีลา Miss FFT  

(ธิดารีไซเคิล ทักษะสมตำลีลา  

รางวัลอ่ืนๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวทิพวรรณ บุปผา  

การแขงขันทักษะไกอบฟาง สมตำลีลา Miss FFT  

(ธิดารีไซเคิล การประกวดทักษะ ขวัญใจ FFT 

รางวัลอ่ืนๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวทิพวรรณ บุปผา  

แขงขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปเกษตร ทักษะศิลปะประดิษฐ 
ชนะเลิศ ชาติ 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพะเยา 

นายจิรพนธ พันธรตันสงคราม  

แขงขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปเกษตร ทักษะศิลปะประดิษฐ 
รางวัลอ่ืนๆ ชาติ 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพะเยา 

นายชนัญู สุทธิพันธ  

แขงขันทักษะวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ ทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพ 
รางวัลอ่ืนๆ ชาติ 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพะเยา 

นายอรรถชัย จงภักดี  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง (ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ  
รางวัลอ่ืนๆ ชาติ 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวสุปราณี มาลาสี  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง (ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ  
รางวัลอ่ืนๆ ชาติ 

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพะเยา 
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สวนที่ 3  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 

ประเด็น ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู            

มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 1.1 ดานความรู 

   ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตางๆ          

ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

   ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการ

ดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ    

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูที ่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ            

ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับ

ดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคลองกับความตองการของผู เร ียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน

ระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ

เรียนการสอนที ่เนนผู เร ียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผู เร ียนทั ้งว ัยเรียนและวัยทำงาน               

ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียน

การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ        

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษา

ท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

   สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงาน       

ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

   สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใน

การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ       

โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

 3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

   สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย           

โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนำไปใช

ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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สวนที่ 4  

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

      4.1.1 ผลสัมฤทธิ์  

             1 ดานความรู  

             1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

                            1.1 เชิงปริมาณ : 

                                 จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 แรกเขา    82  คน  สำเร็จการศึกษา  15 คน 

                                 จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 แรกเขา  151  คน  สำเร็จการศึกษา 104 คน 

                            1.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 18.29   

                                 ผูสำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 68.87  

                                 คิดเปนผูสำเร็จการศึกษารวม ท้ัง ปวช. และ ปวส. รอยละ 51.07  

                                 มีคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง  

                            1.3 ผลสะทอน :  

                                 สถานศึกษาไดจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนดวยการแกปญหาการออก 

                                 กลางคันของนักเรียน โดยผูสำเร็จการศึกษา รวมระดับ ปวช. และ ปวส. ป

การศึกษา 2561  

                                 เพ่ิมสูงข้ึนกวาปการศึกษา 2560 ท่ีมีผูเรียนสำเร็จการศึกษาจบรอยละ 59.40 

             2. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

                            2.1 เชิงปริมาณ :  

                                   จำนวนผูเรียนท่ีเขารับการการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

จำนวน  25 คน 

                                   จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

จำนวน  - คน 

                            2.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 ผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

คิดเปนรอยละ - 

                                 มีคุณภาพอยูในระดับ ดี (ผูเรียนท่ีผานการพัฒนากำลังศึกษาอยูและศึกษาตอ  
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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 มีผลงานท่ี

ไดเผยแพร ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด 1 ผลงาน และในระดับภาค 1 ผลงาน  

                            3.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 มีผลงานท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา เอสโซ 

ในระดับจังหวัด จำนวน 1 ผลงาน 

                                 มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ       

                            3.3 ผลสะทอน :  

                                 ไดนำกระบวนการเรียนรูแบใชโครงการมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สงผลให

ผลงานของนักศึกษาไดรับรางวัลจังหวัดและระดับภาค 

             4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

                            4.1 เชิงปริมาณ : 

                                 มีโครงการท่ีไดรับดำเนินการในระดับสถานศึกษาจำนวน 128 ผลงาน 

                            4.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ มีจำนวนผลงานท่ีไดรับรางวัลจากการ

แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค จำนวน 26 ผลงาน และระดับชาติ จำนวน 3 ผลงาน  

                                 มีผลการประเมินในระดับ ดีเลิศ   

                            4.3 ผลสะทอนองคกร :  

                                 หนวยงานภายนอก หรือผู มีสวนเกี ่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา         

ในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน 

             5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

                            5.1 เชิงปริมาณ : 

                                 จำนวนผู  เร ียนระดับ ปวช. ช ั ้นป ท ี ่  3 และผู  เร ียนระดับ ปวส. ช ั ้นป 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 หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา

ท่ีผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 

             6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET  

                            6.1 เชิงปริมาณ : 

                                 จำนวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET  

                                 จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเขารับการทดสอบ จำนวน 7 คน 

มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 5 คน    

                                 จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเขารับการทดสอบ จำนวน 13 คน 

มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ ้นไป 13 คน รวมทั้งหมด 20 คน มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ       

ข้ึนไป 18 คน    

                            6.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET  

                                 ผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป คิดเปนรอยละ 71.43     

                                 ผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ทีมีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100.00      

                                 รวมผูเรียนท้ังหมดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป รอยละ 90.00 

                                 มีผลการประเมินระดับ ยอดเย่ียม 

                            6.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา

ท่ีผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET  

             7. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

                            7.1 เชิงปริมาณ : 

                                 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที ่ผานมา มีทั ้งหมด        

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 ยอดเย่ียม 

 

 

 



27 

 

                            7.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู ม ีส วนเกี ่ยวของให การยอมรับ ยกยอง

สถานศึกษาในการสงเสริมสนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

             2 ดานทักษะและการประยุกตใช  

             1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

                            1.1 เชิงปริมาณ : 

                                 จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 แรกเขา    82  คน  สำเร็จการศึกษา  15 คน 

                                 จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 แรกเขา  151  คน  สำเร็จการศึกษา 104 คน 

                            1.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 18.29   

                                 ผูสำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 68.87  

                                 คิดเปนผูสำเร็จการศึกษารวม ท้ัง ปวช. และ ปวส. รอยละ 51.07  

                                 มีคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง  

                            1.3 ผลสะทอน :  

                                 สถานศึกษาไดจัดระบบการดูแลชวยเหลือผู เรียนดวยการแกปญหาการออก          

กลางคันของนักเรียน โดยผูสำเร็จการศึกษา รวมระดับ ปวช. และ ปวส. ปการศึกษา 

2561 เพ่ิมสูงข้ึนกวาปการศึกษา 2560 ท่ีมีผูเรียนสำเร็จการศึกษาจบรอยละ 59.40 

             2. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

                            2.1 เชิงปริมาณ :  

                                 จำนวนผูเรียนท่ีเขารับการการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชพีอิสระ  

จำนวน  25 คน 

                                 จำนวนผูเรียนประสบความสำเรจ็สูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ  

จำนวน  -  คน 

                            2.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 ผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

คิดเปนรอยละ - 

                                 มีคุณภาพอยูในระดับ ดี (ผูเรียนท่ีผานการพัฒนากำลังศึกษาอยูและศึกษาตอ  

                            2.3 ผลสะทอน :  

                                 จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู  เร ียนใหม ีสมรรถนะในการเปน

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 มีผลงานท่ี

ไดเผยแพรและไดรับรางวัลในระดับจังหวัด 1 ผลงาน และ ในระดับภาค 1 ผลงาน  

                            3.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 มีผลงานท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา เอสโซ

ในระดับจังหวัด จำนวน 1 ผลงาน 

                                 มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

                            3.3 ผลสะทอน :  

                                 ไดนำกระบวนการเรียนรูแบใชโครงการมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สงผลให

ผลงานของนักศึกษาไดรับรางวัลจังหวัดและระดับภาค 

             4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

                            4.1 เชิงปริมาณ : 

                                 มีโครงการท่ีไดรับดำเนินการในระดับสถานศึกษาจำนวน 128 ผลงาน 

                            4.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ มีจำนวนผลงานที่ไดรับรางวัลจากการ

แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค จำนวน 26 ผลงาน และระดับชาติ จำนวน 3 ผลงาน  

                                 มีผลการประเมินในระดับ ดีเลิศ   

                            4.3 ผลสะทอนองคกร :  

                                 หนวยงานภายนอก หรือผู มีสวนเกี ่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา         

ในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน 

             5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

                            5.1 เชิงปริมาณ : 

                                 จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที ่ 3 และผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที ่ 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

ท่ีผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
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             6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET  

                            6.1 เชิงปริมาณ : 

                                 จำนวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET  

                                 จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเขารับการทดสอบ จำนวน 7 คน 

มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 5 คน    

                                 จำนวนผู เรียนระดับ ปวส. ชั ้นปที ่ 2 ที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบ จำนวน         

13 คน มีคะแนนเฉลี ่ยระดับชาติขึ ้นไป 13 คน รวมทั ้งหมด 20 คน มีคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติข้ึนไป 18 คน    

                            6.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา      

(V-NET ผู เรียนระดับ ปวช. ชั้นปที ่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเปนรอยละ 

71.43 ผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที ่ 2 ทีมีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ ้นไป คิดเปนรอยละ 

100.00 รวมผูเรียนท้ังหมดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป รอยละ 90.00 

                                 มีผลการประเมินระดับ ยอดเย่ียม 

                            6.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หร ือผ ู ม ีส วนเก ี ่ยวข องให การยอมร ับยกยอง 

สถานศึกษาท่ีผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET  

             7. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

                            7.1 เชิงปริมาณ : 

                                 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที ่ผานมา มีทั ้งหมด        

81 คน มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ

หรือศึกษาตอ 81 คน  

                            7.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมา มีงานทำใน

สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ     

รอยละ 100.00  

                                 มีผลการประเมินในระดับ ยอดเย่ียม  

                            7.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู ม ีส วนเกี ่ยวของให การยอมรับ ยกยอง

สถานศึกษาในการสงเสริมสนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
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             3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

             1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

                            1.1 เชิงปริมาณ : 

                                 จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 แรกเขา   82 คน  สำเร็จการศึกษา  15 คน 

                                 จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 แรกเขา  151  คน สำเร็จการศึกษา 104 คน 

                            1.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 18.29   

                                 ผู สำเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 68.87 คิดเปนผูสำเร็จการศึกษารวม        

ท้ัง ปวช. และ ปวส. รอยละ 51.07 

                                 มีคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง  

                            1.3 ผลสะทอน :  

                                 สถานศึกษาไดจัดระบบการดูแลชวยเหลือผู เรียนดวยการแกปญหาการออก

กลางคันของนักเรียน โดยผูสำเร็จการศึกษา รวมระดับ ปวช. และ ปวส. ปการศึกษา 

2561 เพ่ิมสูงข้ึนกวาปการศึกษา 2560 ท่ีมีผูเรียนสำเร็จการศึกษาจบรอยละ 59.40 

             2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

                            2.1 เชิงปริมาณ :   

                                 จำนวนผู  เร ียนที ่ เข าร วมในกิจกรรมที ่วิทยาลัยฯ จัดขึ ้นและมีคุณลักษณะ                  

ท่ีพึงประสงคไดแกความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย และเสียสละเพื ่อสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำกลาแสดงออก 

ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จำนวน 265 คน 

                            2.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 ผู เรียนเขารวมกิจกรรม คิดรอยละ 55.32 มีผลการประเมินกิจกรรมองคการ

เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อกท. โดยไดรับผลการประเมินเปน อกท.ดีเ ดนมาตรฐานเหรียญ

ทอง ในระดับชาติ 

                                 มีผลการประเมินในระดับ กำลังพัฒนา 

                            2.3 ผลสะทอน :  

                                 ผูเรียนมีดานความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื ่อสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก 

ภูมิใจในความเปนไทยเห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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             3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

                            3.1 เชิงปริมาณ :  

                                 จำนวนผูเรียนท่ีเขารับการการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชพีอิสระ  

จำนวน  25 คน 

                                 จำนวนผูเรียนประสบความสำเรจ็สูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ  

จำนวน  - คน 

                            3.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 ผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

คิดเปนรอยละ - 

                                 มีคุณภาพอยูในระดับ ดี (ผูเรียนท่ีผานการพัฒนากำลังศึกษาอยูและศึกษาตอ  

                            3.3 ผลสะทอน :  

                                 จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู  เร ียนใหม ีสมรรถนะในการเปน

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 มีผลงานท่ี

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 : 

                                 มีโครงการท่ีไดรับดำเนินการในระดับสถานศึกษาจำนวน 128 ผลงาน 

                            5.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ มีจำนวนผลงานท่ีไดรับรางวัลจากการ

แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค จำนวน 26 ผลงาน และระดับชาติ จำนวน 3 ผลงาน  

                                 มีผลการประเมินในระดับ ดีเลิศ   
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                            5.3 ผลสะทอนองคกร :  

                                 หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาใน

ผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน 

             6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

                            6.1 เชิงปริมาณ : 

                                 จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 และผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 จำนวน     

128 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  

จำนวน 128 คน 

                            6.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 ผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 และผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชพีรอบแรก รอยละ 100.00    

                            6.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา

ท่ีผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 

             7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET  

                            7.1 เชิงปริมาณ : 

                                 จำนวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET  

                                 จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเขารับการทดสอบ จำนวน 7 คน 

มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 5 คน    

                                 จำนวนผู เรียนระดับ ปวส. ชั ้นปที ่ 2 ที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบ จำนวน          

13 คน มีคะแนนเฉลี ่ยระดับชาติขึ ้นไป 13 คน รวมทั ้งหมด 20 คน มีคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติข้ึนไป 18 คน 

                            7.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิดานอาชีวศึกษา (V-NET  

                                 ผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป คิดเปนรอยละ 71.43     

                                 ผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ทีมีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100.00      

                                 รวมผูเรียนท้ังหมดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป รอยละ 90.00 

                                 มีผลการประเมินระดับ ยอดเย่ียม 

                            7.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา

ท่ีผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET  
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             8. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

                            8.1 เชิงปริมาณ : 

                                 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที ่ผานมา มีทั ้งหมด       

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 ยอดเย่ียม  

                            8.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู ม ีส วนเกี ่ยวของให การยอมรับ ยกยอง

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 ยอดเย่ียม 

                            9.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ ยกยอง

สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา 

      4.1.2 จุดเดน  

             5. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

             6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

             7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET  

             8. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 
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      4.1.3 จุดท่ีควรพัฒนา  

             1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

             2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

             3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

             4. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

      4.1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

             1. พัฒนาระบบติดตามและดูแลผูเรียน  

             2. ฝกใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง มีรายไดระหวางเรียน  

             3. สงเสริมการพัฒนาผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรอืงานวิจัย 

4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

      4.2.1 ผลสัมฤทธิ์  

             1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

             1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  

                            1.1 เชิงปริมาณ :  

                                 ดำเนินการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง

หลักสูตรมีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื ่อง ในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรในสาขางานหร ือรายวิชาร วมกับสถาน

ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน อยูระหวางการติดตาม 

ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา      

                            1.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ดำเนินการ      

4 หัวขอการประเมิน 

                                 มีผลการประเมินในระดับ ดีเลิศ 

                            1.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับสถานศึกษาในการ

พัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
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             2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดมิหรือ

กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

                            2.1 เชิงปริมาณ :    

                                 จำนวนสาขาวิชาที ่เปดการเรียนการสอนในระดับ 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 ยอดเย่ียม 

                            2.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ สถานศึกษาใน  

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ   

             3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  

                            3.1 เชิงปริมาณ :  

                                 จำนวนครูท้ังหมดของสถานศึกษา 22 คน จำนวนครท่ีูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู

สูการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 18 คน 

                            3.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ รอยละ 81.81 มีผลการ

ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 

                                 มีผลการประเมินระดับ ยอดเย่ียม 

                            3.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู ม ีส วนเกี ่ยวของ ใหการยอมรับคุณภาพ     

แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  

             4. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน  

                            4.1 เชิงปริมาณ :  

                                 จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 22 คน 
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                            4.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 รอยละของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 100.00  

                                 มีผลการประเมินในระดับ ยอดเย่ียม 

                            4.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู ม ีส วนเกี ่ยวของใหการยอมรับ คุณภาพ     

แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชเปนแบบอยางใน

การจัดการเรียนการสอน 

             2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

             1.  การจัดการเรียนการสอน 

                            1.1 เชิงปริมาณ :   

                                 จำนวนครูผู สอนทั้งหมด 22 คน ผู สอนทุกคนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม

สาขาวิชาที่สอนมีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 22 คน มีการ

จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย

และใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการ

สอน 22 คน และ มี 22 คน ที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ

จัดการเรียนรู   

                            1.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 81.81  

                                 มีผลการประเมินในระดับ ยอดเย่ียม 

                            1.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
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             2. การบริหารจัดการชัน้เรียน  

                            2.1 เชิงปริมาณ :  

                                 จำนวนครูผู สอนทั ้งหมด 22 คน ทุกคนไดจัดทำขอมูลผู เร ียนเปนรายบุคคล          

มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน ใชเทคนิควิธีการ

บริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมี

ความมุงม่ันตั้งใจ ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน และดานอ่ืน ๆ   

                            2.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน รอยละ 100 

                            2.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับตอคุณภาพ         

การบริหารจัดการชั้นเรียน  

             3. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรยีน  

                            3.1 เชิงปริมาณ :  

                                 มีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที ่ใช ในการจัดการเรียนการสอนทั ้งหมด       

จำนวน  25 หองและ มีหองเรียน หองปฏิบัติการที ่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง        

ในการจัดการเรียนการสอนมี 20 หอง    

                            3.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 มีหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน

การสอนรอยละ 80.00 

                                 มีผลการประเมินในระดับ ยอดเย่ียม 

                            3.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู มีสวนเกี ่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพ        

การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

             3 ดานการบริหารจัดการ  

             1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

                            1.1 เชิงปริมาณ :  

                                 1 จำนวนครูผูสอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 22 คน 

                                 2 จำนวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 22 คน 

                                 3 จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา  วิชาชีพมาใชใน

การจดัการเรียนการสอน 22 คน 

                                 4 จำนวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  22 คน 

                                 5 จำนวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ พัฒนาวิชาชีพท่ี

ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 1 คน 
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                            1.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ รอยละ 80.91 

                                 มีผลการประเมินในระดับ ยอดเย่ียม 

                            1.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของ

ครูผูสอน 

             2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

                            2.1 เชิงปริมาณ :  

                                 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จำนวน 39 คนมีสวนรวมในการบริหาร

สถานศึกษา  

                            2.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100  มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 

โดยผู บริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกำหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติงาน

ประจำป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

                                 มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

                            2.3 ผลสะทอน : 

                                 คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจตอผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวม      

             3. การบรหิารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

                            3.1 เชิงปริมาณ :  

                                 มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจดัการภายในสถานศึกษาครบทุก 

                            3.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 ผลการประเม ินและขอมูลการบร ิหารจ ัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ               

เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษามีครบท้ัง 5 ขอ 

                                 มีมีผลการประเมินในระดับ ยอดเย่ียม  

                            3.3  ผลสะทอน :  

                                 สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ี

หลากหลายทันสมัย และเปนปจจุบัน 
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             4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

                            4.1 เชิงปริมาณ :  

                                 สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในระดับ ปวส. 5 สาขาวิชา เปดการเรียน

การสอนในระบบทวิภาคี จำนวน 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชาบัญชี อาหารและโภชนาการ 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และสาขาเกษตรศาสตร มีผู เรียนในระดับ ปวส. ทั้งหมด       

209 คน เปนการจัดการศึกษาระบบในระบบทวิภาคี 80 คน 

                            4.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

                                 1. รอยละ 60.00 ของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี   

                                 2. รอยละ 38.27 ของผูเรียนท้ังหมดในระดับ ปวส. 

                                 3. ไดจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง 

มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กำหนด ประกอบดวย 5 ข้ันตอน 

                                 มีผลการประเมินในระดับ ยอดเย่ียม 

                            4.3  ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู มีส วนเกี ่ยวของมีสวนรวมในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

             5. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

                            5.1 เชิงปริมาณ :  

                                 จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. รวม 7 สาขาวิชา มีการระดม

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา  

                            5.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน  

                                 มีผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในระดับ ยอดเย่ียม 

                            5.3 ผลสะทอน : 

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการ ระดม

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
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             6. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

                            6.1 เชิงปริมาณ :  

                                 จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที ่ไดร ับการ พัฒนาใหเอ้ือ           

ตอการจัดการเรียนรู มีทั้งหมด 25 หอง มีอาคารเรียน 8 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 หอง 

อาคารศูนยวิทยบริการ 1 หลัง อาคารอเนกประสงค 1 หลัง อาคารอื่นๆ 4 หลัง รวม

อาคารสถานท่ีเพ่ือการเรียนการสอนรวม 18 หลัง 

                            6.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 รอยละ 80 ของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนาให     

เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

                            6.3 ผลสะทอน : 

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของเขามาใชบริการ อาคารสถานท่ี 

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

             7. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

                            7.1 เชิงปริมาณ :  

                                 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟา การคมนาคมภายในสถานศึกษา 

ระบบการสื่อสารภายในและระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบำรุงรักษาและพัฒนา

อยางตอเนื่อง  

                            7.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 สถานศึกษาม ีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของสถานศึกษาพร อมสำหรับ            

การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ยกเวนเรื่องน้ำประปาในชวงหนาแลงจะมไีม

เพียงพอตอการงานฟารมเกษตรและการอุปโภค   

                            7.3 ผลสะทอน :  

                                 บคุลกร ผูเรียน และผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

             8. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

                            8.1 เชิงปริมาณ :  

                                 มีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และศูนยว ิทยบริการหรือหองสมุด           

อยางตอเนื่อง มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา ของครูบุคลากรทางการศึกษา 

และผูเรียน หรือผูสนใจมีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กำหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอและมีแหลงเรียนรู  หรือสื ่อ อุปกรณ 

หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
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                            8.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ มี 3 ขอ  

                                 มีผลการประเมินในระดับ ดี 

                            8.3 ผลสะทอน :  

                                 ไมมีเจาหนาท่ีอยูประจำศูนยวิทยบริการ จึงทำใหไมมีการเก็บขอมูลจำนวนผูเขาใชบริการ  

             9. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

                            9.1 เชิงปริมาณ :  

                                 ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงาน และสถานศึกษา 

ขนาด 300 Mbps สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสม

กับการใชงาน มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูลระบบความ

ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษา และ มีมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

                            9.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 มีผลการประเมิน 5 ขอ ครอบคลุมพื ้นที ่ใชงาน เพื ่อการใชงานของบุคลากร          

และการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

เพ่ือการใช งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

                                 มีผลการประเมินในระดับ ยอดเย่ียม 

                            9.3 ผลสะทอน :  

                                 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจของผู ใชบริการที ่มีตอระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

             10. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

                            10.1 เชิงปริมาณ :  

                                 จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการ

เรียนการสอนมีทั้งหมด 20 หอง จากจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการฯ ทั้งหมดของ

สถานศึกษาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 25 หอง 

                            10.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 หองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ต ความเร็วสูงในการจัดการเรียน     

การสอน รอยละ 80.00 ของหองเรียนท้ังหมด  

                            10.3 ผลสะทอน :  

                                 ผู สอนและผู เร ียนมีความพึงพอใจของผู ใช บริการที ่มีต อระบบอินเทอรเน็ต       

ความเร็วสูง เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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             4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ  

             1. การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

                            1.1 เชิงปริมาณ :  

                                 สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในระดับ ปวส. 5 สาขาวิชา เปดการเรียน

การสอนในระบบทวิภาคี จำนวน 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพืชศาสตร สัตวศาสตร 

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และสาขาเกษตรศาสตร มีผู เรียนในระดับ ปวส. ทั้งหมด 137 คน        

เปนการจัดการศึกษาระบบในระบบทวิภาคี 113 คน 

                            1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

                                 1. รอยละ 80.00 ของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี   

                                 2. รอยละ 82.48 ของผูเรียนท้ังหมดในระดับ ปวส. 

                                 3. ไดจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง 

มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กำหนด ประกอบดวย 5 ข้ันตอน 

                                 มีผลการประเมินในระดับ ยอดเย่ียม 

                            1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

             2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

                            2.1 เชิงปริมาณ :  

                                 จัดการเรียนการสอนท้ังในระดับ ปวช. และ ปวส. รวม 7 สาขาวิชา มีการระดม

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา  

                            2.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที ่มีการระดมทรัพยากรเพื ่อการจัด       

การเรียนการสอน  

                                 มีผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในระดับ ยอดเย่ียม 

                            2.3 ผลสะทอน : 

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากร

เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 



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 ยอดเย่ียม 

                            3.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู ม ีส วนเกี ่ยวของให การยอมรับ ยกยอง

สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา  

             4. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

                            4.1 เชิงปริมาณ :  

                                 ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงาน และสถานศึกษา 

ขนาด 100 Mbps สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม

กับการใชงาน มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ

ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูลมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษา และ มีมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

                            4.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 มีผลการประเมิน 4 ขอ เนื ่องจากมีพื ้นที ่ภายในวิทยาลัยฯ ขนาดใหญ ระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตจึงไมครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงาน จึงไดจัดสัญญาณอินเตอรเน็ตไวเปนจุดท่ีมีนักเรียน นักศึกษา 

และบุคลากรใชเพื่อการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

                                 มีผลการประเมินในระดับ ดีเลิศ 

                            4.3 ผลสะทอน :  

                                 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจของผู ใชบริการที ่มีตอระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
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             5. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

                            5.1 เชิงปริมาณ :  

                                 จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัด    

การเรียนการสอนมีทั้งหมด 12 หอง จากจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการฯ ทั้งหมดของ

สถานศึกษาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 15 หอง 

                            5.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต ความเร็วสูงในการจัดการเรียน   

การสอน รอยละ 80.00 ของหองเรียนท้ังหมด  

                            5.3 ผลสะทอน :  

                                 ผู สอนและผู เร ียนมีความพึงพอใจของผู ใช บริการที ่มีตอระบบอินเทอรเน็ต      

ความเร็วสูง เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

      4.2.2 จุดเดน  

             1. ดานหลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบและ

ปรับปรุงรายวิชาเพิ่มเติม มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 

             2. ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการชั้นเรียนที่ดี ครูมีการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีการบริหารสถานศึกษา

แบบมีสวนรวม การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน

การสอน อาคารสถานที ่  ห องเร ียน ห องปฏ ิบ ัต ิการ โรงฝ กงานหร ืองานฟารม                 

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

             3. ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

การบริการชุมชนและจิตอาสา การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน 

      4.2.3 จุดท่ีควรพัฒนา  

             แหลงเร ียนรู และศูนยว ิทยบริการ ไมม ีเจ าหนาที ่อย ู ประจำ ไมม ีการเก็บขอมูล                   

ผูเขาใชบริการรวมท้ังความสะดวกในการเขาใชบริการ 

      4.2.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

             ใชระบบบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการเขาใชบริการศูนยวิทยบริการไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 
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4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

      4.3.1 ผลสัมฤทธิ์  

             1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

             1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

                            1.1 เชิงปริมาณ :  

                                 1 จำนวนครูผูสอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  22 คน 

                                 2 จำนวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 22 คน 

                                 3 จำนวนครูผู สอนท่ีนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช                  

ในการจัดการเรียนการสอน 22 คน 

                                 4 จำนวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   22 คน 

                                 5 จำนวนครูผู สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ         

ท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 1 คน 

                            1.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ รอยละ 80.91 

                                 มีผลการประเมินในระดับ ยอดเย่ียม 

                            1.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของ

ครูผูสอน 

             2. การบรหิารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

                            2.1 เชิงปริมาณ :  

                            2.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100  มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 

โดยผู บริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกำหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติงาน

ประจำป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

                                 มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

                            2.3 ผลสะทอน : 

                                 คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจตอผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
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             3. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

                            3.1 เชิงปริมาณ :  

                                 มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

ครบทุกฝายท่ีมีประสิทธิภาพ  

                            3.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 ผลการประเม ินและขอมูลการบร ิหารจ ัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ            

เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษามีครบท้ัง 5 ขอ 

                                 มีมีผลการประเมินในระดับ ยอดเย่ียม  

                            3.3  ผลสะทอน :  

                                 สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการสถานศึกษา           

ท่ีหลากหลายทันสมัย และเปนปจจุบัน  

             4. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

                            4.1 เชิงปริมาณ :  

                                 จดัการเรียนการสอนท้ังในระดับ ปวช. และ ปวส. รวม 7 สาขาวิชา มีการระดม

ทรัพยากรเพ่ือการ 

                            4.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอน  

                                 มีผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในระดับ ยอดเย่ียม 

                            4.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการ ระดมทรัพยากร

เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  

             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 ยอดเย่ียม 

                            5.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู ม ีสวนเกี ่ยวข องใหการยอมร ับ ยกยอง

สถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา 
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             2 ดานนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ 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 มีผลงานท่ี

ไดเผยแพรและไดรับรางวัลในระดับจังหวัด 1 ผลงาน และในระดับภาค 1 ผลงาน  

                            1.2 เชิงคุณภาพ : 

                                 มีผลงานท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา เอสโซ

ในระดับจังหวัด จำนวน 1 ผลงาน 

                                 มีคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ       

                            1.3 ผลสะทอน :  

                                 ไดนำกระบวนการเรียนรูแบใชโครงการมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สงผลให

ผลงานของนักศึกษาไดรับรางวัลจังหวัดและระดับภาค 

             2. การจัดการเรียนการสอน 

                            2.1 เชิงปริมาณ :   

                                 จำนวนครูผู สอนทั้งหมด 22 คน ผู สอนทุกคนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม

สาขาวิชาท่ีสอน มีครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 22 คน มีการ

จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย

และใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการ

สอน 22 คน และ มี 22 คน ที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ

จัดการเรียนรู   

                            2.2 เชิงคุณภาพ :  

                                 รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 91.42  

                                 มีผลการประเมินในระดับ ยอดเย่ียม 

                            2.3 ผลสะทอน :  

                                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู มีสวนเกี ่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพ      

การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

      4.3.2 จุดเดน  

      1. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

      2. การจัดการเรียนการสอน 

      3. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

      4. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาจัดการสถานศึกษา 

      5. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
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      4.3.3 จุดท่ีควรพัฒนา  

      1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

      4.3.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

      1. สงเสริมการพัฒนาผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ตารางท่ี 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
คะแนนท่ีได 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 90.85 

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 91.67 

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 91.67 

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 89.23 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา 99.33 

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 97.33 

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100.00 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 92.50 

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 85.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.23 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป 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 

 

 ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมิน

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               

ทางว ิชาการ ท ักษะและการประย ุกต  ใช   ค ุณธรรม จร ิยธรรมและค ุณล ักษณะท ี ่พ ึ งประสงค                            

ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.1  

ตารางท่ี 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน  

ขอที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน คา 

น้ำหนัก 

(50  

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักXคาคะแนน  
คะแนน 

ระดับ 

คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 ปานกลาง 2 4 

2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 1 กำลังพัฒนา 2 2 

3 
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ

ประกอบอาชพีอิสระ 
3 ดี 3 9 

4 
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจยั 
3 ดี 3 9 

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชพี 4 ดีเลิศ 2 8 

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 5 ยอดเยี่ยม 20 100 

7 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-

NET  
5 ยอดเยี่ยม 3 15 

8 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 222 

รอยละของคะแนน ดานที ่1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100 / 250 88.8 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที ่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    

ท่ี 21 ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.2  

ตารางท่ี 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจำแนกเปน

รายการประเมิน  

ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

น้ำหนัก 

(10  

คะแนนท่ีได 

จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักXคา

คะแนน  

คะแนน 
ระดับ 

คุณภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  

1.1 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน

ระบบ 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

1.2 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ 
  5  

2.1 
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัต ิ
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2 

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ี

เนนผูเรียน เปนสำคัญและนำไปใชใน การ

จัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 50 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100 / 50 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป 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

เปาหมายท่ีกำหนดไว ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.3  

ตารางท่ี 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการ

ประเมิน  

ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

น้ำหนัก 

(20  

คะแนนท่ีได 

จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักXคา

คะแนน  

คะแนน 
ระดับ 

คุณภาพ 

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   10  

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

2.2 
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 100 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100 / 100 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป 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

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน            

เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.4  

ตารางท่ี 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน  

ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

น้ำหนัก 

(10  

คะแนนท่ีได 

จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักXคา

คะแนน  

คะแนน 
ระดับ 

คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 

2 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ

สอน 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 50 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100 / 50 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป 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 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

 สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและ

เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.5  

ตารางท่ี 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน  

ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

น้ำหนัก 

(10  

คะแนนท่ีได 

จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักXคา

คะแนน  

คะแนน 
ระดับ 

คุณภาพ 

1 
อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน หรืองานฟารม 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 3 ด ี 2 6 

4 
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือ

การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 46 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 5 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100 / 50 92 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป 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 

 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.6  

ตารางท่ี 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจำแนกเปนรายดาน  

ท่ี ดานการประเมิน 

คา 

น้ำหนัก 

(100  

คะแนนท่ีได 

จากการประเมิน 

แตละดาน 

รอยละของคะแนน 

ท่ีไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการ

ประเมินของดาน X น้ำหนัก

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 ปจจัยพ้ืนฐาน 10 46 (46 x 10 / 50 = 9.20 

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม 468 93.60 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99  

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00  

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

สวนที่ 6  

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม  

1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 1. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา 

2. กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน 

3. สรางบรรยากาศสงเสริมการเรียนการสอน เชน 

ระบบเครือขายอินเตอรเน ็ตความเร ็วส ูง การใช

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมๆ ในการจัดการเรียน

การสอน  

2. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ 

1. โครงการพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการภายใน

สถานศึกษา 

2. โครงการหารายได ระหวางเร ียน ให น ักเร ียน 

นักศึกษา 

3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ     

งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

สงเสริมการพัฒนาผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

4. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน กิจกรรมฝกใหผู เรียนเรียนรู จากประสบการณจริง      

มีรายไดระหวางเรียน  

5. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  ใชระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการเขาใชบริการ

ศูนยวิทยบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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