
1              รายงานการประเมินตนเอง   ปการศึกษา 2559 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พ.ศ.2559 
 

ตัวบงช้ี 
1 2 3 4 5 6 รวม เฉล่ีย 

มาตรฐานท่ี 

1 5 4     9 4.50 

2 5 5 4 2 5 5 26 4.33 

3 5 5 4 5   19 4.75 

4 5 -     5 5.00 

รวม       59 4.65 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.1 ระดับตัวบงช้ี 

 1.1.1 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จํานวน  9  ตัวบงชี ้

 1.1.2 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดี”    จํานวน  3  ตัวบงชี ้

          1.1.3 จํานวนตวับงชีท่ี้อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”   จํานวน  -  ตัวบงชี ้

          1.1.4 จํานวนตวับงชีท่ี้อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”  จํานวน  1  ตัวบงชี ้

          1.1.5 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”  จํานวน  -  ตัวบงชี ้

 

1.2 จุดเดน (การปฏิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษาท่ีสงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด) 

 1. วิทยาลัยจัดการเรียนการสอน  สาขาวิชาชีพเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน เชน พืชศาสตร  

สัตวศาสตร  ประมง  คหกรรมศาสตร  ผูเรียนไดฝกทักษะปฏิบัติงานจริงท้ังในและนอกสถานศึกษา 

นักศึกษาท่ีจบการศึกษาหางานทําไดทันทีในสถานประกอบการ เชน โรงแรม  บริษัท ฟารมของเกษตรกร

และกิจการของตัวเอง 

 2. วิทยาลัยออกติดตามเยี่ยมบานผูเรียน และติดตามผูเรียนท่ีขาดเรียน 

 3. วิทยาลัยมีท่ีพัก และจัดสวัสดิการสําหรับผูเรียน โดยไมตองเสียคาน้ําและคาไฟฟา 

 4. วิทยาลัยเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีทํางานแลวไดมีโอกาสศึกษาตอ 

 5. วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียนกอนเปดภาคเรียน 

 6. วิทยาลัยกําหนดใหครูผูสอนทุกรายวิชาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

 5. วิทยาลัยดําเนินการตามนโยบายท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายอยางเข็มแข็ง 
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 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก มากกวารอยละ ๕ ของ

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

 7. วิทยาลัยจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ 

สิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ เปนประจําทุกภาคเรียน 

 8. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรสามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางปลอดภัยและเปนระบบ 

 9. วิทยาลัย ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณหรือครุภัณฑในการจัดการศึกษาเปนอยางดี 

 10. วิทยาลัยสนับสนุนใหครูทุกแผนกวิชาทํางานวิจัยทุกคน 

 11. วิทยาลัยและบุคลากร  มีความพรอมและมีความสามารถในการจัดการเรียนรูระบบทวิภาคี 

 12. วิทยาลัยมีการวางแผนการทํางานท่ีดี มีลักษณะงานตอเนื่อง มีการติดตามประเมินผลชัดเจน 

โดยเนนผูเรียนมีสวนรวม 

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไมเปนระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษาท่ีสงผลใหไมบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด) 

 1. เนนหรือพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ เชน การพูด การอาน การเขียนขณะเรียนและ

ระหวางฝกงานในสถานประกอบการ นําเทคโนโลยีสมัยใหมๆ  เชน วัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือสําหรับ

ปฏิบัติงาน  

 2. มีมาตรการจูงใจใหผูปกครองเขารวมกิจกรรมการประชุมผูปกครองเพ่ือชวยกันดูแลผูเรียน 

 3. ความยืดหยุนของหลักสูตร สําหรับผูเรียนท่ีทํางานไปดวย 

 4. วิทยาลัยตองจัดทําความรวมมือกับสถานประกอบใหครบทุกสถานประกอบการ 

 5. วิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณดานคาวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการเรียนการสอน การจัดทํา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และกิจกรรมดานอ่ืนๆ ใหมากข้ึน 

1.4 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (ผลการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

 1. สรางบรรยากาศสงเสริมการเรียนการสอน เชน ระบบระบายอากาศภายในหองเรียน ระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และมีหองสืบคนขอมูลท่ีเพียงพอ  

 2. นําเครื่องทุนแรงสมัยใหม ใชสําหรับเตรียมพ้ืนท่ีทําเกษตรกรรม เชน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว เปนตน 

 3. ควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนทํายามวาง เพ่ือการสงเสริมรายไดระหวางเรียน 

 4. ควรมีการทําความรวมมือกับสถานประกอบการใหครอบคลุมทุกแผนกวิชา 

 5. เพ่ิมการประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

 6. ควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและงานตางๆ 
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2. สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 ช่ือสถานศึกษา  : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 ท่ีตั้ง   : เลขท่ี 43 หมูท่ี 7 ถนนเพชรเกษม ตําบลถํ้า อําเภอตะก่ัวทุง  

จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย 82130 

 โทรศัพท   : 0-7649-6451   

 โทรสาร   : 0-7649-6528 

 E-mail address  : png_atc@hotmail.com 

 เว็บไซต   : www.kaset-phangnga.ac.th 

 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม 

1. ขนาดและท่ีตั้ง จังหวัดพังงาตั้งอยูในเขตภาคใตฝงทะเลดานตะวันตก หางจากกรุงเทพฯ

ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 4,170.885 ตารางกิโลเมตร (2,606,803.12ไร) พ้ืนท่ีทํา

การเกษตร 1,425.93 ตารางกิโลเมตร (891,206.87ไร) พ้ืนท่ีปาไม 1,142.50 ตารางกิโลเมตร(714,062.25 

ไร) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 1,602.45 ตารางกิโลเมตร (1,001534.00 ไร) 

2. อาณาเขตติดตอ ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดระนอง 

       ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดภูเก็ต 

       ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดกระบี่  

   ทิศตะวันตก ติดตอกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 

3. ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเปนภูเขาสลับซับซอน ทอดเปนแนวยาวจากทิศเหนือไป

ทิศใต มีชายฝงทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีปาไมประเภทไมผลัดใบ ไดแก ปาดิบเขา ปาดิบ

ชื้น และปาชายเลน สําหรับบริเวณท่ีราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสูทะเลอันดามัน 

ตามชายฝงทะเลจะมีปาชายเลนเกือบตลอด ประกอบดวยเกาะประมาณ 105 เกาะ  

4. ลักษณะภูมิอากาศ มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอน ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวัน

ตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มตั้งแต เดือนมกราคม ถึงเดือน

เมษายน และฤดูฝน เริ่มตั้งแต เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม อุณหภูมิอยูระหวาง 29-36 องศา

เซลเซียส และปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยปละประมาณ 3,654 มิลลิเมตร 

5. หนวยการปกครอง แบงการปกครองเปน 8 อําเภอ 48 ตําบล 318 หมูบาน 2 เทศบาล

เมือง 7 เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 46 แหง 

6. การจัดการศึกษา มีการจัดการศึกษาตั้งแตระดับกอนวัยเรียน จนถึงระดับอุดมศึกษา  

 

 

 

http://www.kaset-phangnga.ac.th/


4              รายงานการประเมินตนเอง   ปการศึกษา 2559 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

2.2 ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา 

 2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิบูลศักดิ์  ศันสนียเมธา 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 

วาทีรอยตรี ดร. อนุวัตน  ทองสกุล 
รักษาการรองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

นายไพบูลย  อําพันมาก 
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายชัยพันธุ   กชกันพยันต 
รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

วาท่ีรอยตรี ดร. อนุวัตน  ทองสกุล 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

นางมณีโชติ  ชางศร ี
หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 

นางทิพพวัณณ  พิมานพรหม 
หัวหนางานบุคลากร 

นางไพรัตน  ทองมาก 
หัวหนางานการเงิน 

นางทัศนดาว นันทโย 
หัวหนางานการบัญชี 

นายสราบยุทธ  สทุธิเนียม 
หัวหนางานพัสด ุ

นายภานุพันธ  อยูมะนะ 
หัวหนางานอาคารสถานท่ี 

นางจิรพัชร  บุญชัด 
หัวหนางานทะเบียน 

นายภัสดี  ชูสุวรรณ 
 หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม 
หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นายกิตตภิาส  หมึกดํา  
หัวหนางานความรวมมือ 

นายธํามรงค  ตันภิบาล 
หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม 
หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ 

นายนิรันดร  บุญชัด 
หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคา 

และประกอบธุรกิจ 

นายภัสดี  ชูสุวรรณ 
หัวหนางานฟารมและโรงงาน 

นายภาณุพันธ  อยูมะนะ 
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวสายสุดา  ชางวาด 
หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 

วาท่ี ร.ต.อุทัย  บุตตโลบล 
หัวหนางานส่ือการเรียนการสอน 

 

นางสาวสุธรรม  บุญฮก 
หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

 

นายภาณุพันธ  อยูมะนะ 
หัวหนางานปกครอง 

นางปวีณา  อยูมะนะ 
หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นางจินตนา  ศิริธรรม 
หัวหนางานสวัสดิการนกัเรียนนักศึกษา 

นายกิตตภิาส  หมึกดํา 
หัวหนางานโครงการพิเศษและการ 

บริการชุมชน 

นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม 
หัวหนางานประชาสมัพันธ 

นางปญจาภรณ  ไพลอย 
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

นายวิชัย  ศรีจรสั 
หัวหนางานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี 

 

นายพงศา  กสิบาล 
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 

 

นางสาวสุธรรม  บุญฮก 
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด 

นายยุทธนา  สุขจิรัง 
หัวหนาแผนกวิชาพืชศาสตร 

นายภัสดี  ชูสุวรรณ 
หัวหนาแผนกวิชาสัตวศาสตร 

 

นายภาณุพันธ  อยูมะนะ 
หัวหนาแผนกวิชาชางกลเกษตร 

 

นางไพรัตน  ทองมาก 
หัวหนาแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

นางณิชาภา  หนูขวัญ 
หัวหนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 

นายพงศา  กสิบาล 
หัวหนาแผนกวิชาประมง 
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 2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1 นายวิบูลศักดิ์    ศันสนียเมธา ประธานกรรมการ 

2 นายไพบูลย  อําพันมาก รองประธานกรรมการ 

3 วาท่ี ร.ต.ดร. อนุวัตน  ทองสกุล กรรมการ 

4 นายชัยพันธุ  กชกันพยันต กรรมการ 

5 นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม กรรมการ 

6 นายพงศา  กสิบาล กรรมการ 

7 นายภานุพันธุ  อยูมะนะ กรรมการ 

8 นายกิตติภาส  หมึกดํา กรรมการ 

9 นายภัสดี  ชูสวุรรณ กรรมการ 

10 นายนิรันดร  บุญชัด กรรมการ 

11 นางณิชาภา  หนูขวัญ กรรมการ 

12 นายยุทธนา  สุขจิรัง กรรมการ 

13 นางไพรัตน  ทองมาก กรรมการ 

14 นางทิพพวัณณ  พิมานพรหม กรรมการและเลขานุการ 

 

 2.2.3 จํานวนครู จําแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จํานวน 

(คน) 

สถานภาพ 

ใบ

ประกอบ

วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
ํา 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
มี 

ปร
ิญ

ญ
า

เอ
ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ํา
กว

า

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

แผนกวิชาพืชศาสตร 6 6 - 6 - - 2 4 - 

แผนกวิชาสัตวศาสตร 7 7 - 6 1 - 1 5 1 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 4 4 - 4 - - 2 2 - 

แผนกวิชาประมง 4 4 - - - - 3 1 - 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 3 3 - 3 - - 1 2 - 

แผนกวิชาชางกลเกษตร 1 1 - 1 - - - 1 - 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 2 2 - 2 - - 2 - - 

รวม 27 27 - 26 1 - 11 15 1 
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 2.2.4 จํานวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝาย/แผนกวิชา/งาน 

 

จํานวน 

(คน) 

สถานภาพ 

ขา
รา

ชก
าร

 

พ
นัก

งา
น

รา
ชก

าร
 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จา

ง

ชั่ว
คร

าว
 

ฝายบริหารทรัพยากร 

    งานบริหารงานท่ัวไป 

    งานเอกสารการพิมพ 

    งานบุคลากร 

    งานการเงิน 

    งานบัญช ี

    งานพัสดุ 

    งานอาคารสถานท่ี 

    งานทะเบียน 

    งานประชาสัมพันธ 

รวม 

 

2 

1 

1 

3 

1 

7 

9 

2 

2 

28 

 

1 

- 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

11 

 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

 

- 

1 

- 

- 

- 

4 

5 

1 

- 

11 

 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

- 

- 

4 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

     งานวางแผนและงบประมาณ 

     งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

     งานความรวมมือ 

     งานวิจัยและพัฒนา 

     งานประกันคุณภาพ 

     งานสงเสริมผลผลิตการคาและประกอบธุรกิจ 

รวม 

 

2 

- 

1 

1 

1 

2 

7 

 

1 

- 

1 

1 

1 

2 

6 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

     งานกิจกรรม 

     งานครูท่ีปรึกษา 

     งานปกครอง 

     งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

     งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

รวม 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

4 

 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 
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ฝาย/แผนกวิชา/งาน 

 

จํานวน 

(คน) 

สถานภาพ 

ขา
รา

ชก
าร

 

พ
นัก

งา
น

รา
ชก

าร
 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จา

ง

ชั่ว
คร

าว
 

ฝายวิชาการ 

งานพัฒนาหลักสูตร 

     งานวัดผลและประเมินผล 

     งานวิทยบริการ 

     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

     งานสื่อการเรียนการสอน 

รวม 

 

2 

2 

2 

2 

1 

9 

 

1 

1 

1 

2 

1 

6 

 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

  

2.2.5 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ  สาขางานและชั้นป 

                  (ปท่ีจัดรายงาน  สํารวจ  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของปการศึกษาท่ีรายงาน) 

 

           ระดับ/สาขางาน 

ช้ันป  

รวม 1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

ค ี

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 

- สาขางานการเกษตร 

- สาขางานพืชศาสตร 

- สาขางานสัตวศาสตร 

- สาขางานผลิตสัตวน้ํา 

- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

- สาขางานอาหารและโภชนาการ 

- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

53 

4 

- 

3 

- 

11 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

27 

8 

3 

4 

- 

11 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

22 

2 

1 

 

2 

11 

3 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

102 

14 

4 

7 

2 

33 

3 
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           ระดับ/สาขางาน 

ช้ันป  

รวม 1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

ค ี

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวส. 

- สาขางานการบัญชี 

- สาขางานอาหารและโภชนาการ 

- สาขางานเกษตรศาสตร 

- สาขางานพืชสวน 

- สาขางานการผลิตสัตว 

- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 

- 

1 

55 

8 

2 

5 

 

6 

- 

- 

- 

1 

11 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

4 

84 

3 

5 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

6 

5 

139 

11 

8 

23 

รวมท้ังหมด 142 18 - 149 7 - 41 - - 357 

 

 2.2.6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

 (1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จํานวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 

- สาขางานอาหารและโภชนาการ 

- สาขางานเกษตรศาสตร 

- สาขางานพืชสวน 

- สาขางานการผลิตสัตว 

- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

รวม 

 

4 

53 

3 

1 

- 

61 

 

- 

- 

- 

- 

7 

7 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

4 

53 

3 

1 

7 

68 
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ระดับ/สาขางาน 
จํานวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับ ปวส. 

- สาขางานอาหารและโภชนาการ 

- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

- คอมพิวเตอรธุรกิจ 

- สาขางานการเกษตร 

- สาขางานพืชศาสตร 

- สาขางานสัตวศาสตร 

รวม 

 

9 

- 

1 

2 

2 

1 

15 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

9 

- 

1 

2 

2 

1 

15 

รวมท้ังหมด 76 7 - 83 

  

(2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ทวิภาคี)  7 คน 

 

2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

 2.3.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  (ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 

  ไมมี 

 2.3.2 รางวัลและผลงานของผูบริหาร (ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 

  ไมมี 

 2.3.3 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบป

การศึกษา) 

           - รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลซ่ึงเปนผูสรางชื่อเสียง และทําคุณประโยชนใหกับวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพังงา และองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนวยพังงาประจําปการศึกษา 2559 อันเปนแบบอยางท่ีดี  

ดังนี้ 

 1. ผูทําคุณประโยชนใหแกวิทยาลัยฯ และสวนรวม 

  1. นายวิบูลศักดิ์  ศันสนียเมธา 

  2. นายไพบูลย  อําพันมาก 

  3. วาท่ีรอยตรี  ดร.อนุวัฒน  ทองสกุล 

  4. นายชัยพันธุ  กชกันพยันต 

  5. นายยุทธนา  สุขจิรัง 

  6. นายกิตติภาส  หมึกดํา 
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  7. นายคํานวณ  แกวชวง 

  8. นายณรงค  จรูญศรีสวัสดิ์ 

  9. นางวัลประภา  อนสุวรรณ 

  10.นายภัสดี  ชูสุวรรณ 

  11. นายนิรันดร  บุญชัด 

  12. นายวิชัย  ศรจีรสั 

  13. นายวิสุทธิ์  เพ็งงาน 

  14. นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล 

  15. นายอานันท  วรกิจ 

  16. นายพงศา  กสิบาล 

  17. นายธํามรงค  ตันภิบาล 

  18. นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม 

  19. นางณิชาภา  หนูขวัญ 

  20. นางจิรพัชร  บุญชัด 

  21. นางทิพพวัณณ  พิมานพรหม 

  22. นางปญจาภรณ  ไพลอย 

  23. นางปวีณา  อยูมะนะ 

  24. นางสาวสุธรรม  บุญฮก 

  25. นางจินตนา  ศิริธรรม 

  26. นายภานุพันธ  อยูมะนะ 

  27. นางไพรัตน  ทองมาก 

  28. นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม 

  29. วาท่ีรอยตรี อุทัย  บุตตโลบล 

  30. นางมณีโชติ  ชางศรี 

  31. นางทัศนดาว  นันทโย 

  32. นางสาวสายสุดา  ชางวาด 

  33. นางสาวกมลคณิสร  รัตนะ 

  34. นางศิรพิร  วรรธกานนท 

  35. นางสาวพิมพประภา  ผลากิจ 

  36. นายเสวียน  ศรีรัตน 

  37. นายประเวศน  อุไร 

  38. นายประสงค  สวัสดิ์วงศ 
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  39. นายชํานาญ  จินดาวงค 

  40. นางสมจิตร  อมร 

  41. นางสาวสมจิตร  สิทธิบุตร 

  42. นายกมล  เนตรบุตร 

  43. นายชูศักดิ์  ลือเสียง 

  44. นางสาวน้ําผึ้ง  สิทธิบุตร 

  45. นางณัฐนันท  บัวแกว 

  46. นางสาวณัฐกานต  อยูรัมย 

  47. นายประสม  สิทธิการ 

  48. นางสาวสุฤทธิ์  สมบัติ 

  49. นางสาวอรวรรณ  คํานึงการ 

 2. ผูสรางชื่อเสียงใหแกวิทยาลัยฯ 

  1. นายวิบูลศักดิ์  ศันสนียเมธา 

  2. นายไพบูลย  อําพันมาก 

  3. วาท่ีรอยตรี  ดร.อนุวัฒน  ทองสกุล 

  4. นายชัยพันธุ  กชกันพยันต 

  5. นายยุทธนา  สุขจิรัง 

  6. นายกิตติภาส  หมึกดํา 

  7. นายคํานวณ  แกวชวง 

  8. นายณรงค  จรูญศรีสวัสดิ์ 

  9. นางวัลประภา  อนสุวรรณ 

  10.นายภัสดี  ชูสุวรรณ 

  11. นายนิรันดร  บุญชัด 

  12. นายเจริญ  สุชาติพงษ 

  13. นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล 

  14. นายอานันท  วรกิจ 

  15. นายพงศา  กสิบาล 

  16. นายสรายุทธ  สุทธิเนียม 

  17. นายธํามรงค  ตันภิบาล 

  18. นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม 

  19. นางณิชาภา  หนูขวัญ 

  20. นางจิรพัชร  บุญชัด 
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  21. นางปญจาภรณ  ไพลอย 

  22. นางปวีณา  อยูมะนะ 

  23. นางสาวสุธรรม  บุญฮก 

  24. นางจินตนา  ศิริธรรม 

  25. นายภานุพันธ  อยูมะนะ 

  26. นางไพรัตน  ทองมาก 

  27. นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม 

  28. วาท่ีรอยตรี อุทัย  บุตตโลบล 

  29. นางทัศนดาว  นันทโย 

  30. นางสาวสายสุดา  ชางวาด 

  31. นางสาวกมลคณิสร  รัตนะ 

  32. นางศิริพร  วรรธกานนท 

  33. นางสาวพิมพประภา  ผลากิจ 

  34. นายเสวยีน  ศรีรัตน 

  35. นายประเวศน  อุไร 

  36. นายวิชัย  ลือเสียง 

  37. นายชํานาญ  จินดาวงค   

  38. นางสาวณัฐกานต  อยูรัมย 

  39. นางสมจิตร  อมร 

  40. นางสาวอรวรรณ  คํานึงการ 

  41. MR Michael Anthony Miller 

 

 2.3.4 รางวัลและผลงานของผูเรียน (ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 

  - รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ป 2559 ไดแก นายณัฐกิตติ์  แหลยี ระดับชั้นปวส.2           

คณะสัตวศาสตร จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  - รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร Esso  “โครงงานคุกก้ี

ข้ีมอดขาวดอกขา” ไดแก นางสาวเพ็ญนภา  ชิกะกุล  นายสมรักษ  สังเสริม  นางสาวโบ  ศรีเจริญ ระดับชั้น 

ปวช. 3 สาขาอาหารและโภชนาการ จากอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง “โครงงานบะหม่ีวอเตอรเกรส” ไดแก นายธวัชชัย   

ปานสงค  นางสาวจันทิมา  สัจจารักษ  นางสาวสุรัญญา  ดาษฏาจันทร  ระดับชั้น ปวช.3 สาขาพืชศาสตร  

จากอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 
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  - รางวัลชนะเลิศ  มาตรฐานเหรียญทอง  ระดับชาติ “สัมมนาผลงานวิชาการประเภท 

ผลงานวิจัย” ไดแก นางสาวเพ็ญนภา  ชิกะกุล  นางสาวกาญจนา  อาภรณ ระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหาร

และโภชนาการ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะสาธิตวิชาชีพ ไดแก นางสาว

อรทัย  นัยจิตร  นางสาววิภาดา  กลาทะเล ระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จากวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 
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3. การดําเนินงานของสถานศึกษา 

3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 3.1.1 ปรัชญา 

  ทักษะเดน  เนนคุณธรรม  นําชุมชน  สรางคนสูงาน 

 3.1.2 วิสัยทัศน 

  พัฒนาผูเรียน ใหมีความรู คูคุณธรรม  นําเทคโนโลยีสูอาชีพไดอยางมีคุณภาพ 

 3.1.3 พันธกิจ 

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระบบ นอกระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เพ่ือสนองความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

  2. ใหบริการฝกอบรมวิชาชีพแกเยาวชนและเกษตรกรในทองถ่ิน 

  3. มุงเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  4. ฝกใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถประกอบอาชีพอิสระได 

  5. ทํานุบํารุงกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของไทยจัดกิจกรรม

อนุรักษสิ่งแวดลอมและสนองโครงการพระราชดําริตางๆ 

 3.1.4 อัตลักษณของสถานศึกษา 

            อัตลักษณ  : ทักษะเดน  บริการเยี่ยม 

   เอกลักษณ : ภูมิทัศนสวย สิ่งแวดลอมดี 

 3.1.5 รายจายในการบริหารสถานศึกษา 

รายจาย จํานวนเงิน รอยละ 

1. รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสาํหรับการเรียนการสอน 

2. รายจายในการสงเสริมสนบัสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถไป

บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม 

3. รายจายในการสงเสริม สนบัสนุน การจัดทํา การประกวดการแสดง 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของ

ผูเรียน 

4. รายจายในการสงเสริม สนบัสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบาํรุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  

การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. รายจายพัฒนาบุคลากร 

1,555,008.03 

 

1,134,500.00 

 

 

     85,125.00 

 

 

   162,500.00 

 

 

915,026.98 

19.48 

 

14.20 

 

 

1.08 

 

 

2.04 

 

 

11.46 

รวมรายจาย 3,852,160.01 48.26 

งบดําเนินการ 7,986,025.00 
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3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2559  

1. พัฒนาทักษะในการใชและการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของผูเรียน 

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ การศึกษาท่ีเพียงพอ 

ทันสมัย และเหมาะสมในแตละแผนกวิชา 

3. การบริหารการเงินและงบประมาณ 

4. การจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัยของครู 

5. การนําผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ

ตางๆ ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 

 
 1. จัดทําโครงการโดยนําเกณฑ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามากําหนดเปนโครงการ
ในการปฏิบัติงานประจําป  
 2. จัดสรรงบประมาณและบรหิาร

เงินใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ

ประจําป  

 3. สงเสริมใหครูและผูเรียนจัดทํา

งานวิจัย นวัตกรรม และโครงการ

วิชาชีพ เปนตน 

 

 

 1. รายงานผลโครงการตาม

แผนการปฏิบัติงานประจําป 

 2. ผูสําเร็จการศึกษาป

การศึกษา 2558 เลือก

ศึกษาตอ และประกอบ

อาชีพ  โดยไมมีผูเรียนท่ี

วางงาน    

 3. มีการจัดระบบเครือขาย

ผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแล

ผูเรียน 

 4. ปรับปรุงระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต เพ่ือใชในการ

สืบคนขอมูลของครูและ

ผูเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

การประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงาน 

ตนสังกัด เม่ือวันท่ี 5-6 สิงหาคม 2556 

 1. ควรมีการพัฒนาคุณภาพผูเรียน หรือมี

โครงการ/งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน เนื่องจากผลการทดสอบ v-net อยูใน

ระดับต่ํา 

 2. ควรมีโครงการหรือแผนงานสําหรับติดตาม

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเม่ือเทียบกับ

แรกเขา 

 3. ควรสรางความตระหนักใหครูผูสอน จัดทํา

แผนการเรียนรูรายวิชาใหครบถวน 

 4. การพัฒนาตอยอดผลงานนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของ

ครูและผูเรียน 

 

 

1. จัดทําโครงการโดยนําเกณฑ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามากําหนดเปนโครงการ
ในการปฏิบัติงานประจําป  
 2. จดัสรรงบประมาณและบริหาร

เงินใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ

ประจําป  

 3. สงเสริมใหครูและผูเรียนจัดทํา

งานวิจัย นวัตกรรม และโครงการ

วิชาชีพ เปนตน 

  

 

 

 

 1. จัดทําโครงการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนใน

ดานตางๆ เชน ทักษะในการ

สื่อสาร, การติวกอนการ

ทดสอบ v-net 

 2. มีผลงานผลงาน 

โครงการทางวิชาชีพ 

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และ

งานวิจัยครอบคลุมทุก

สาขาวิชา 
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ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

5. การเผยแพรผลงานและการนําไปใช

ประโยชน 

 6. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอ

ภาพลักษณของสถานศึกษา 

4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู

ในดานตางๆ รวมท้ังการจัดอบรมท่ี

เก่ียวของกับการพัฒนาสมรรถนะ

การเรียนการสอน 

3. ผูสําเร็จการศึกษาป

การศึกษา 2558 เลือก

ศึกษาตอ และประกอบ

อาชีพ  โดยไมมีผูเรียนท่ี

วางงาน    

 4. มีการพัฒนาตอยอด

ผลงานนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัยของ

สถานศึกษาและผูเรียน 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

โดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

เม่ือวันท่ี 15-17 สิงหาคม 2554 

 1. ควรพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสําเร็จการศึกษาให

สูงข้ึน 

 2. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนจัดทํา

ผลงาน โครงการทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรม และงานวิจัยใหมากข้ึน 

 3. ควรจัดหาครุภัณฑการศึกษาท่ีทันสมัยและ

เพียงพอ เหมาะสมในแตละแผนกวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 1. จัดทําโครงการโดยนําเกณฑ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามากําหนดเปนโครงการ
ในการปฏิบัติงานประจําป  
 2. จดัสรรงบประมาณและบริหาร

เงินใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ

ประจําป  

 3. สงเสริมใหครูและผูเรียนจัดทํา

งานวิจัย นวัตกรรม และโครงการ

วิชาชีพ เปนตน 

 

 

 

 

 1. จัดทําโครงการเพ่ือ

พัฒนาทักษะในการสื่อสาร

ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

 2. มีผลงานผลงาน 

โครงการทางวิชาชีพ 

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และ

งานวิจัยครอบคลุมทุก

สาขาวิชา 

 3. มีการจัดซ้ือครุภัณฑ

การศึกษาท่ีทันสมัยและ 

เหมาะสมในแตละแผนกวิชา 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

4. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลการจัดการศึกษา 

 ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มี

ความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขา

งาน เปนท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑท่ี

กําหนด 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 ประเด็นการประเมิน 

 1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปนผูท่ีไดงานทําในสาขาท่ีเก่ียวของ ศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

 2. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและ

ไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานท่ีสําเร็จการศึกษาไปทํางาน 

จากสถานศึกษาท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ 

จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา 

 3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานลักษณะท่ีพึงประสงค

เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

 4. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไปเฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

 5. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพ

เฉลี่ย 3.51-5.00  ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

 การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

      1. จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและตลาดแรงงานอาชีพ 

 2. การจัดกิจกรรมฝกทักษะทางวิชาชีพ  เชน กิจกรรม อกท. กิจกรรม 108 อาชีพ ฯลฯ 

 3. จัดโครงการ/ศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพ่ือเขาสูงานอาชีพ 

 4. จัดกิจกรรมแนะแนวและปจฉิมนิเทศแกผูเรียน  เพ่ือไดมีความรู ความเขาใจงานอาชีพ 

และการศึกษาตอ 

      5. จัดการฝกงานในสถานประกอบการ 

 6. ประชาสัมพันธการศึกษาตอและติดตามการมีงานทํา 

 7. สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หนวยงาน สถานศึกษาท่ีมีตอผูสําเร็จ 

การศึกษา 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. สถานศึกษาทราบขอมูลการศึกษาและประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา และผูมีงานทําโดย

การใหนักศึกษากรอกแบบสํารวจ และโทรศัพทสอบถาม หรือใชการสื่อสารระบบออนไลน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผาน       ไมผาน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

    ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

    พอใช (3 คะแนน)    ตองปรับปรุง (2 คะแนน) 

    ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน) 

 จุดเดน  

   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  สาขาวิชาชีพเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน เชน พืชศาสตร  

สัตวศาสตร  ประมง  อาหารและโภชนาการ  ผูเรียนไดฝกทักษะปฏิบัติงานจริงท้ังในและนอกสถานศึกษา 

นักศึกษาท่ีจบการศึกษาหางานทําไดทันทีในสถานประกอบการ เชน โรงแรม  บริษัท ฟารมของเกษตรกร

และของตัวเอง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

   เนนหรือพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ เชนการพูด การอาน การเขียนขณะเรียนและระหวาง

ฝกงานในสถานประกอบการ นําเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน วัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือสําหรับปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  

   1. สรางบรรยากาศสงเสริมการเรียนการสอน เชน ภายในหองเรียนติดตั้งระบบระบายอากาศ 

สัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูง มีหองสืบคนขอมูลท่ีเพียงพอ 

   2. นําเครื่องทุนแรงสมัยใหม ใชสําหรับเตรียมพ้ืนท่ีทําเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว เปนตน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน 

 ประเด็นการประเมิน 

 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

               1. จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      2. แผนกวิชาท่ีเปดสอนจัดใหผูเรียนฝกงานสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเรียน 

      3. ประชุมผูปกครองทุกระดับชั้น เพ่ือชี้แจง ทําความเขาใจระหวางวิทยาลัยฯ และผูปกครอง 

เรื่องการเรียน และขอตกลงตางๆ    

      4. จัดทําโครงการติดตามผูเรียนท่ีออกกลางคัน  
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5. จัดทําโครงการระบบดูแลผูเรียนโดยครูท่ีปรึกษา โดยติดตามตรวจสอบผลการเรียนและ

ความประพฤติ ความเสี่ยง  

6. งานแนะแนวฯ จัดทําโครงการจัดหาทุนการศึกษาใหกับผูเรียนท่ีขาดแคลนทุนสนับสุนน

การเรียน 

7. จัดทําโครงการหารายไดระหวางเรียน 

8. มีโครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เชน  โครงการศึกษาดูงาน

ในสถานประกอบการ โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและฝกงานของนักศึกษา  โครงการปฏิรูป

การศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต  การฝกซอมทักษะวิชาชีพกอนแขงขัน อกท. กิจกรรม  อกท. หนวยพังงา  

กิจกรรมวิชาลูกเสือวิสามัญ และกิจกรรมกีฬา 

9. โครงการเยี่ยมบาน 

10. กิจกรรม Home Room 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. มีการเยี่ยมบานทุกปการศึกษา 

2. มีกิจกรรม Home Room ทุกสัปดาห 

3. ผูสําเร็จการศึกษา สามารถมีงานทําและเรียนตอ 

4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนดสําหรับผูเรียน

ท่ีเรียนแบเต็มเวลา และผูเรียนท่ีเรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนท่ี

สถานศึกษากําหนด คิดเปนรอยละ 83.00  มีคาคะแนนเทากับ 3.95 ระดับคุณภาพดี 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ใหเทียบบัญญัติไตรยางค ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการ

ประเมินตั้งแตคารอยละ  80.00  ข้ึนไป เทียบไดคาคะแนน  5.00 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

 ดีมาก (1 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

 พอใช (3 คะแนน)    ตองปรับปรุง (2 คะแนน) 

 ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)    

จุดเดน  

      1. ออกติดตามเยี่ยมบานผูเรียน และติดตามผูเรียนท่ีขาดเรียน 

      2. วิทยาลัยมีท่ีพัก และจัดสวัสดิการสําหรับผูเรียน โดยไมตองเสียคาน้ําและคาไฟฟา 

      3. วิทยาลัยเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีทํางานแลวไดมีโอกาสเรียนตอ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

      1. มีมาตรการจูงใจใหผูปกครองเขารวมกิจกรรมการประชุมผูปกครองเพ่ือชวยกันดูแลผูเรียน 

      2. ความยืดหยุนของหลักสูตร สําหรับผูเรียนท่ีทํางานไปดวย 
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ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  

      1. กิจกรรม Home Room ครูควรใหความสําคัญพบนักเรียน นักศึกษาทุกสัปดาห 

      2. กิจกรรม หอพักใหความรักกับผูเรียนใหมาก มีกิจกรรมใหผูเรียนทํา เพ่ือการสงเสริมรายได

ระหวางเรียน 

 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ

หนวยงานตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสาน

ความรวมมือกับบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนนิการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

 ประเด็นการประเมิน 

      1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรม แกผูบริหาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมกัน 

      2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค

ของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนดวยความสมัครใจเต็มใจโดยการมี

สวนรวมของทุกคน 

      3. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทํา

โครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกันของแตละกลุม 

      4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุม

ผูเรียน ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

      5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการดําเนินการและตามเปาหมายท่ีกําหนด และมี

การกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม ใหกับนักศึกษาใหม 

 2. โครงการเยาวชนไทย ใฝใจธรรมะ 

 3. โครงการรวมกิจกรรมวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย 

 4. โครงการวันไหวครู 

          ผลการดําเนนิงาน/กจิกรรม/โครงการ 

       1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยมีสุขภาพกายและสุขภาพใจ ท่ีพรอมในการ

ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

       2. ครู บุคลากรและผู เรียนของวิทยาลัยฯไดเขารวมกิจกรรมการสงเสริมการกําหนด 

“คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากร

ทางการศึกษา และกลุมผูเรียนดวยความสมัครใจเต็มใจโดยการมีสวนรวมของทุกคน 

       3. วิทยาลัยฯจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทํา

โครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกันของแตละกลุม 

       4. วิทยาลัยฯสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุม

ผูเรียน ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

       5. วิทยาลัยฯมีการประเมินผลการดําเนินการดําเนินการและตามเปาหมายท่ีกําหนด และมี

การกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน       ไมผาน 

 สรุป ระดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

 ดีมาก (5  คะแนน)    ดี (4  คะแนน) 

 พอใช (3  คะแนน)    ตองปรับปรุง (2  คะแนน) 

 ตองปรับปรุงเรงดวน (1  คะแนน)    

จุดเดน 

        1. มีการเขาคายคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูเรียนกอนเปดภาคเรียน 

        2. วิทยาลัยกําหนดใหครผููสอนทุกรายวิชาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมการเรียน

การสอนและกําหนดเกณฑใหคะแนน 20 เปอรเซ็นตของรายวิชาทุกวิชา 

จุดท่ีควรพัฒนา      

- 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา   

        ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูเรียน เชน การมอบรางวัล นักเรียนดีมี

คุณธรรม ทุกภาคเรียน 

 

ตัวบงช้ีท่ี  2.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 

 ประเด็นการประเมิน 

      1. ผูอํานวยการมีความรูความเขาใจ ในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดอยาง

ถูกตอง 

      2. ผูอํานวยการมีความสามารถในการสื่อสารใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมท้ัง

ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

      3. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

และเปาหมาย และดําเนินงานเพ่ือใหนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

      4. ผูอํานวยการมีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ

เปาหมายท่ีกําหนด 

      5. ผูอํานวยการมีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนดแผนพัฒนาตอไป 

 การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

   วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายของ  สอศ. โดยใชวิธีการบริหารแบบมี

สวนรวมของครู บุคลากร และผูท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย สอศ. 

     2. จัดประชุมเพ่ือแจงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการใหครู บุคลากรทางการศึกษา 

ผูเรียนรวมท้ังผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน จัด

ประชุมครู และบุคลากรทุกฝาย ตลอดปการศึกษา จํานวน 2 ครั้ง จัดประชุมผูปกครอง ผูมีสวนเก่ียวของ

กับการจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 1 ครั้ง การประชุมนักเรียนนักศึกษา  1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 1 ครั้ง   

 3. คําสั่งมอบหมายหนาท่ีตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการ

บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประจําปการศึกษา 2559 

  4. จัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

จัดทําแผนปฏิบัติการ, โครงการเสริมสรางภาพลักษณสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมปริมาณผูเรียน เปนตน 

 ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  

2. ฝายบริหารมีการกระจายอํานาจและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน 

3. ชุมชนมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา 

4. ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ 

5. บุคลากรทุกฝายปฏิบัติหนาท่ีตามภาระหนาท่ีมอบหมายทุกคน คิดเปน รอยละ 100.00 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน       ไมผาน 

 สรุป ระดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

 ดีมาก (5  คะแนน)    ดี (4  คะแนน) 

 พอใช (3  คะแนน)    ตองปรับปรุง (2  คะแนน) 

 ตองปรับปรุงเรงดวน (1  คะแนน)    

 จุดเดน    

  สถานศึกษาดําเนินการตามนโยบายท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายอยางเข็มแข็ง 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 จุดท่ีควรพัฒนา   

  - 

 ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  

  - 

 

ตัวบงช้ีท่ี  2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน 1  

    สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียน

ท้ังหมด ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          

ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ. 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ 

พ.ศ.2551 แลวแตกรณี 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

      1. จัดครูผูสอนใหตรงกับวุฒิการศึกษา 

      2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. จํานวนครูท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนท้ังหมดเทากับ 1:10 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

อัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ. 

0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน       ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคนเปนผูท่ีจบการศึกษา

ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน หรือเปนผูท่ีไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธกับ

รายวิชาท่ีสอน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. แตงตั้งครูผูสอนใหสอนในรายวิชาท่ีสัมพันธกับวุฒิการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  เรื่อง แตงตั้งครูผูสอน ประจําภาคเรียนท่ี 1 และ

2 ปการศึกษา  2559 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน       ไมผาน 



24              รายงานการประเมนิตนเอง   ปการศึกษา 2559 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ประเด็นการประเมินท่ี 3 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75  ไดศึกษาฝกอบรม ประชุม

วิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง 

ตอป 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการ

ของทองถ่ิน และสถานประกอบการ 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมท่ีตรงกับสาขาวิชาชีพท่ีสอน 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหครูเขารวมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

     1. ครู รอยละ 100.00 ไดศึกษาฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพ

ท่ีตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน ไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน       ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 4 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน

อัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ. 

0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการ

กําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แลวแตกรณี 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. ขออัตรากําลังเพ่ิมเติมในประเภทวิชาท่ีขาดแคลน 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

     1.  ครูผูสอนประเภทวิชาสามัญ, คหกรรม และพาณิชยกรรม มีคาเกินเกณฑ 

2.  ครูผูสอนประเภทวิชาเกษตรกรรม และประมง มีคาต่ํากวาเกณฑ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน       ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 5 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการประกาศ

เกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกร

ภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

 

 



25              รายงานการประเมนิตนเอง   ปการศึกษา 2559 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สงเสริม และสนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง

ความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอย

กวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ  

คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก มากกวารอยละ  

5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด         

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผาน                  ไมผาน 

         สรุป ระดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

 ดีมาก (5  คะแนน)    ดี (4  คะแนน) 

  พอใช (3  คะแนน)    ตองปรับปรุง (2  คะแนน) 

 ตองปรับปรุงเรงดวน (1  คะแนน)    

จุดเดน   

      ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ 

คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก มากกวารอยละ 5 ของจํานวน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

จุดท่ีควรพัฒนา   

       - 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา     

       - 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 

 สถานศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดงบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมตางๆ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ 2559 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. การดําเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษา การควบคุมเบิกจายอยางเปนระบบ 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

          ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน               ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี  2 

สถานศึกษา มีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ ๒๐ 

ของงบดําเนินการ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

     โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชา 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

     นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชามีอุปกรณการเรียนเพียงพอ และมีรายจายไมนอยกวารอยละ 

20.00 ของงบดําเนินการ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน       ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี  3 

สถานศึกษา มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ

วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. โครงการ Fix it center 

2. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. โครงการ Fix it center สถานศึกษาและชุมชนมีความพึงพอใจตอการรับบริการ 

2. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ชุมชนไดรับแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน       ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี  4 

สถานศึกษา มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5.00 ของงบดําเนินการ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

      โครงการงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

      สถานศึกษาสงผลงานประกวด ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค ในระดับ

จังหวัด ระดับภาค มีรายจายไมนอยกวารอยละ 5.00 ของงบดําเนินการ 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน       ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี  5 

สถานศึกษา มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติเทิดทูนพระมหา

กษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. โครงการคุณธรรมจริยธรรม 

2. โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร มีความสํานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ดําเนินงานตามโครงการ และแผนงานท่ีวางไวเปนอยางดีเยี่ยม 

2. ผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี เปนยุวชนท่ีดี        

ของชาติ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

       ผาน       ไมผาน 

          สรุป ระดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

     ดีมาก (5  คะแนน)    ดี (4  คะแนน) 

     พอใช (3  คะแนน)    ตองปรับปรุง (2  คะแนน) 

     ตองปรับปรุงเรงดวน (1  คะแนน)    

จุดเดน  

     วิทยาลัยจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ 

สิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ เปนประจําทุกภาคเรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา    

- 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  

- 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ตัวบงช้ีท่ี  2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี ดานครภุัณฑและดานฐานขอมูล

สารสนเทศ 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 

สถานศึกษา มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาดเรียบรอย 

สวยงาม และปลอดภัย 

 การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

   1. โครงการเก็บขยะภายในวิทยาลัย 

   2. โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณจัดตกแตงสถานท่ีภายในสถานศึกษา 

   3. โครงการ big cleaning day รวมอนุรักษวันสิ่งแวดลอมโลก 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

   1. สามารถจัดเก็บขยะจากถังเก็บภายในวิทยาลัย 2 วัน/ครั้ง 

   2. วิทยาลัยมีสภาพแวดลอมท่ีดี สวยงาม และสะอาด 

   3. วิทยาลัยมีบรรยากาศท่ีดีเอ้ือตอการเรียนการสอน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน       ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี  2 

สถานศึกษา มีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน ศูนยวิทย

บริการและอ่ืนๆ ใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน มีความปลอดภัยสะอาดเรียบรอย สวยงาม 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

  1. โครงการงานฟารม 

  2. โครงการหองสมุด 3 D 

  3. โครงการปรับปรุงศูนยการเรียนรูอาเซียนศึกษา 

  4. โครงการพัฒนาหองวิชาการ 

  5. โครงการซอมแซมทรัพยสินวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานศูนยวิทยบริการและอ่ืนๆ ของวิทยาลัยมี

สภาพท่ีพรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอยสวยงาม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน       ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 3 

สถานศึกษา มีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑท่ีเหมาะสม เพียงพอ 

และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    โครงการซอมแซมทรัพยสินวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

     วิทยาลัยมีการใชการบํารุงรักษาครุภัณฑท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขา

งานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน       ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 4 

สถานศึกษา มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยางนอย 

4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

    1. มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก 

    2. มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน 

    3. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virusเพ่ือปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส ในเครื่องลูกขาย 

   4. มีฐานขอมูลการ Update เปนปจจุบัน) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

   2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2012 

   3. จัดทําขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ ไดแก ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ขอมูลผูเรียน ขอมูล

ตลาดแรงงาน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลงบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานท่ี และขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัด 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

   1. มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก 

   2. มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน 

   3. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virusเพ่ือปองกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่องลูกขาย 

   4. มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบนั 

   5. มีการสํารองฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน       ไมผาน 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ประเด็นการประเมินท่ี  5 

สถานศึกษา สงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใชประโยชนจาก

การบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ 

 การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

   1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

   2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา

อาชีวศึกษา RMS2012 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

  1. ผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถใชประโยชนจากการบริหารจัดการ

ฐานขอมูลสารสนเทศ ไดอยางมีคุณภาพ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

       ผาน       ไมผาน 

          สรุป ระดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

    ดีมาก (5  คะแนน)    ดี (4  คะแนน) 

    พอใช (3  คะแนน)    ตองปรับปรุง (2  คะแนน) 

    ตองปรับปรุงเรงดวน (1  คะแนน)    

จุดเดน   

     นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรสามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางปลอดภัยและเปน

ระบบ 

จุดท่ีควรพัฒนา    

     - 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  

     - 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานงานความรวมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 

สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชนสมาคม ชมรม 

สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจดัการศึกษา 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. โครงการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น 

2. โครงการฝกอาชีพในสถานศึกษา 

3. โครงการจัดอาชีวะสูงวัยอาชีวะเพ่ือสตรี ผูตองขังคายทหาร อปท. 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

4. โครงการสรางเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

     1. วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชนสมาคม ชมรม 

สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

     ผาน       ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 

สถานศึกษา มีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีรวมมือในการ

การจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงาน

ของผูเรียนดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานโดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. กิจกรรมฝกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 

2. โครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ป 2559 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯมีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีรวมมือใน

การการจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดู

งานของผูเรียนดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานโดยมีสัดสวนของความรวมมือแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

       ผาน       ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 3 

สถานศึกษา ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากรรวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน

การสอน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    โครงการเปดประตูเรียนรูวิชาชีพ วษท.พังงา ป 2559 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยฯไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากรรวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน

การสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

      ผาน       ไมผาน 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ประเด็นการประเมินท่ี 4 

สถานศึกษา ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนโดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียนไมเกิน 100 คน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. ทุนเฉลิมราชกุมารี จํานวน 1 ทุนทุนๆละ 30,000 บาท/ป 

2. ทุนคณะสงฆอําเภอตะก่ัวทุง จํานวน 2 ทุนๆละ 3,000  บาท 

3. ทุนนายหางโรงปูนผูหนึ่ง จํานวน 8  ทุนๆละ 18,000  บาท 

4. ทุนน้ําใจแบงปน จํานวน 10 ทุนทุนๆละ 1,000  บาท 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

     วิทยาลัยฯไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนโดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียน 17 คน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

     ผาน       ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 5 

 สถานศึกษา ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณหรือครุภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา  5 รายการ 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. โครงการจัดการฝกงานภายนอกประจําปการศึกษา 2559 (โดยนักศึกษาไดรับเงินเดือน

จากสถานประกอบการ) 

2. รานพังงาไอทีไดบริจาคโปรเจ็คเตอรและโน็ตบุคจํานวน 1 ชุด 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    วิทยาลัยฯ ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณหรือครุภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน

การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา  5 รายการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

       ผาน       ไมผาน 

           สรุป ระดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

    ดีมาก (5  คะแนน)    ดี (4  คะแนน) 

    พอใช (3  คะแนน)    ตองปรับปรุง (2  คะแนน) 

    ตองปรับปรุงเรงดวน (1  คะแนน)    
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

จุดเดน  

      วิทยาลัยฯ ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณหรือครุภัณฑในการจัดการศึกษาเปนอยางดี 

จุดท่ีควรพัฒนา   

       - 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  

      ควรมีการทําความรวมมือกับสถานประกอบการใหครอบคลุมทุกแผนกวิชา 

 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

           สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและ

กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตรสนับสนุน 

กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชากําหนด

รายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการตลาดแรงงาน 

ตัวบงช้ีท่ี  3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาท่ี

ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. โครงการสอนแตละแผนกวิชา 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัย สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาท่ี

ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา รอยละ 100.00 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

      ผาน                                           ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

     วิทยาลัยกําหนดใหครูสงแผนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    วิทยาลัยสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอนทุกคน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

       ผาน                                            ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 3 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล

การเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. โครงการสอนแผนกวิชา 

2. โครงการจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ (วัดผลและประเมินผลเพ่ือจัดการเรียนการสอน) 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยใหครูทุกคนนําผลการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการ

พัฒนาผูเรียน  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

     ผาน                                              ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 4 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน 

เพ่ือเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

      วิทยาลัย สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน  

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

      วิทยาลัยมีการนิเทศการเรียนการสอนของครู เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

      ผาน                                            ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 5 

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน

รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชาซ่ึงประกอบดวย  

    (1) การระบุปญหา 

    (2) การระบุวัตถุประสงค 

    (3) วิธีการดําเนินการ 

    (4) การเก็บขอมูล 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

    (5) การวิเคราะหรายงานสรุปผล เพ่ือนําความรูท่ีไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

     1. โครงการการจัดทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 

     2. การทําวิจัยในชั้นเรียน 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ครูผูสอนมีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทุกแผนกวิชา 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

       ผาน                                           ไมผาน 

 สรุป ระดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

    ดีมาก (5  คะแนน)    ดี (4  คะแนน) 

    พอใช (3  คะแนน)    ตองปรับปรุง (2  คะแนน) 

    ตองปรับปรุงเรงดวน (1  คะแนน)    

จุดเดน  

      วิทยาลัยสนับสนุนใหครูทุกแผนกวิชาทํางานวิจัยทุกคน 

จุดท่ีควรพัฒนา   

      - 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  

      - 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 

    ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษา  สงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองการในการ

พัฒนารายวิชา หรือกลุมวิชา 

2. สถานศึกษา  สงเสริม  สนับสนุน  กํากับใหครูพัฒนารายวิชา  หรือกลุมวิชาตามขอ 1 จาก

เอกสารอางอิงท่ีเชื่อถือได  หรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. สถานศึกษา  สงเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

หรือกลุมวิชาท่ีพัฒนาใหถูกตอง  ครบถวน สมบูรณ 

4. สถานศึกษา  สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนําผลไป

ปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนา 

5. สถานศึกษา มีรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมินขอ 1-4 ไมเกิน 3 ป  ครบ

ทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

การดําเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการ 

    1. วิทยาลัยสํารวจขอมูลครูท่ีมีความประสงคท่ีจะพัฒนาตนเองในสถานประกอบการ 

    2. วิทยาลัยแจงขอมูลขาวสารการฝกอบรม พัฒนาวิชาชีพดานตางๆ แกครูในแตละแผนกวิชา 

              3. วิทยาลัยใหครูเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุฝกและครุภัณฑท่ีใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

    4. วิทยาลัยกําหนดใหไดมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในแผนกวิชา 

    5. วิทยาลัยกําหนดใหครูสงแผนการสอนทุกรายวิชา 

ผลการดําเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการ 

    1. วิทยาลัยไดมีการสํารวจขอมูลครูท่ีมีความประสงคท่ีจะพัฒนาตนเองในสถานประกอบการ 

2. วิทยาลัยสงครูวิชาชีพไปฝกงานในสถานประกอบการชวงปดภาคเรียน  สงครูไปอบรมกับ

ชมรมวิชาชีพตางๆและหนวยงานอ่ืนๆท่ีดําเนินการจัดอบรมพัฒนาดานวิชาการใหกับครู 

              3. วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนของโครงการสอน

แผนกตางๆ  และจัดซ้ือครุภัณฑท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน หองเรียน  

    4. แผนกวิชาตางๆไดมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในแผนกวิชา 

    5. มีแผนการสอนท่ีไดบูรณาการความรูใหมๆ จากการฝกอบรมมาถายทอดสูนักศึกษา 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

      ผาน                                            ไมผาน 

 สรุป ระดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

    ดีมาก (5  คะแนน)     ดี (4  คะแนน) 

    พอใช (3  คะแนน)     ตองปรับปรุง (2  คะแนน) 

    ตองปรับปรุงเรงดวน (1  คะแนน)    

จุดเดน   

     - 

จุดท่ีควรพัฒนา  

    - 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา   

    - 

 

ตัวบงช้ีท่ี  3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 

 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ 20.00 ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

  1. โครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ป 2559 

  2. มีการทําความรวมมือกับสถานประกอบการ 

  3. เปดการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ 

  4. มีการสอบประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพผูเรียน 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

  1. มีการสงผูเรยีนไปฝกประสบการณในสถานประกอบการ 

  2. มีการนิเทศผูเรียนในสถานประกอบการ 

  3. มีการปฐมนิเทศการฝกประสบการณในสถานประกอบการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน                                         ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 

 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ หนวยงานท่ีสอดคลองกับสาขางานท่ีเรียน โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. มีหนังสือขอความอนุเคราะหสงนักศึกษาไปฝกประสบการณ 

2. มีสมุดบันทึกการฝกประสบการณ 

3. มีแบบประเมินผลตามสมรรถนะอาชีพ 

4. มีการนิเทศการฝกประสบการณ 

5. มีหนังสือรับรองการฝกประสบการณ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. นักศึกษาไดผานการรับรองการฝกประสบการณจากสถานประกอบการ 

2. มีการนิเทศผูเรียนในสถานประกอบการ จํานวน 2 ครั้ง/สาขางาน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน        ไมผาน 

 

 

 

 

 



38              รายงานการประเมนิตนเอง   ปการศึกษา 2559 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ประเด็นการประเมินท่ี 3 

 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคลองกับสาขางานท่ีเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดข้ึนสามารถ

นําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการท้ังหมด 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเปนรายกลุม 

2. มีรายงานผลการทําโครงการ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

     นักศึกษาทุกคนไดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามสาขางาน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน       ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 4 

 สถานศึกษา จัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนท่ีผานเกณฑการ

ประเมินครบถวน สมบูรณ จากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ 80.00 ของจํานวนผูเรียน

ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาม

สาขาวิชาชีพและสาขางาน 

2. มีการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพและสาขางานท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

นักศึกษาทุกคนสามารถสอบผานมาตรฐานวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ

ผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก รอยละ 96.07 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน        ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 5 

 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองความรู

ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวา 

รอยละ 5.00 ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. สงนักศึกษาเขารวมประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 

2. สงผลงานเขารวมแขงขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

3. สงผลงานแขงประกวดการจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคและ

ระดับชาติ 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศในการเขารวมประชุมวิชาการ 

2. นักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

3. วิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดนิทรรศการระดับภาคและระดับชาติ 

4. ผูเรียนไดรับรางวัล จํานวน 70 คน  คิดเปนรอยละ 19.60 ของผูเรียนท้ังหมด 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

        ผาน            ไมผาน 

 สรุป ระดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

    ดีมาก (5  คะแนน)             ดี (4  คะแนน) 

    พอใช (3  คะแนน)             ตองปรับปรุง (2  คะแนน) 

    ตองปรับปรุงเรงดวน (1  คะแนน)    

จุดเดน   

     สถานศึกษาและบุคลากร  มีความพรอมและความสามารถในการจัดการเรียนรูระบบทวิภาคี 

จุดท่ีควรพัฒนา  

     วิทยาลัยตองจัดทําความรวมมือกับสถานประกอบใหครบทุกสถานประกอบการ 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  

     เพ่ิมการประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 

 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 

กิจกรรม 
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การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

   1. โครงการเลือกตั้งนายก อกท. หนวยพังงา 

   2. โครงการเยาวชนไทยใฝธรรมะ 

   3. โครงการรวมกิจกรรมวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย 

   4. โครงการกิจกรรมวันแม 

   5. โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

  นักเรียนนักศึกษาเขาใจถึงความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

    ผาน                                           ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 

 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมไมนอยกวา 5 

กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

   1. โครงการพัฒนาวิทยาลัย Big Cleaning Day 

   2. โครงการปลูกตนไม 

   3. โครงการหอสวยดวยมือเรา 

   4. โครงการพัฒนาชมรมวิชาชีพ 

   5. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยจัดใหนักเรียนนักศึกษาทุกคน รวมทํากิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมท้ังภายนอกภายใน

สถานศึกษา 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผาน                                             ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 3 

 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการไมนอยกวา 5 

กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

   1. โครงการกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส” 

   2. โครงการราตรีไผสีทอง 

   3. โครงการกิจกรรมวันปใหม 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

   4. โครงการวันคริสมาสต 

   5. โครงการผูกสัมพันธนองพ่ี เขียว ขาว เหลือง 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    1. นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ  

    2. นักเรียนนักศึกษา ทัศนะคติท่ีดี มีความสัมพันธท่ีดี มีความรักสามัคคีในหมูคณะ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผาน                                             ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 4 

 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 

กิจกรรม 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2. โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม 

3. โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 

4. โครงการหารายไดระหวางเรียน 

5. โครงการประหยัดพลังงานภายในหอพัก 

6. โครงการเลี้ยงไกไข แผนกวิชาสัตวศาสตร 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    1. นักเรียนนักศึกษามีรายไดระหวางเรียน 

    2. นักเรียนนักศึกษาสามารถพ่ึงพาตนเองได 

    3. นักเรียนนักศึกษานําหลักการแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการเรียนและ 

 การดําเนินชีวิต 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

    ผาน                                            ไมผาน 

ประเด็นการประเมินท่ี 5 

 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรูความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการกลุม

ในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให

ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    1. โครงการ Fix it center 

    2. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
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    3. โครงการชมรมวิชาชีพ 

    4. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

    5. โครงการงานฟารม (แผนกวิชาพืชศาสตร, ประมง และสัตวศาสตร) 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยจัดใหนักเรียนนักศึกษา ใชความรูความสามารถทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการ

บริการวิชาการ วิชาชีพหรือประโยชนตอชุมชน สังคม แตละคนไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

      ผาน                                             ไมผาน 

 สรุป ระดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

    ดีมาก (5  คะแนน)    ดี (4  คะแนน) 

    พอใช (3  คะแนน)    ตองปรับปรุง (2  คะแนน) 

    ตองปรับปรุงเรงดวน (1  คะแนน)    

จุดเดน  

    วิทยาลัยมีการวางแผนการทํางานท่ีดี มีลักษณะงานตอเนื่อง มีการติดตามประเมินผลชัดเจน 

ผูเรียนมีสวนรวม 

จุดท่ีควรพัฒนา  

    ควรเพ่ิมงบประมาณในการจัดกิจกรรมใหมากข้ึน 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  

   ควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็น 

 

มาตรฐานท่ี 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงช้ี 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

 ประเด็นการประเมิน 

   1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูบุคลากรทาง

การศึกษา ผูเรียน ชุมชนสถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

   2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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   4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

   5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    1. วิทยาลัยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน 

ชุมชนสถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

    2. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

   1. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีสวนรวมในการดําเนินการตามระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   2. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

   3. วิทยาลัยไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

       ผาน       ไมผาน 

 สรุป ระดับคุณภาพของตัวบงช้ี 

    ดีมาก (5  คะแนน)    ดี (4  คะแนน) 

    พอใช (3  คะแนน)    ตองปรับปรุง (2  คะแนน) 

    ตองปรับปรุงเรงดวน (1  คะแนน)    

จุดเดน  

      - 

จุดท่ีควรพัฒนา   

      - 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  

      - 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2 รอยละของตัวบงช้ีท่ีมีการพัฒนา 

 ประเด็นการประเมิน 

 รอยละของจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 

(ปการศึกษา 2559 ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45              รายงานการประเมนิตนเอง   ปการศึกษา 2559 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1   

   ตัวบงชี้ท่ี 1.1 5 ดีมาก 

   ตัวบงชี้ท่ี 1.2 4 ด ี

มาตรฐานท่ี 2   

   ตัวบงชี้ท่ี 2.1 5 ดีมาก 

   ตัวบงชี้ท่ี 2.2 5 ดีมาก 

   ตัวบงชี้ท่ี 2.3 4 ด ี

   ตัวบงชี้ท่ี 2.4 2 ตองปรับปรุง 

   ตัวบงชี้ท่ี 2.5 5 ดีมาก 

   ตัวบงชี้ท่ี 2.6 5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3   

   ตัวบงชี้ท่ี 3.1 5 ดีมาก 

   ตัวบงชี้ท่ี 3.2 5 ดีมาก 

   ตัวบงชี้ท่ี 3.3 4 ด ี

   ตัวบงชี้ท่ี 3.4 5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4   

  ตัวบงชี้ท่ี 4.1 5 ดีมาก 

  ตัวบงชี้ท่ี 4.2 - - 
 

หมายเหตุ ปการศึกษา 2559 ไมมีการประเมินตัวบงชี้ท่ี 4.2 
 

 5.1.1 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จํานวน  9  ตัวบงชี ้

 5.1.2 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดี”    จํานวน  3  ตัวบงชี ้

          5.1.3 จํานวนตวับงชีท่ี้อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”   จํานวน  -  ตัวบงชี ้

          5.1.4 จํานวนตวับงชีท่ี้อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”  จํานวน  1  ตัวบงชี ้

          5.1.5 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”  จํานวน  -  ตัวบงชี ้
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5.2 สรุปจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

     5.2.1 จุดเดน (การปฏิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษาท่ีสงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด) 

 1. วิทยาลัยจัดการเรียนการสอน  สาขาวิชาชีพเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน เชน พืชศาสตร  

สัตวศาสตร  ประมง  คหกรรมศาสตร  ผูเรียนไดฝกทักษะปฏิบัติงานจริงท้ังในและนอกสถานศึกษา 

นักศึกษาท่ีจบการศึกษาหางานทําไดทันทีในสถานประกอบการ เชน โรงแรม  บริษัท ฟารมของเกษตรกร

และกิจการของตัวเอง 

 2. วิทยาลัยออกติดตามเยี่ยมบานผูเรียน และติดตามผูเรียนท่ีขาดเรียน 

 3. วิทยาลัยมีท่ีพัก และจัดสวัสดิการสําหรับผูเรียน โดยไมตองเสียคาน้ําและคาไฟฟา 

 4. วิทยาลัยเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีทํางานแลวไดมีโอกาสศึกษาตอ 

 5. วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียนกอนเปดภาคเรียน 

 6. วิทยาลัยกําหนดใหครูผูสอนทุกรายวิชาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

 5. วิทยาลัยดําเนินการตามนโยบายท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายอยางเข็มแข็ง 

 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก มากกวารอยละ ๕ ของ

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

 7. วิทยาลัยจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ 

สิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ เปนประจําทุกภาคเรียน 

 8. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรสามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางปลอดภัยและเปนระบบ 

 9. วิทยาลัย ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณหรือครุภัณฑในการจัดการศึกษาเปนอยางดี 

 10. วิทยาลัยสนับสนุนใหครูทุกแผนกวิชาทํางานวิจัยทุกคน 

 11. วิทยาลัยและบุคลากร  มีความพรอมและมีความสามารถในการจัดการเรียนรูระบบทวิภาคี 

 12. วิทยาลัยมีการวางแผนการทํางานท่ีดี มีลักษณะงานตอเนื่อง มีการติดตามประเมินผลชัดเจน 

โดยเนนผูเรียนมีสวนรวม 
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     5.2.2 จุดท่ีควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไมเปนระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพ

ภายในการอาชีวศึกษาท่ีสงผลใหไมบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด) 

 1. เนนหรือพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ เชน การพูด การอาน การเขียนขณะเรียนและ

ระหวางฝกงานในสถานประกอบการ นําเทคโนโลยีสมัยใหมๆ  เชน วัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือสําหรับ

ปฏิบัติงาน  

 2. มีมาตรการจูงใจใหผูปกครองเขารวมกิจกรรมการประชุมผูปกครองเพ่ือชวยกันดูแลผูเรียน 

 3. ความยืดหยุนของหลักสูตร สําหรับผูเรียนท่ีทํางานไปดวย 

 4. วิทยาลัยตองจัดทําความรวมมือกับสถานประกอบใหครบทุกสถานประกอบการ 

 5. วิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณดานคาวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการเรียนการสอน การจัดทํา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และกิจกรรมดานอ่ืนๆ ใหมากข้ึน 

     5.2.3 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (ผลการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาหรือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

 1. สรางบรรยากาศสงเสริมการเรียนการสอน เชน ระบบระบายอากาศภายในหองเรียน ระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และมีหองสืบคนขอมูลท่ีเพียงพอ  

 2. นําเครื่องทุนแรงสมัยใหม ใชสําหรับเตรียมพ้ืนท่ีทําเกษตรกรรม เชน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว เปนตน 

 3. ควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนทํายามวาง เพ่ือการสงเสริมรายไดระหวางเรียน 

 4. ควรมีการทําความรวมมือกับสถานประกอบการใหครอบคลุมทุกแผนกวิชา 

 5. เพ่ิมการประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

 6. ควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและงานตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48              รายงานการประเมนิตนเอง   ปการศึกษา 2559 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ท่ี 0183/2560 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  มาตรา 47 – 48  และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ

พัฒนาการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  

โดยใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการ

อยางตอเนื่อง จัดใหมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ

เปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน

ภายนอก ซ่ึงใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 

โดยสถานศึกษาจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา (SAR) ประจําปการศึกษา 

2559 ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พ.ศ. 2559 

เพ่ือใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ดําเนิน

ไปดวยความเรียบรอย  จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการ

บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 42 และขอ 48 แตงตั้งบุคลากรตอไปนี้เปนกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ประจําป 2559 ท้ังนี้ใหยกเลิกคําสั่งท่ี 0023/2559 ลว. 18 มกราคม 2560 และใหใชคําสั่งนี้

แทน ดังนี้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 

1. คณะกรรมการกลาง ใหคณะกรรมการกลางมีบทบาทอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1) ควบคุมคุณภาพ โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาดานตางๆ ใหสอดคลองกับหนวยงาน ตนสังกัด 

กระทรวง และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดตัวบงชี้คุณภาพ และเกณฑการ

ประเมิน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ บริหารจัดการ กํากับ ติดตาม อยางตอเนื่อง 

2) ตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

สถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําป 
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3) ประเมินคุณภาพ โดยประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

4) เสนอแนะแตงตั้งขาราชการ บุคลากรภายในสถานศึกษาเปนคณะอนุกรรมการ คณะทํางานเพ่ือ

รับผิดชอบใหครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานดานตางๆ ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา   ประกอบดวย 

   1. นายวิบูลศักดิ์  ศันสนียเมธา  ผูอํานวยการ วษ.ท.พังงา  ประธานกรรมการ 

   2. นายไพบูลย   อําพันมาก    รอง ผอ.ฝายแผนงานและความรวมมือ 

รองประธานกรรมการ 

   3. วาท่ีรอยตรี ดร.อนุวัตน  ทองสกุล รอง ผอ.ฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

             4. นายชัยพันธุ  กชกันพยันต รอง ผอ.ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     

รองประธานกรรมการ 

   5. นายนิรันดร  บุญชัด  รักษาการรอง ผอ.ฝายบริหารทรัพยากร  

รองประธานกรรมการ 

   6. นายยุทธนา  สุขจิรัง  หัวหนาแผนกวิชาพืชศาสตร  กรรมการ 

   7. นายภัสดี  ชูสุวรรณ  หัวหนาแผนกวิชาสัตวศาสตร  กรรมการ 

   8. นางณิชาภา   หนูขวัญ หัวหนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

   9. นางสาวสุธรรม  บุญฮก หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ  กรรมการ 

   10. นางไพรัตน   ทองมาก หัวหนาแผนกวิชาบริหารธุรกิจ  กรรมการ 

   11. นายธํามรงค  ตันภิบาล หัวหนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ กรรมการ 

   12. นางศุลีมาศ   สุทธิเนียม หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

กรรมการและเลขานุการ 

   13. นายพงศา   กสิบาล ผูชวยหัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา         

        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   14. นางสาวสายสุดา   ชางวาด ประจํางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

       กรรมการและผูชวยเลขานุการ    

2. คณะกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐาน มีหนาท่ี ดังนี้ 

 1) จัดทํากรอบการประเมินของแตละมาตรฐานเสนอคณะกรรมการกลาง 

 2) ดําเนินงานตามกรอบการประเมินท่ีคณะกรรมการกลางพิจารณาแลว 

 3) สรุปผลการประเมิน พรอมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 4) รวบรวมผลการดําเนินงานท้ังหมดใหคณะกรรมการฝายจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง 

ประกอบดวย 
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มาตรฐานท่ี 1 ดานผลการจัดการศึกษา 

  1. วาท่ีรอยตรี ดร.อนุวัตน  ทองสกุล           ประธานคณะอนุกรรมการ 

     2. นางจิรพัชร  บุญชัด  รับผิดชอบตัวบงชี้ 1.2     รองประธานคณะอนุกรรมการ 

  3. นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล รับผิดชอบตัวบงชี้ 1.2   อนุกรรมการ 

  4. นางปวีณา  อยูมะนะ  รับผิดชอบตัวบงชี้ 1.1   อนุกรรมการ 

  5. นายณรงค  จรูญศรีสวัสดิ์ รับผิดชอบตัวบงชี้ 1.1   อนุกรรมการ 

6. นางสมจิต  อมร  รับผิดชอบตัวบงชี้ 1.2        อนุกรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

  1. วาท่ีรอยตรี ดร.อนุวัตน  ทองสกุล    ประธานคณะอนุกรรมการ 

  2. นางปญจาภรณ  ไพลอย รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.1      รองประธานอนุกรรมการ 

3. นางณิชาภา  หนูขวัญ  รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.1         อนุกรรมการ 

4. นายพงศา  กสิบาล  รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.1     อนุกรรมการ 

5. นายเจริญ  สุชาติพงษ  รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.1     อนุกรรมการ 

6. นายอานันท  วรกิจ  รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.1     อนุกรรมการ 

7. นายภัสดี  ชูสุวรรณ  รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.2     อนุกรรมการ 

8. นายนิรันดร  บุญชัด  รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.2     อนุกรรมการ 

  9. นายสรายุทธ  สุทธิเนียม รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.2     อนุกรรมการ 

  10. นางทิพพวัณณ  พิมานพรหม รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.3     อนุกรรมการ 

  11. นางมณีโชติ  ชางศรี  รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.3     อนุกรรมการ 

  12. นางณิชชา  แสงแกว  รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.3     อนุกรรมการ 

  13. นางไพรัตน  ทองมาก  รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.4     อนุกรรมการ 

  14. นางสาวกมลคณิสร  รัตนะ รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.4     อนุกรรมการ 

  15. นางทัศนดาว  นันทโย  รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.4     อนุกรรมการ 

  16. นางศิรพิร  วรรธกานนท รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.4     อนุกรรมการ 

  17. นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.5     อนุกรรมการ 

  18. นายยุทธนา  สุขจิรัง     รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.5     อนุกรรมการ 

  19. นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.6     อนุกรรมการ 

  20. นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.6     อนุกรรมการ 

  21. นายชํานาญ  จินดาวงศ รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.6     อนุกรรมการ 

  22. นางณัฐนันท  บัวแกว  รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.2, 2.5    อนุกรรมการ 

  23. นางสาวน้ําผึ้ง  สิทธิบุตร รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.2, 2.5    อนุกรรมการ 

24. นางสาวพิมพประภา  ผลากิจ รับผิดชอบตัวบงชี้ 2.1      อนุกรรมการและเลขานุการ 
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   มาตรฐานท่ี 3 ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  1. วาท่ีรอยตรี ดร.อนุวัตน  ทองสกุล    ประธานคณะอนุกรรมการ 

  2. นายชัยพันธุ  กชกันพยันต     รองประธานอนุกรรมการ 

  3. นางปญจาภรณ  ไพลอย รับผิดชอบตัวบงชี้ 3.1, 3.2      อนุกรรมการ 

  4. นางสาวพิมพประภา  ผลากิจ รับผิดชอบตัวบงชี้ 3.1, 3.2      อนุกรรมการ 

  5. นายวิสุทธิ์  เพ็งงาน  รับผิดชอบตัวบงชี้ 3.1, 3.2      อนุกรรมการ 

  6. นายธํามรงค  ตันภิบาล  รับผิดชอบตัวบงชี้ 3.1, 3.3      อนุกรรมการ 

  7. นางสาวสุธรรม  บุญฮก  รับผิดชอบตัวบงชี้ 3.1, 3.3      อนุกรรมการ 

8. นางสาวสายสุดา  ชางวาด รับผิดชอบตัวบงชี้ 3.1, 3.3      อนุกรรมการ 

9. นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล รับผิดชอบตัวบงชี้ 3.3        อนุกรรมการ 

10. นายพงศา  กสิบาล  รับผิดชอบตัวบงชี้ 3.3        อนุกรรมการ 

11. วาท่ีรอยตรีอุทัย  บุตตโลบล รับผิดชอบตัวบงชี้ 3.3        อนุกรรมการ 

  12. นายภานุพันธ  อยูมะนะ รับผิดชอบตัวบงชี้ 3.4        อนุกรรมการ 

  13. นางจินตนา  ศิริธรรม  รับผิดชอบตัวบงชี้ 3.4        อนุกรรมการ 

  14. นางวัลประภา  อนสุวรรณ รับผิดชอบตัวบงชี้ 3.4        อนุกรรมการ 

  15. นายประเวศน  อุไร  รับผิดชอบตัวบงชี้ 3.4        อนุกรรมการ 

16. นางสาวอรวรรณ  คํานึงการ รับผิดชอบตัวบงชี้ 3.4        อนุกรรมการ 

มาตรฐานท่ี 4 ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 1. นายไพบูลย   อําพันมาก     ประธานคณะอนุกรรมการ 

 2. นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม        รับผิดชอบตัวบงชี้ 4.1, 4.2   รองประธานคณะอนุกรรมการ 

 3. นางสาวสายสุดา  ชางวาด    รับผิดชอบตัวบงชี ้4.1, 4.2   อนุกรรมการ 

  4. นางณัฐนันท  บัวแกว        รับผิดชอบตัวบงชี ้4.1, 4.2   อนุกรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ มีหนาท่ี กํากับ ติดตาม ดูแลและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานดาน

ตางๆ ประกอบดวย 

   1. นายวิบูลศักดิ์  ศันสนียเมธา    ผูอํานวยการ วษ.ท.พังงา ประธานคณะอนุกรรมการ 

    2. นายไพบูลย   อําพันมาก    รอง ผอ.ฝายแผนงานและความรวมมือ 

         รองประธานอนุกรรมการ     

    3. วาท่ีรอยตรี ดร.อนุวัตน  ทองสกุล รอง ผอ.ฝายวิชาการ รองประธานอนุกรรมการ   

    4. นายชัยพันธุ  กชกันพยันต    รอง ผอ.ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

         รองประธานอนุกรรมการ 

    5. นายนิรันดร  บุญชัด      รักษาการรอง ผอ.ฝายบริหารทรัพยากร 

         รองประธานอนุกรรมการ 
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    6. นางศุลีมาศ   สุทธิเนียม    หน.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

อนุกรรมการและเลขานุการ 

    7. นายพงศา   กสิบาล     ผูชวยหน.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

        อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   8. นางสาวสายสุดา  ชางวาด    ประจํางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

        อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

4. คณะกรรมการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง มีหนาท่ีดังนี้ 

 1) รวบรวมผลการประเมิน/ขอมูลจากคณะกรรมการดําเนินการ 

 2) วิเคราะหผลการประเมินตามมาตรฐานตาง ๆ 

 3) เขียนรายงานการศึกษาตนเอง   ประกอบดวย 

        1. นายไพบูลย   อําพันมาก  ประธานคณะอนุกรรมการ 

        2. นางศุลีมาศ   สุทธิเนียม  รองประธานอนุกรรมการ 

        3. นางสาวสายสุดา  ชางวาด  อนุกรรมการ 

  4. นางณัฐนันท  บัวแกว   อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับแผนกวิชา มีหนาท่ี ดังนี้ 

  1) พิจารณาบุคลกรและมอบหมายหนาท่ีภายในแผนกวิชารับผิดชอบการประเมินคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559  

 2) ดําเนินงานตามกรอบการประเมินท่ีคณะกรรมการกลางประกันคุณภาพ พิจารณาแลว 

 3) ประเมิน รวบรวมผลการประเมิน และวิเคราะหผลการประเมินตามมาตรฐานตาง ๆ                

 4) สรุปผลการประเมิน และเขียนรายงานการศึกษาตนเองประจําแผนกวิชา เสนอตอ

วิทยาลัย ประกอบดวย 

แผนกวิชาพืชศาสตร 

   1. นายยุทธนา   สุขจิรัง    ประธานคณะอนุกรรมการ 

   2. นายณรงค   จรูญศรีสวัสดิ์    รองประธานอนุกรรมการ   

   3. วาท่ี ร.ต. อุทัย  บุตตโลบล    อนุกรรมการ 

   4. นางวัลประภา   อนสุวรรณ    อนุกรรมการและเลขานุการ 

แผนกวิชาสัตวศาสตร 

    1. นายภัสดี   ชูสุวรรณ     ประธานคณะอนุกรรมการ 

    2. นายนิรันดร   บุญชัด    รองประธานอนุกรรมการ 

    3. นายเจริญ   สุชาติพงษ    อนุกรรมการ 

    4. นายอานันท   วรกิจ     อนุกรรมการ 
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   5. นายวิสุทธิ์   เพ็งงาน     อนุกรรมการ 

   6. นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล    อนุกรรมการและเลขานุการ 

แผนกวิชาประมง 

    1. นายพงศา   กสิบาล     ประธานคณะอนุกรรมการ 

    2. นายสรายุทธ   สุทธิเนียม    รองประธานอนุกรรมการ 

    3. นายธํามรงค   ตันภิบาล    อนุกรรมการ 

    4. นางศุลีมาศ   สุทธิเนียม    อนุกรรมการและเลขานุการ 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

    1. นางไพรัตน   ทองมาก    ประธานคณะอนุกรรมการ 

    2. นางทิพพวัณณ   พิมานพรหม    รองประธานอนุกรรมการ 

    3. นางศิริพร  วรรธกานนท    อนุกรรมการ 

    4. นางสาวกมลคณิสร   รัตนะ    อนุกรรมการ 

    5. นางมณีโชติ  ชางศรี     อนุกรรมการ 

   6. นางทัศนดาว  นันทโย    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

    1. นางณิชาภา   หนูขวัญ    ประธานคณะอนุกรรมการ 

    2. นางจิรพัชร   บุญชัด     รองประธานอนุกรรมการ 

    3. นางปวีณา   อยูมะนะ    อนุกรรมการ 

    4. นางปญจาภรณ   ไพลอย    อนุกรรมการและเลขานุการ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

    1. นางสาวสุธรรม   บุญฮก    ประธานคณะอนุกรรมการ 

    2. นางจินตนา   ศิรธิรรม    รองประธานอนุกรรมการ 

    3. นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม    อนุกรรมการ 

    4. นางสาวพิมพประภา  ผลากิจ    อนุกรรมการ 

    5. นางสาวสายสุดา   ชางวาด     อนุกรรมการและเลขานุการ 

แผนกวิชาชางกลเกษตร 

    1. นายภานุพันธ   อยูมะนะ    ประธานคณะอนุกรรมการ 
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ประกันคุณภาพการศึกษาระดับรายบุคคล มีหนาท่ี ดังนี้ 

1) ดําเนินงานตามกรอบการประเมินท่ีคณะกรรมการกลางประกันคุณภาพ พิจารณาแลว 

2) ประเมิน รวบรวมผลการประเมิน และวิเคราะหผลการประเมินตามมาตรฐานตางๆ                

 3) สรุปผลการประเมิน และเขียนรายงานการศึกษาตนเอง เสนอตอวิทยาลัย 
   

ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความรูความสามารถ 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และเกิดผลดีตอทางราชการตอไป 

สั่ง ณ วันท่ี 21 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560 

 

 

 

(นายวิบูลศักดิ์  ศันสนียเมธา) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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