ก
คานา
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ. 2555 มีจํานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ โดยกําหนดให้สถานศึกษาดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชนทุกปี
วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีแพร่ได้ดําเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
อย่างต่อเนื่องทุกปี และปีการศึกษา 2555 ได้ดําเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการบริการวิชาการและวิชาชีพ มาตรฐานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มาตรฐานด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก และมาตรฐานด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้ดําเนินการประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละมาตรฐาน และนําผลการประเมินดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ จึงเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ปีพุทธศักราช 2557 เพื่อนําไปใช้เป็นแนวในการพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
พฤษภาคม 2558
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บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
บทที่ 3 ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
บทที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ภาคผนวก
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
- ภาพกิจกรรมแต่ละมาตรฐาน
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (โรงเรียนเกษตรกรรมแพร่) ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2520
ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 516 ไร่ ตั้งอยู่ เลขที่ 586 หมู่ 8 ตําบลเด่นชัย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์ 54110 โทรศัพท์ 0-5461-3313, 0-546-3937 โทรสาร 0-5461-3340 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2557 จัดการศึกษา 2 ลักษณะ คือ
1. การจัดการศึกษาในระบบ เปิดสอน 2 ระดับ คือ
- ระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพณิชยการ
- ระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร
การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
- ระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ผู้ด้อยโอกาสในเรือนจํา)
- ระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์( ผู้ด้อยโอกาสในเรือนจํา)
2. การจัดการศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย คือ การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
บุคลากรของสถานศึกษาประจําปีการศึกษา 2557 ดังนี้ ผู้บริหาร 5 คน ข้าราชการครู 37 คน
ข้าราชการพลเรือน 3 คน พนักงานราชการ 9 คน ลูกจ้างประจํา 14 คน ลูกจ้างชั่วคราว 16 คน
รวมทั้งหมด 84 คน จํานวนนักศึกษา ทั้งหมด 480 คน
สถานศึกษามีเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้
1. การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านเกษตรปลอดภัย
ด้านปริมาณ
1. เรียนได้ทุกที่
2. มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนฟรี อยู่ประจําทําโครงการ
3. ประสบการณ์มีคุณค่า นํามาเพิ่มวุฒิ
4. ปรับ เพิ่มหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
ด้านคุณภาพ
1. มาตรฐานดีมีคุณภาพ
2. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอน(เรียนรู้และประเมินในสถานการณ์จริง)
3. สร้างระบบเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
4. การจัดการฐานความรู้สมรรถนะอาชีพ
5. ประกันคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ์และงานบริการอาชีวะ
ด้านบริการสังคม
1. พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
2. เพิ่มวุฒิเกษตรกร
3. ต่อยอด OTOP
4. อาชีวะสีเขียว(สิ่งแวดล้อม พลังงาน)
5. อาชีวะรวมพลัง

ด้านสร้างผู้ประกอบการใหม่
1. สร้างเครือข่ายและผู้ประกอบการรุ่นใหม่
2. สร้างช่องทางการถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ
3. หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ
ด้านพัฒนาฟาร์มวิทยาลัยฯ
1. บูรณาการความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัยในทุกรายวิชาชีพ
2. วิจัยทางด้านเกษตรปลอดภัย
3. รวบรวมองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย
4. พัฒนาฟาร์มวิทยาลัยฯในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
5. การถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ
7. จัดห้องค้นคว้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ
2. พัฒนาองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยแพร่ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
1. การบูรณาการเรียนการสอน
2. โครงการวิชาชีพเกษตรภายใต้การนิเทศ
3. ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพของสมาชิก อกท.
4. โครงการหารายได้ระหว่างเรียนโดยผ่านกระบวนการชมรมวิชาชีพ
5.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในการพัฒนาสถานศึกษาได้ดําเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน
35 ตัวบ่งชี้ มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้
1.วางแผนการดําเนินงาน
1.1 ให้ความรู้กับบุคลากรในวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการประเมินตนเองตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
1.2 ตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองประจํามาตรฐาน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ จากการ
วิเคราะห์ความเหมาะสม ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
1.3 คณะกรรมการร่ ว มวางแผนในการดํา เนินงาน โดยกําหนดแผนงานการดําเนินงาน
การประเมินตนเองภายในระยะเวลา 1 ปี
2. การดําเนินงานตามแผนการหรือเป้าหมายที่วางไว้
2.1 คณะกรรมการร่วมศึกษากรอบการประเมิน / กําหนดเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
ในแต่ละด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา

2.2 คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน สรุปผลการประเมินและ
รายงานผลการประเมิน เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
3. การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ ตามแผนการกํากับติดตาม
4. การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข โดยนํ า ผลการประเมิ น มาวางแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาในปี ต่ อ ไป
ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐานและแต่ล ะด้าน จากจุดแข็ง จุดพัฒนา
โดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา วางแผนปฏิบัติงาน และกําหนดยุทธวิธีในการดําเนินงาน นําเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษาต่อไป
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้
1. มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
จุดเด่น
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
5. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
จุดที่ต้องพัฒนา
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
3. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
1. โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V – NET)
2. โครงการแนะแนวการศึกษา
3. โครงการแจ้งผลการเรียนทุกภาคเรียนถึงผู้ปกครองทางไปรษณีย์

2. มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
จุดเด่น
1. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
5. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
1. โครงการจัดทําแผนการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. โครงการสัมมนาการฝึกงานของนักเรียนร่วมสถานประกอบการ
3. มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
จุดเด่น
1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารการศึกษา
3. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
4. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
5. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
6. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
7. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
8. ระดั บ คุ ณภาพในการระดมทรั พยากรในการจั ดการอาชี ว ศึ กษากั บเครือ ข่า ยทั้ งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
จุดที่ต้องพัฒนา
1. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
2. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ

ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
1. โครงการตรวจสุขภาพประจําปี
2. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
3. โครงการทุนการศึกษา
4. การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อสําหรับการเรียนการสอน
4. มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดเด่น
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการและวิชาชีพ
5. มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
จุดเด่น
1. ระดับคุณภาพในการบริห ารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียน
2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของครู
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
โครงการจัดประกวดผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
6. มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
จุดเด่น
1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2. ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
3. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
ส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณี
สําคัญต่างๆของประเทศ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม
7. มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา

จุดเด่น
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
จุดที่ต้องพัฒนา
ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
1. จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
2. มีการติดตามประเมินประสิทธิภาพ

บทที่ 1
บทนา
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1 ประวัติการจัดสถานศึกษา
20 กุมภาพันธ์ 2520 เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมแพร่
28 กันยายน 2524 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมแพร่
12 กันยายน 2537 ทําหน้าที่วิทยาลัยชุมชนเวียงโกศัย
20 พฤศจิกายน 2539 เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 586 หมู่ 8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ระหว่าง
หลักกิโลเมตรที่ 111-112 ถนนศรีสัชนาลัย-เด่นชัย มีเนื้อที่ 516 ไร่ ห่างจากอําเภอเด่นชัย ประมาณ 5
กิโลเมตร และห่างจาก ตัวจังหวัด ประมาณ 25 กิโลเมตร สภาพการเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์ และรถไฟ
สภาพพื้นที่เป็นเนินเขาสลับพื้นที่ราบ มีลําห้วยแม่พวกไหลผ่านกลาง พื้นที่มีลักษณะเป็นดินเหนียว
และดินร่ วนปนทราย บางส่ ว นเป็ น ลู กรั ง ส่ ว นหนึ่ งเป็นพื้นที่ ป่าไม้สั กอนุรักษ์ อาณาบริเวณเขตติดต่ อ
โดยรอบวิทยาลัย มีดังนี้
ทิศเหนือ
ติดถนนสายหลักเด่นชัย-กรุงเทพฯ
ทิศใต้
สวนเกษตรกร สวนไม้สักอนุรักษ์ และทางรถไฟสายเหนือ(เชียงใหม่ – กรุงเทพ)
ทิศตะวันออก ติดสํานักงานขนส่ง สวนเกษตรกรและชุมชน
ทิศตะวันตก ติดสวนป่าอนุรักษ์และถนนสายเด่นชัย -ศรีสัชนาลัย
1.3 การติดต่อสื่อสาร
- โทรศัพท์สํานักงาน
- โทรสาร
- อีเมล์
- เว็บไซต์

054-613313 , 054-613937
054-613340
kasetphrae@pcat.ac.th
www.pcat.ac.th

1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สภาพชุ ม ชนวิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี แพร่ อ ยู่บ ริ เ วณประตู สู่ ล้ า นนา มี แ หล่ ง ร้ านค้ า ที่
จําหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าประเภทของฝาก เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ผ้าหม้อฮ่อม และคนในชุมชน
ประกอบอาชีพเกษตร อยู่ในเขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลเด่นชัย

2. สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย
ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
ก. การศึกษาในระบบปกติ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 ประเภทวิชา
1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช. 45 ปรับปรุง 46)
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขางานพืชศาสตร์
- สาขางานสัตวศาสตร์
- สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขางานเกษตรทั่วไป
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ( ปวช. 45 ปรับปรุง 46 )
- สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ประเภทวิชา
2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาช่างกลเกษตร
ข. การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 45 ปรับปรุง 46) 1 ประเภทวิชา
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ผู้ด้อยโอกาสในเรือนจํา )
2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 ประเภทวิชา
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ( ผู้ด้อยโอกาสในเรือนจํา )
ค. การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย
การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
1. ชีววิถีชุมชน
2. การแปรรูปผลิตผลทางพืช
3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์
4. การเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก

2.1 จํานวนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยประจําปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้นแยกตามจํานวนเพศ
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2

ปวช.3

สาขางาน

ระบบการเรียนการสอน

ชาย

หญิง

ในระบบ

50

53

103

ด้อยโอกาส

11

-

11

ในระบบ

80

46

126

ด้อยโอกาส

17

8

25

ในระบบ

31

13

44

ด้อยโอกาส

5

8

13

ในระบบ

1

2

3

195

130

325

ในระบบ

30

17

47

ด้อยโอกาส

15

5

20

ในระบบ

8

-

8

ในระบบ

23

13

36

ด้อยโอกาส

35

9

44

รวม

111

44

155

รวมทั้งหมด

306

166

480

เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
พณิชยการ
รวม

ปวส.1

เกษตรศาสตร์
ช่างกลเกษตร

ปวส.2

เกษตรศาสตร์

รวม

ร้อยละ

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนอาจารย์จําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา
ประเภทวุฒิ
1.ปริญญาเอก
2.ปริญญาโท
3.ปริญญาตรี
4.อนุปรฺญญา
5.ต่ํากว่าอนุปริญญา
6.ไม่มีวุฒิทางครู
7.ลูกจ้าง
รวมทั้งหมด

ชาย
8
12
20

หญิง
5
12
17

รวม
13
24
37

หมายเหตุ

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนอาจารย์จําแนกตามประเภทวิชา /สาขาวิชา
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
1.พืชศาสตร์
2.สัตวศาสตร์
3.อุตสาหกรรม
4.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5.สามัญสัมพันธ์
6.ช่างกลเกษตร
รวมทั้งหมด

ชาย
8
5
2
3
4
22

หญิง
3
2
3
3
11
22

รวม
11
7
3
5
14
4
44

หมายเหตุ
พนักงานราชการ 2 คน
พนักงานราชการ 2 คน
พนักงานราชการ 3 คน

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหน้าที่ และเพศ
ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณชํานาญการ
เจ้าหน้าที่การเงิน
พนักงานรับโทรศัพท์
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา/กลาง
พนักงายขาย
งานกิจกรรมเกษตร

ชาย
-

หญิง
2

รวม
2

1
3
1
3

1
1
1
1
2

1
1
2
3
2
5

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
พนักงานพิมพ์
พนักงานบริการอัดสําเนา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่วัดผล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นักการภารโรง
แม่ครัว
พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อื่นๆ
รวมทั้งหมด

ชาย
1
1
2
1
13

หญิง
4
1
2
1
1
2
2
21

รวม
1
4
1
3
1
1
2
2
2
1
34

หมายเหตุ

3. ผลงานที่ภาคภูมิใจ (ในรอบ 1 ปีการศึกษาที่ประเมิน สถานศึกษาได้รับรางวัลอะไรบ้าง มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสังคมอะไรบ้าง ทั้งทางด้านสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา นักศึกษา เป็นต้น)
3.1 ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําปี 2557 จํานวน 9 คน คือ
3.1.1. นางอนงค์ศรี พิมพสุต
3.1.2. นางนภดา สองเมืองสุข
3.1.3. นางสุริยา จันทร์แก้ว
3.1.4. นายวีรศักดิ์ ตาทุม
3.1.5. นายกฤษฎา อารีประเสริฐสุข
3.1.6. นางสาวจิตติมา จองเมทา
3.1.7. นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย
3.1.8. นายอดุลย์ พรินทรากุล
3.1.9. นางจารุวรรณ ก้อนเจริญ
3.2 ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นระดับ อาชีวศึกษา
จังหวัดแพร่ ประจําปี 2557 จํานวน 9 คน คือ
ในวันที่ 16 มกราคม 2557
3.2.1. นายเทียน รั้งกลาง
3.2.2. นายไพฑูรย์ จันทรนิมิตร
3.2.3. นางศิวพร บุญคล้าย
3.2.4. นางเสาวคนธ์ บุญญประภา
3.2.5. นางอรอน นวลอินทร์
3.2.6. นางสาวกมลรัตน์ ดีชมุ แสง

3.2.7. นายสมชาย โพธิ์สอน
3.2.8. นางสมจิตร อินจันทร์
3.2.9. นางชนิกานต์ จินดาวรรณ
3.3 ผลงานนั กเรี ย น นั กศึกษาในการเข้าร่ว มประชุมวิช าการ ระดับภาค ครั้งที่ 36 องค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ - สกุล
นางสาวแสนฝาง จอมจันทร์
นางสาวกนิษฐา บุญเทพ
นายเทียนชัย พวงบุปผา
นายอํานาจ ใจปิง
นายธนากานต์ เปรมโคกสูง
นายจักรกฤษณ์ จินดาขัด
นายนิกร อุ่นถิ่น
นายวารินทร์ ศรีคําภา
นายพรเทพ แซ่หาญ
นายสมมาตร แซ่เติ่น
นางสาวพนิดา อัญชัญ
นายณัฐพงษ์ ทาบุตร
นายอนุมัติ ถุงแก้ว
นายอภิชาติ คําต๊ะ
นายสุริยพงษ์ต๊ะปัญญา
นายเรืองวิทย์ อยู่สุข
นายทูน แพงลา
นายกฤษ์ชัย ปัญญาใส
นายทิพงษ์ วิทยาศรีสวัสดิ์
นายวิชัย อักขระ
นายวรพงษ์ อนุภาพ
นายนิเทศ วงศ์ถิ่น
นางสาวสุทธิพร บุญก้ํา

ทักษะ
ทักษะพืชไร่
ทักษะไม้ผล
ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ
ทักษะสุกร
ทักษะสุกร
ทักษะโคเนื้อ
ทักษะโคเนื้อ
ทักษะโคนม
ทักษะโคนม
ทักษะการผสมเทียมโค
ทักษะไก่ไข่
ทักษะไก่ไข่
ทักษะช่างเชื่อม
ทักษะช่างเชื่อม
ทักษะช่างยนต์
ทักษะช่างไฟฟ้า
ทักษะการใช้รถแทรกเตอร์ล้อยาง
ทักษะช่างสํารวจ
ทักษะช่างสํารวจ
ทักษะช่างสํารวจ
ทักษะช่างก่อสร้าง
ทักษะช่างก่อสร้าง
ทักษะผลิตน้ําผักและผลไม้

เกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
ทอง
ทองแดง
ทองแดง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทอง

ลาดับ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ชื่อ - สกุล
นางสาวณฐพร เราเท่า
นางสาวมณีรัตน์ จันะไทย
นางสาววรรวิภา สีภาแก้ว
นางสาวอภิญญา มาจันแสง
นางสาวเจนจิรา สีดาสอน
นางสาวนุจรี ติเรียน
นางสาวรัตติยา เสารางทอย
นายวัชรพล ป๊อกแก้ว
นายเอกรินทร์ ปาวงษ์
นายทวีชัย รินตัน
นายเทิดศักดิ์ ฤทธิ์จํานงค์
นางสาวภัทรมน มหวรรณ์
นายไพโรจน์ สร้อยฟ้า
นายศุภวัฒน์ จอมจันทร์
นายธนาธิป เปรมภิรมย์
นายอภิลักษณ์ ถมยา
นายเปรมชัย อินจันทร์
นายประเสริฐ ใจปิง
นางสาวจิดาภา ใจปิง
นางสาวกันติมา ยอดอ่อน
นางสาวอําพร ใจปิง
นางสาวนารี แปงอุด
นายปวรัตน์ รัตนกันทา
นางสาวมาลี อักขระ
นายเกียติศักดิ์ โลกคําลือ
นายปัญญา สารถ้อย
นายจีระศักดิ์ มีรอด
นายฤทธิรงค์ ถือแก้ว

ทักษะ
ทักษะผลิตน้ําผักและผลไม้
ทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อไก่
ทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อไก่
ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อไก่
ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อไก่
ทักษะการผลิตน้ํานมจากพืช
ทักษะการผลิตน้ํานมจากพืช
ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ทักษะการเพาะและขยายพันธ์ปลา
ทักษะการเพาะและขยายพันธ์ปลา
ทักษะพื้นฐานทางการประมง
ทักษะพื้นฐานทางการประมง
ทักษะการจัดสวนหย่อม
ทักษะการจัดสวนหย่อม
ทักษะการจัดตู้ปลา
ทักษะการจัดตู้ปลา
ทักษะการจัดสวนถาด
ทักษะการจัดสวนถาด
ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส
ทักษะการจัดสวนตู้กระจก
ทักษะการจัดสวนตู้กระจก
ทักษะการจัดดอกไม้
ทักษะการจัดดอกไม้
ทักษะศิลปะประดิษฐ์
ทักษะศิลปะประดิษฐ์
ทักษะการสร้างและนําเสนอผลงาน
ทักษะการสร้างและนําเสนอผลงาน

เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง
เงิน
เงิน
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทองแดง
ทองแดง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทอง
ทอง

ลาดับ
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐวดี ทองสุข
นายวรุฒ์ศิริวรรณ
นางสาวนิจิตตา ลมวิวัฒนา
นางสาวพรมุนินทร์ ธนะโสภณ
นางสาวฉันชนก แซ่จ๋าว
นายมธุรพจน์ แปงอุด
นายศตวรรษ สร้อยเงิน
นางสาวเยาวภา สารตา
นางสาวปัฑมา บุตรเนตร
นายจินณวัตร งามเขียว
นายทศพร สิทธิใจ
นายชัยณรงค์ ศรีสะพันธ์
นายประวิทย์ อินทะจักร์
นายจิรกิตต์ ดอกแสง
นายสมมาตร แซ่เติ๋น
นายกฤษณชัย กุดนาน้อย
นายวันเฉลิม เกษตรสังข์
นางสาวฐิติรัตน์ ขําในเมือง
นายสถาพร ศักดิ์ทอง
นางสาวณัฐนิชา ใจปิง
นายคฑาวุฒิ อินปา
นายเด่นชัย ใจปิง
นายสมมาตร แซ่เติ่น
นางสาวมนัสนันท์ อักขระ
นางสาวรัฐฒิชา ยอดออน
นางสาวปณิตา อักขระ
นางสาวสุรณีย์แปงอุด
นางสาวจิตติมา ใจปิง

ทักษะ
ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์
ทักษะการพูดในที่ชุมชน
ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ
ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ
ทักษะพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ
ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ
ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ
สัมมนาผลงานวิจัย สาขาพืชศาสตร์
สัมนาผลงานวิจัย สาขาพืชศาสตร์
สัมนาผลงานวิจัย สาขาพืชศาสตร์
สัมนาผลงานกลุ่มอาชีพฯสาขาพืชศาสตร์
สัมนาผลงานกลุ่มอาชีพฯสาขาพืชศาสตร์
สัมนาผลงานกลุ่มอาชีพฯสาขาพืชศาสตร์
สัมนาผลงานกลุ่มอาชีพฯสาขาสัตวศาสตร์
สัมนาผลงานกลุ่มอาชีพฯสาขาสัตวศาสตร์
สัมนาผลงานกลุ่มอาชีพฯสาขาประมง
สัมนาผลงานกลุ่มอาชีพฯสาขาประมง
สาขาอื่นๆ
สาขาอื่นๆ
สาขาอื่นๆ
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

เกียรติบัตรเหรียญ
เงิน
เงิน
ทอง
ทอง
ทองแดง
เงิน
เงิน
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน

ลาดับ
80
81
82
83
84
85
86
87

ชื่อ - สกุล
นางสาวแสงระวี ระลึก
นางสาวมณีรัตน์ จันทะไทย
นางสาวระเบียบ ใจปิง
นายปัญญา สารถ้อย
นางสาวสิริพร ศรีคําดี
นายทินภัทร อักขระ
นางสาววาสนา ด่านขุดทด

88
89
90

ทักษะ
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
การประกวดโคบาล
การประกวดขวัญใจโคบาล
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของ
หน่วย อกท. กบพารวย
อกท.หน่วยเข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น
การแสดงนันทนาการ
ทักษะนานาชาติ การละเล่นท้องถิ่น
รักชาติรักมวยไทย
การจัดแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท.

91

เกียรติบัตรเหรียญ
เงิน
เงิน
เงิน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
ทอง
ทองแดง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง

3.4 ผลงานนั กเรี ย น นั กศึกษาในการเข้าร่ว มประชุมวิช าการ ระดับชาติ ครั้งที่ 36 องค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
นางสาวแสนฝาง จอมจันทร์
นายเทียนชัย พวงบุปผา
นายอํานาจ ใจปิง
นายธนากานต์ เปรมโคกสูง
นายวารินทร์ ศรีคําภา
นายพรเทพ แซ่หาญ
นายสมมาตร แซ่เติ่น
นางสาวพนิดา อัญชัญ
นายณัฐพงษ์ ทาบุตร
นายอนุมัติ ถุงแก้ว

ทักษะ
ทักษะพืชไร่
ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ
ทักษะสุกร
ทักษะสุกร
ทักษะโคนม
ทักษะโคนม
ทักษะการผสมเทียมโค
ทักษะไก่ไข่
ทักษะไก่ไข่
ทักษะช่างเชื่อม

เกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง
เงิน
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
ทอง
เงิน
เงิน
เงิน

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ทักษะ
เกียรติบัตรเหรียญ
11 นายอภิชาติ คําต๊ะ
ทักษะช่างเชื่อม
เงิน
12 นายเรืองวิทย์ อยู่สุข
ทักษะช่างไฟฟ้า
ทองแดง
13 นายกฤษ์ชัย ปัญญาใส
ทักษะช่างสํารวจ
เงิน
14 นายทิพงษ์ วิทยาศรีสวัสดิ์
ทักษะช่างสํารวจ
เงิน
15 นายวิชัย อักขระ
ทักษะช่างสํารวจ
เงิน
16 นายวรพงษ์ อนุภาพ
ทักษะช่างก่อสร้าง
ทอง
17 นายนิเทศ วงศ์ถิ่น
ทักษะช่างก่อสร้าง
ทอง
18 นายวัชรพล ป๊อกแก้ว
ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ทอง
19 นายเอกรินทร์ ปาวงษ์
ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ทอง
20 นายทวีชัย รินตัน
ทักษะการเพาะและขยายพันธ์ปลา
ทองแดง
21 นายเทิดศักดิ์ ฤทธิ์จํานงค์
ทักษะการเพาะและขยายพันธ์ปลา
ทองแดง
22 นางสาวฐิติรัตน์ ขําในเมือง
สาขาอื่นๆ
เงิน
23 นายสถาพร ศักดิ์ทอง
สาขาอื่นๆ
เงิน
24 นางสาวณัฐนิชา ใจปิง
สาขาอื่นๆ
เงิน
25 นายคฑาวุฒิ อินปา
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
ทอง
26 นายเด่นชัย ใจปิง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
ทอง
27 นายสมมาตร แซ่เติ่น
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
ทอง
28 นางสาวมนัสนันท์ อักขระ
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
เงิน
29 นางสาวรัฐฒิชา ยอดออน
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
เงิน
30 นายปัญญา สารถ้อย
การประกวดโคบาล
รางวัลชนะเลิศ
31 นางสาวสิริพร ศรีคําดี
การประกวดขวัญใจโคบาล
รองชนะเลิศอันดับ1
4. เป้าหมาย สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง (สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ได้เน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในด้านต่างๆ ดังนี้
4.1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
4.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
4.3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4.4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4.5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
4.6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
4.7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

บทที่ 2
สภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา
ปรัชญาสถานศึกษา
ทักษะนํา คุณธรรมเด่น เน้นให้บริการวิชาชีพเกษตรกรรม
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ด้านอาชีวเกษตรและ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน ส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม ให้บริการวิชาชีพเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
ให้บริการวิชาชีพด้านเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
1. ยกระดับการศึกษาด้านอาชีวเกษตรและเทคโนโลยี ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. เพิ่มและกระจายโอกาสในการบริการวิชาชีพเกษตรกรรม
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
2. บริการวิชาชีพเกษตรกรรม ให้ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
อัตลักษณ์
เป็นคนดี มีสมรรถนะด้านวิชาชีพเกษตรกรรม
เอกลักษณ์
บริการวิชาชีพทางด้านอาชีพเกษตรกรรม

กลยุทธ์การจัดการศึกษา

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
เกษตรปลอดภัย
ด้านปริมาณ
1.เรียนได้ทุกที่

กิจกรรม

1. แนะนําเส้นทางอาชีพ

2.มีรายได้ระหว่างเรียนเรียนฟรี อยู่ประจําทํา 1. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
โครงการ
2. โครงการเกษตรภายใต้การนิเทศ
3. ประสบการณ์มีคุณค่า นํามาเพิ่มวุฒิ

1. เทียบโอนประสบการณ์ผู้ทํางานในสถานประกอบการ
2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างทัศนคติ เส้นทางอาชีพ

4. ปรั บ เพิ่ม หลั ก สู ตรใหม่ ใ ห้ ส อดคล้ องกั บ 1. ประสานความร่วมมือกับสพฐ. กศน. สกอ.3 กระทรวง
โครงสร้างเศรษฐกิจ
เกษตร
2. เปิดสอนหลากหลายสาขาตามความต้องการของ
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ด้านคุณภาพ
1. มาตรฐานดีมีคุณภาพ

1. พัฒนาระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

2. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฎิรูปวิธีสอบ 1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้น
(เรียนรู้และประเมินในสถานการณ์จริง) การปฏิบัติจริง ประเมินสภาพจริง
3. สร้างระบบเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการ 1. พัฒนามาตรฐานอาชีพระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐาน
จัดการอาชีวศึกษา
การอาชีวศึกษาและหลักสูตรสมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการ
4. การจัดการฐานความรู้

1. การอบรมคุณธรรม นักเรียน-นักศึกษาใหม่
2. โครงการต่อต้านยาเสพติด

5. ประกั น คุ ณ ภาพผลผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ 1. การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพโดยการศึกษา ดูงาน
งานบริการอาชีวะ
2. กีฬา
3. ดนตรี

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
เกษตรปลอดภัย
ด้านบริการสังคม
1. พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน
2. เพิ่มวุฒิเกษตรกร
3. ต่อยอด OTOP
4. อาชีวะสีเขียว(สิ่งแวดล้อม พลังงาน)
5.อาชีวะรวมพลัง
ด้านสร้างผู้ประกอบการใหม่
1.สร้างเครือข่ายและผู้ประกอบการรุ่นใหม่
2. สร้ า งช่ อ งทางการถึ ง แหล่ ง ทุ น และองค์
ความรู้ทางธุรกิจ
3. หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ
ด้านพัฒนาฟาร์มวิทยาลัยฯ
1.บูรณาการความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัยในทุก
รายวิชาชีพ

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
เกษตรปลอดภัย
1.วิจัยทางด้านเกษตรปลอดภัย
2.รวบรวมองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย

กิจกรรม

1. อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน
2. คลินิกเกษตร หมอดินอาสา
3. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit center)
4. อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน
5. คลินิกเกษตร หมอดินอาสา

1. พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่
1. การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
2. การศึกษาดูงาน
1. ความร่วมมือกับภาคเอกชน
1.พัฒนางานฟาร์มธุรกิจวิทยาลัย
2.โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
(ทุกแผนกวิชา)
3.โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(กรรมการชีววิถีฯ)
4. โครงการทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดําริฯ
(กรรมการทฤษฏีใหม่)

1.โครงการวิจัยด้านเกษตรปลอดภัย (แผนกวิชา)
1.โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย
(แผนกวิชา)

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
3. พัฒนาฟาร์มวิทยาลัยฯในรูปแบบเกษตร
ปลอดภัย

กิจกรรม
1.โครงการพัฒนางานฟาร์มวิทยาลัยฯด้านเกษตร
ปลอดภัย (แผนกวิชาพืชศาสตร์สัตวศาสตร์,ประมง)
2.โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย (แผนกวิชา)

4. การถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย

1.โครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพด้านเกษตร
ปลอดภัย (งานอบรมบริการวิชาชีพ)
2. โครงการฝึกอบรมชีววิถีฯ (กรรมการชีววิถี)
3. โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน (กรรมการฯ)
4. โครงการทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดําริฯ
(กรรมการโครงการ)

5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ

1.โครงการพัฒนาห้องค้นคว้าข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (แผนกวิชาธุรกิจเกษตร)
2.โครงการพัฒนางานฟาร์ม (แผนกวิชา)
3.โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ (ศูนย์วิทยบริการ)
4.โครงการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
5.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
6.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา
(แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
7.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(แผนกวิชาธุรกิจเกษตร)
8. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการแผนกวิชาทุกแผนก
(ทุกแผนกวิชา)
9. โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(แผนกวิชาพืชศาสตร์)
10.โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
(งานทวิภาคี)
11.โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน (งานทวิภาคี)
12.โครงการพัฒนาสนามกีฬา (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
13.โครงการสร้างห้องสมุดประจําแผนกวิชา (ทุกแผนกวิชา)

8.

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
เกษตรปลอดภัย
6. จัดห้องค้นคว้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. พัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ

พัฒนาองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย หน่วยแพร่ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
1.การบูรณาการเรียนการสอน
2.โครงการวิชาชีพเกษตรภายใต้การนิเทศ
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

กิจกรรม
1. โครงการจัดทําห้องค้นคว้าข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
(แผนกธุรกิจเกษตร)
1.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยการศึกษาดูงาน
(งานพัฒนาบุคลากร)
2.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยการฝึกอบรม
(งานพัฒนาบุคลากร)

1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้สอดคล้อง
กับทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชาโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิก อกท. จัดทําโครงการ
วิชาชีพภายใต้การนิเทศทุกสาขาวิชาโดยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.โครงการพัฒนางานฟาร์มวิทยาลัย
2.โครงการสํารวจแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
(งานฟาร์มมาตรฐาน)
3.โครงสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
4.โครงการจัดการศึกษาเข้าฝึกงาน/ศึกษาดูงาน

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กิจกรรม
พัฒนาองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย หน่วยแพร่ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
4. ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพของสมาชิก 1.จัดประชุมสัมมนาสมาชิก อกท. ที่จบหลักสูตร เรื่อง
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพ
(อกท.)
2. ฝึกเขียนแผนธุรกิจที่ต้องการนําไปประกอบอาชีพ
3. ติดตามการประกอบอาชีพของสมาชิกฯ
4. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
5. จัดเชิดชูเกียรติผู้ที่ประสบความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ
6. จัดทํา ทําเนียบสมาชิกที่ประกอบอาชีพ
5. เตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการ อกท. 1 .โครงการฝึกทักษะเตรียมความพร้อมในการประชุม
ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 36 ปี 2557
วิชาการ

เป้าหมายการพัฒนา
1. ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา

กลยุทธ์
 พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ
ทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือ
ทํางานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

2. ด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการ
พัฒ นาสถานศึกษาตามอัตลั กษณ์ ผู้ บริห ารมีภ าวะผู้ นํา มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการ
วัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงิน
และงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย

เป้าหมายการพัฒนา
4. ด้านการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
5. ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
6. ด้านการปลูกฝังจิตสํานึก
และเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก

กลยุทธ์
 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน

7. ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

 ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่
 ปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
อนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและส่ งเสริมกี ฬาและ
นันทนาการ

6. ระบบโครงสร้างบริหาร
วิทยาลัยได้ใช้หลักของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจและปฏิบัติร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผู้อานวยการวิทยาลัย

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ

คณะกรรมการวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ฝ่ายวิชาการ

นักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาฤณ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชา

งานบุคลากร

งานศูนย์ข้อมูลสารเทศ

งานครูที่ปรึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานการเงิน

งานความร่วมมือ

งานปกครอง

งานวัดผลและประเมินผล

งานการบัญชี

วิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัด
หางาน

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานฟาร์มและโรงงาน (เฉพาะ
สถานศึกษาที่เปิดทําการสอน)

7. ลักษณะของการบริหารงาน
วิทยาลั ย ได้ จั ดทํา แผนปฏิบั ติ การประจํ าปี ที่ส อดคล้ องกับ แผนพั ฒ นาคุณภาพการศึกษา
โดยดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง
7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้

8. การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วิธีการดําเนินการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กําหนด
1. การวางแผนงานของสถานศึกษา ใช้การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหาร ครู อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาและชุมชนมี
การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานภายใต้แต่ละมาตรฐานว่าต้องมีการให้เกิดสัมฤทธิผลในด้านใด ระดับ
ใด มีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตัดสินระดับความสํา เร็จ มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม
โครงสร้าง เพื่อนําการปฏิบัติโดยผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการกํา กับ
ติดตาม
2. การนําแผนสู่การปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไกการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ จากผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะ ๆ ตามตารางที่กําหนด และมีการรายงานผล
ความก้าวหน้าทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยการจัดการประชุม
3. การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการดําเนินงานและรายงานผลต่อ
ที่ประชุม
4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทํา เป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษาต่อไป หากผลการประเมินปรากฏว่ามาตรฐานการศึกษาด้านใดมีการดําเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด สถานศึกษาจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง โดยมีการกําหนด
ยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินงานและวิธีการติดตาม
ประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกล่าวจะนําเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและขอรับการ
สนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการดําเนินงานและต้องการให้ชุมชนช่วยเหลือ
ในแต่ละเดือนวิทยาลัยจัดให้มีการประชุมบุคลากร ครู อาจารย์ เดือนละประมาณหนึ่งครั้ง ทั้งนี้เพื่อ
ตรวจสอบการดําเนินงานและประชุมหารือประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหา

บทที่ 3
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตรที่เหมาะสม
กับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีปัจจุบัน จึงให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอน โดยทั้งพัฒนาครู
นักศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ดังโครงการต่อไปนี้ โครงการปฐมนิเทศ โครงการจัดทําแผนการ
สอน โครงการหลักสูตรฐานสมรรถนะ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อกท. โครงการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ โครงการทัศนศึกษา ดูงาน โครงการ 108 อาชีพ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน โครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ โครงการชีววิถี โครงการส่งเสริมเกษตรกร โครงการประเมินผลการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดทุกชั้นปี
การดาเนินการ (Attempt)
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ครูจัดทํา ส่ง และใช้แผนการสอน/บันทึกหลังสอน แบ่งกลุ่มการเรียนตาม
ฐานสมรรถนะอาชีพ พานักศึกษาทัศนศึกษา ดูงาน หน่วยงาน/สถานประกอบการ จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ อกท. เชิญผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ ส่งฝึกงานในสถานประกอบการ
ทําโครงการลักษณะงานวิจัยก่อนจบการศึกษา จัดสอบปลายภาคเรียน หารายได้ระหว่างเรียน เป็นวิทยากร
ผู้ช่วยแก่ครูวิชาชีพ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
สาขางาน
พืชศาสตร์

ระดับชั้น

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม/เฉลี่ย
สัตวศาสตร์
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม/เฉลี่ย

จานวนผู้เรียน
จานวน
ที่ลงทะเบียน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
ที่ออกกลางคัน
22
23
24
69
26
24
20
70

2
1
0
3
4
6
0
10

จานวน
ผู้เรียนที่มี
อยู่จริง
20
22
24
66
22
18
20
60

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป
จานวน ร้อยละ
20
100
20
90.90
24
100
64
96.96
12
54.54
16
88.88
20
100
48
80

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
สาขางาน
ระดับชั้น
2.00 ขึ้นไป
จานวน ร้อยละ
การเกษตร
ปวช1
24
1
23
17
73.91
ปวช.2
10
0
10
8
80
รวม/เฉลี่ย
34
1
33
25
75.75
พณิชยการ
ปวช.3
3
0
3
3
100
รวม/เฉลี่ย
3
0
3
3
100
รวมเฉลี่ย ปวช.
176
14
162
140
86.41
เกษตรศาสตร์ ปวส.1
37
4
33
28
84.84
ปวส.2
36
2
34
30
88.23
รวม/เฉลี่ย
73
6
67
58
86.56
ช่างกลเกษตร ปวส.1
9
1
8
8
88.88
รวม/เฉลี่ย
9
1
8
8
88.88
รวม/เฉลี่ยปวส.
82
7
75
66
88.00
รวม/เฉลี่ยทั้งหมด
258
21
237
206
86.91
หมายเหตุ ข้อมูลจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนหมายถึงยอดสรุปปลายภาคเรียนสิ้นปีการศึกษา
รวมภาคฤดูร้อน
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
2. ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
3. ข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคัน
4. ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ที่ได้
ค่าคะแนน
ดีมาก
86.91
5
จานวนผู้เรียน
จานวน
ที่ลงทะเบียน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
ที่ออกกลางคัน

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ํากว่าร้อยละ 50

จานวน
ผู้เรียนที่มี
อยู่จริง

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ความตระหนัก(Awareness)
สถานศึกษามีการดําเนินงานที่แสดงถึงความตระหนักในด้านความพึงใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้
1. วางแผนสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน
2. ประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างนําข้อมูลมาวิเคราะห์
3. ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงานที่มีต่อคุณภาพ
ทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน คือ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
4. ประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้าน
ของผู้ เรี ย น คือ ด้ านคุ ณลั กษณะอั น พึ งประสงค์ ด้า นสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ว ไป และด้ า น
สมรรถนะวิชาชีพ
5. ประเมิน ความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ ทีมีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของ
ผู้เรียน คือ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ
การดาเนินการ (Attempt)
สถานศึกษาไดสงแบบสอบถามความพึงพอใจตอคุณภาพของผู้เรี ยนไปยังสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ตามข้อมูลที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถาม
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement )
จากการรวบรวมข อมู ล ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการจํ า นวน 26 แห ง ที่ ต อบ
แบบสอบถาม จํานวน 26 ชุด และชุมชน จํานวน 8 คน ตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ชุด พบวา สถาน
ประกอบการ หน่ ว ยงาน และชุม ชน มี ความพึง พอใจต่อ คุณ ภาพของผู้ เ รีย น แยกตามหลั กสู ตรและ
สาขาวิชา ดังนี้
- ระดั บ ปวช. สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร พื ช ศาสตร์ ) สถานประกอบการ 9 แหง ที่ ต อบ
แบบสอบถาม จํานวน 9 ชุด มีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 4.50 อยูในระดับ มากที่สุด
- ระดั บ ปวช. สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร สั ต ว์ ศ าสตร์ ) สถานประกอบการ 5 แหง ที่ ต อบ
แบบสอบถาม จํานวน 5 ชุด มีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 4.34 อยูในระดับ มาก
- ระดับ ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ สถานประกอบการ 1 แหง ที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน
1 ชุด มีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 3.66 อยูในระดับ มาก
- ระดั บ ปวส. สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร พื ช ศาสตร์ ) สถานประกอบการ 8 แหง ที่ ต อบ
แบบสอบถาม จํานวน 8 ชุด มีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 4.16 อยูในระดับ มาก

- ระดั บ ปวส. สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร สั ต ว์ ศ าสตร์ ) สถานประกอบการ 3 แหง ที่ ต อบ
แบบสอบถาม จํานวน 3 ชุด มีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 4.17 อยูในระดับ มาก
- ระดับ ปวช. ปวส. ทุกสาขาวิ ชา ความพึงพอใจของชุมชนจํ านวน 8 คน ที่ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 8 ชุด มีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 4.18 อยูในระดับ มาก
- ระดับ ปวช. ปวส. ทุกสาขาวิชา ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชน โดยรวมที่ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 34 ชุด มีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 4.16 อยูในระดับ มาก
ตามเกณฑการตัดสิน ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
ให้คะแนน
5 คะแนน
มาก
ให้คะแนน
4 คะแนน
ปานกลาง
ให้คะแนน
3 คะแนน
น้อย
ให้คะแนน
2 คะแนน
น้อยที่สุด
ให้คะแนน
1 คะแนน
การแปลความหมายหาค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50– 2.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับคุณภาพผู้เรียน
สมรรถนะ
คุณลักษณะ
ประเภทวิชา ระดับชั้น
สาขาวิชา
สาขางาน
หลักและ สมรรถนะ
ที่พึง
สมรรถนะ วิชาชีพ
ประสงค์
ทั่วไป
พืชศาสตร์
3.80
4.80
4.90
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร์ สัตว์ศาสตร์
3.55
4.58
4.90
ปวช.
พาณิชยกรรม
พณิชยการ
พณิชยการ
3
4
4
รวม ปวช.
3.45
4.46
4.60
พืชศาสตร์
3.55
4.55
4.40
เกษตรกรรม
ปวส
เกษตรศาสตร์ สัตว์ศาสตร์
3.52
4.58
4.42
รวม ปวส.
ชุมชนต่อนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น
สถานประกอบการ ชุมชนต่อนักเรียน นักศึกษาโดยรวม
ทุกระดับชั้น

เฉลี่ย
4.50
4.34
3.66
4.16
4.16

3.53
3.54

4.56
4.35

4.41
4.65

4.17
4.16
4.18

3.50

4.45

4.50

4.16

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน
2. ผลการประเมินความพึงพอใจบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงานและบุคคลในชุมชน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีนโยบายให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพมีโครงการ
ประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ มี ข้ อ สอบ
มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินักเรียนนักศึกษาได้รับการประเมินทุกคน และมี
การรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับ
การดาเนินการ (Attempt)
สถานศึ ก ษามี น โยบายให้ แ ผนการการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการฝึ ก งานของผู้ เ รี ย นในสถาน
ประกอบการต้องสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพซึ่งผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ทักษะ จากประสบการณ์ตรง
จนเกิดความเชื่อมั่นในวิชาชีพและสามารถสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ที่ทางแผนกวิชาจัดมีการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพก่อนที่จะจบการศึกษาตามหลักสูตร

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ประเภทวิชา/
ระดับชั้น
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
สาขาวิชาสาขางาน
หลักสูตร
ปวช.

ปวส.

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
จานวน (คน)
ร้อยละ

พืชศาสตร์

24

24

100

สัตวศาสตร์

19

19

100

พณิชยการ

2

2

100

รวม ปวช.

45

45

100

เกษตรศาสตร์

32

31

96.88

รวม ปวส.

32

31

96.88

รวมทั้งหมด

77

76

98.70

จากตารางพบว่า
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. ร้อยละ 100ระดับปวส. ร้อยละ 96.88
รวม ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ98.70ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. การกําหนดเครื่องมือประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
1.1 ตัวอย่างเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุง 2546)
1.2 ตัว อย่ า งเครื่ องมือ ประเมินมาตรฐานวิช าชีพ หลั กสู ต รประกาศนี ยบัตรวิช าชี พชั้นสู ง
พุทธศักราช 2546
1.3 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 แต่ละแผนกวิชา
1.4 เกณฑ์การผ่านการประเมินที่ สอศ. กําหนด
2. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แต่ละแผนกวิชา
3. ข้อมูลผู้เรียน ปวช.3 ปวส.2 แต่ละแผนกวิชา
3.1 ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
3.2 ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในระดับ ปวช. และ ปวส. จําแนกตามแผนกวิชา และภาพรวม
ของวิทยาลัย

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
98.70

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ดีมาก

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

5

ดี

ร้อยละ 70 – 79.99

4

พอใช้

ร้อยละ 60 – 69.99

3

ต้องปรับปรุง

ร้อยละ 50 – 59.99

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ต่ํากว่าร้อยละ 50

1

เกณฑ์การตัดสิน

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาได้จัดทําโครงการติว V- NET ให้กับผู้เรียนในระดับ ปวช.3 และปวส.2 โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ครูได้จัดเตรียมเอกสารและแบบทดสอบตามรายวิชาที่ สทศ. ให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการ
ติวให้กับนักเรียน และเพื่อให้มีจํานวน นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช.3 และปวส.2 มีคะแนนเฉลี่ยใน
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา( V- NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)(สทศ.) มีจํานวนร้อยละเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
การดาเนินการ (Attempt)
สถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และปวส.2 ให้เห็นความสําคัญ
ของการทดสอบ V- NET ทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา( V- NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สทศ.)และแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่เข้าสอบให้ สทศ.ได้มีการจัด
ชั่วโมงติวV- NET ไว้ในตารางเรียนของนักเรียน นักศึกษาจัดทําตารางติวของครูตามรายวิชาที่ทดสอบ
และได้ดําเนินการจัดเตรียมความพร้อมโดยทดลองสอบ Pre V- NET ได้นําผลการทดสอบตามรายวิชามา
จั ด ติว เพิ่ ม เติ มให้ กับ นั ก เรี ย นนั ก ศึก ษา นอกจากนี้ ส ถานศึ กษาได้ อํา นวยความสะดวกให้ กั บ นัก เรี ย น
นักศึกษา ที่เข้าสอบ V- NET โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ จัดเตรียมพาหนะให้กับนักเรียนเพื่อเดินทางเข้าสอบ
ในสนามสอบจังหวัด

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)
ระดับชั้น ปวช.3
วิชาพื้นฐานทั่วไป
สาขาวิชา
สาขางาน

จํานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

ผู้เรียนผ่าน
ทั้ง 2 วิชา

วิชาความรู้วิชาชีพพื้นฐาน

จํานวนผู้เรียน
จํานวนผู้เรียนที่มี
ที่ลงทะเบียน
คะแนนเฉลีย่ ตั้งแต่
เข้าทดสอบ
ร้อยละ
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป

จํานวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลีย่ ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป

ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

พืชศาสตร์

24

23

9

39.13

12

52.17

8

34.78

สัตวศาสตร์

20

18

9

50.00

10

55.56

6

33.33

พณิชยการ

3

2

0

0

2

100

0

0

รวม ปวช.3

47

43

18

41.86

24

55.81

14

32.56

ระดับชั้น ปวส.2
วิชาพื้นฐานทั่วไป
สาขาวิชา
สาขางาน

จํานวน จํานวนผู้เรียน
ผู้เรียน ทีล่ งทะเบียน
ทั้งหมด เข้าทดสอบ

ผู้เรียนผ่าน
ทั้ง 2 วิชา

วิชาความรู้วิชาชีพพื้นฐาน

จํานวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลีย่ ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป

ร้อยละ

จํานวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลีย่ ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป

ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

เกษตรศาสตร์

36

30

14

46.67

18

60.00

12

40.00

รวม ปวส.2

36

30

14

46.67

18

60.00

12

40.00

รวมทั้งหมด

83

73

32

43.84

42

57.53

26

35.62

สรุป ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 35.62 อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1.ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา( V- NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2557

2.
รายงานผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา( V-NET)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 1 ผลการทดสอบ ( V- NET) รายบุคคล ฉบับที่ 2
ค่าสถิติระดับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบ
3. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชี วศึกษา(V- NET)ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 1 ผลการทดสอบ (V- NET) รายบุคคล
ฉบับที่ 2ค่าสถิติระดับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบ
4. โครงการติวV- NET
5. ตารางเรียนของนักเรียน ระดับชั้นปวช.3 , ปวส.2 ในภาคเรียนที่ 2 ปี 2557
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
35.62

ค่าคะแนน
2

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 - 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ํากว่าร้อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้คะแนนทดสอบ V-NET ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษสูง
โครงการมอบทุนการศึกษาให้ผู้ได้คะแนนทดสอบ V-NET ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษสูงโครงการเตรียม
พร้อมก่อนเข้าทดสอบ V-NET ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การดาเนินการ (Attempt)
สถานศึกษามีนโยบายสําหรับการเข้าทดสอบ V-NET ของผู้เรียนระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ดังนี้
ให้งานกิจกรรมมอบเกียรติบัตร มอบทุนการศึกษา ให้ผู้ได้คะแนนทดสอบ V-NETในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
สูงจัดสอบ Pre V-NET

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้

ระดับ

ปวช.3

จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

จานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ

จานวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไป

ร้อยละ

พืชศาสตร์

24

23

9

39.00

สัตวศาสตร์

20

18

8

44.44

พณิชยการ

3

2

0

0

47

43

17

39.53

36

30

17

56.67

รวม ปวส.2

36

30

17

56.67

รวมทั้งหมด

83

73

34

46.58

ประเภทวิชา/
สาขาวิชาสาขางาน

รวม ปวช.3
ปวส.2

เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง
1. ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ
2. ผลการทดสอบ
3. ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
4. โครงการจัดสอบ Pre V-NET
5. สอบ Pre V-NET
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
พอใช้
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
46.58

ค่าคะแนน
3

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 - 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ํากว่าร้อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษา ได้ให้ความสําคัญกับการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นนักคิด นักพัฒนา
นักปฏิบัติอาชีพอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรมตามความต้องการของตลาดแรงงาน ให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรโดยจัดทําโครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่ผู้เรียน การจัดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ การจัดทํากิจกรรมโฮมรูม (Home Room) การแจ้งผลการเรียนทางไปรษณีย์และโครงการมอบ
เกียรติบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การปฏิบัติงาน (Attempt)
ได้จั ดเก็บ ข้อมูล รวบรวมหลักฐานหรือเอกสารที่แสดงถึงร่องรอยการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการดังนี้
- จัดโครงการปัจฉิมนิเทศโดยงานแนะแนว
- จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพโดยงานวัดผล
- จัดกิจกรรมโฮมรูม ( Home Room ) โดยงานครูที่ปรึกษา
- จัดทําโครงการแจ้งผลการเรียนทุกภาคเรียนถึงผู้ปกครองทางไปรษณีย์
- จัดทําข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาของผู้เรียนในแต่ละชั้นปี และตามรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว้ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกําหนด
- จัดทําโครงการมอบเกียรติบัตร
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผู้สําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ดังนี้
ประเภท ระดับ สาขา
วิชา
ชั้น
วิชา
พณิชยกรรม ปวช.3 พณิชย
การ
เกษตรกรรม ปวช.3 เกษตร
ศาสตร์
รวม

สาขางาน
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์

จานวนนักศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษา
ผลการ
แรกเข้า ออก คงเหลือ จานวน ร้อยละ ประเมิน
8
5
3
1
12.5 ต้องปรับปรุง
40
35

15
15

25
20

21
19

52.5
54.29

เร่งด่วน
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง

83

35

48

41

49.40

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ประเภทวิชา ระดับ สาขา
ชั้น
วิชา
เกษตรกรรม ปวส.2 เกษตร
ศาสตร์
รวม

สาขางาน
เกษตร
ศาสตร์

จานวนนักศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษา
แรกเข้า ออก คงเหลือ จานวน ร้อยละ
40
5
34
28
70
40

5

34

28

70

ตามเกณฑ์การตัดสิน ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าตามเกณฑ์ที
กําหนดตามระดับชั้นปวช.3 คิดเป็นร้อยละ 49.40 ระดับชั้นปวส.2 คิดเป็นร้อยละ 70 ค่าเฉลี่ยทั้ง 2 ระดับ
เท่ากับ 56.10 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.7 อยู่ในระดับ พอใช้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปีการศึกษา 2556 ที่ได้งานทําในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบร้อยละกับจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาได้จัดทําโครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา โครงการนํานักศึกษาใหม่ไปศึกษาดูงาน
เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้ข้อมูลความรู้และข้อแนะนําในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ จั ดป้ ายสนเทศการศึ กษาต่ อ ป้ ายประชาสั ม พัน ธ์ข องสถานศึ กษาอื่ น ๆ
ตําแหน่งงานว่าง ข่าวสารงานอาชีพที่ได้รับจากสํานักงานจัดหางานจังหวัด และสถานประกอบการต่าง ๆ
ติดต่อประสานกับหน่วยงานและสถานประกอบการ ในการจัดหางานให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประสาน
ความร่วมมือระหว่างงานแนะแนว ฯ และแผนกวิชาในการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา จัดทําแฟ้มข้อมูล
แนะแนวการศึกษาและงานอาชีพ จัดทําทําเนียบรุ่น ที่มีข้อมูลส่วนตัวของผู้จบการศึกษา เพื่อช่วยในการ
ติดตามหลังจบการศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. โครงการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา
2. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาใหม่
3. โครงการปัจฉิมนิเทศ
4. ทําเนียบรุ่น

ผลการ
ประเมิน
ดี
ดี

การปฏิบัติ (Attempt)
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาตามข้อมูลของงานทะเบียนและข้อมูลในทําเนียบรุ่น โดยทางไปรษณีย์
ทางโทรศัพท์ ทางเครือข่ายออนไลน์ บันทึกข้อมูลจากหนังสือขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net) , นําแบบติดตาม
ขึน้ web site ของวิทยาลัย ฯ (www.pcat.ac.th) เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล ติดต่อกับ
ผู้สําเร็จการศึกษาทาง web board , www.facebook.com , Line Application รวมทั้งสอบถามจาก
เพื่อน ญาติพี่น้อง ที่สามารถติดต่อได้
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. แบบสอบถามการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา
2. ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของงานทะเบียน
3. ทําเนียบรุ่น
4. สรุปข้อมูลการมีงานทํา/ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
5. ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทําผู้สําเร็จการศึกษา (http://job.vec.go.th)
6. ฐานข้อมูลศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net)
7. http//www.pcat.ac.th
8. www.facebook.com
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
การคํานวณหาค่าร้อยละ
ร้Xอยละ
100=

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด

-ระดับ ปวช. สามารถคํานวณได้ ดังนี้
50 X 100
53

= 94.34

-ระดับ ปวช. สามารถคํานวณได้ ดังนี้
62 X 100
64

= 96.87

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จํานวน 64 คน สามารถติดตามได้ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 96.87
ไม่สามารถติดตามได้ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12 มีงานทําในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.37 และศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 ไม่มีผู้ว่างงาน
สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่มีงานทําในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพ
อิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 96.87 ของผู้จบการศึกษาทั้งหมด
และคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่สามารถติดตามได้
- ระดับ ปวส. สามารถคํานวณได้ ดังนี้
28 X 100
= 93.33
30
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จํานวน 30 คน สามารถติดตามได้ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33
มีงานทําในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ประกอบอาชีพอิสระ
5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 และศึกษาต่อภายใน 1 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ไม่มีผู้
ว่างงาน
สรุปจํานวนผู้จบ ปวส. ที่มีงานทําในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของผู้จบการศึกษาทั้งหมด
สรุปผลการประเมิน โดยรวม ผู้สํ าเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีงานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี มีจํานวนทั้งสิ้น 90 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74
เมื่อเทียบเกณฑ์การตัดสิน ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลผู้จบการศึกษา
2. สรุปข้อมูลการมีงานทํา/ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
3. ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทําผู้สําเร็จการศึกษา (http://job.vec.go.th)
4. ฐานข้อมูลศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net)
5. รายงานโครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพของของผู้สําเร็จการศึกษา ใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและลักษณะทางปัญญา
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
ความตระหนัก(Awareness)
สถานศึกษามีการดําเนินงานที่แสดงถึงความตระหนักในด้านความพึงใจของสถานประกอบการ
ที่มตี ่อผู้สําเร็จการศึกษา ดังนี้
1. วางแผนสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา ต่อเนื่องจาก
โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา
2. จัดทําโครงการแนะนําอาชีพให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยการนํานักศึกษาใหม่ไปศึกษาดูงานใน
หน่วยงานและสถานประกอบการ เพื่อเรียนรู้คุณลักษณะพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงาน และสร้างเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ
3. จัดทําโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพแก่ผู้ที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษา โดยเชิญศิษย์เก่าซึ่งประสบความสําเร็จในการทํางานในสถานประกอบการ มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน
.4จัดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการและจัดให้นักศึกษาได้ทํางานในสถานประกอบการ
ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการทํางานที่สถานประกอบการพึงพอใจ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
.1โครงการปัจฉิมนิเทศ
.2โครงการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา
การปฏิบัติ (Attempt)
สถานศึกษาได้สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล ด้วยการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ โดยใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 1–5 จํานวน 15 ข้อคําถาม ให้ครอบคลุมคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ข้อคําถามที่ 9–15) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป (ข้อคําถามที่ 2, 4 - 8) และด้านสมรรถนะวิชาชีพ (ข้อคําถามที่ 1, 3) กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น
สถานประกอบการ/หน่วยงาน จํานวน 15 แห่ง สถานศึกษา 6 แห่ง และผู้รับบริการอาชีพอิสระ 8 ราย
รวมเป็ น แหล่ งข้ อมูล จํ านวน 29 แหล่ ง ตามรายงานสรุปผลการติดตามภาวะผู้ มี งานทําของผู้ สํ าเร็ จ

การศึกษา (http://job.vec.go.th) ซึ่งใช้ข้อมูลที่ได้ รั บจากการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา จากนั้นจึงส่ง
มอบแบบสํารวจความพึงพอใจจํานวน 57 ชุด ให้แก่แผนกวิชารับไปดําเนินการ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. สรุปผลการติดตามภาวะผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษา
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement )
จากการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับคืนจากแผนกวิชา พบว่า มีแบบสํารวจ
ที่ได้รั บคืนมาจํานวน 36 ชุด จากสถานประกอบการและหน่วยงาน 14 แห่ง จํานวน 14 ชุด สถานศึกษา
4 แห่ง จํานวน 17 ชุด และผู้รับบริการ 5 คน จํานวน 5 ชุด รวมเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจํานวน 23 แหล่ง
คิดเป็นร้อยละ 79.31ของแหล่งข้อมูลที่ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด จากนั้น นําข้อมูลมาวิเคราะห์ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
สถานประกอบการและหน่วยงาน 13 แห่ง ที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 14 ชุด มีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้าน ของผู้สําเร็จการศึกษา เฉลี่ยเท่ากับ 4.29
สถานศึกษา จํานวน 4 แห่ง ที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 17 ชุด มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ทั้ง 3 ด้าน ของผู้สําเร็จการศึกษา เฉลี่ยเท่ากับ 4.58
ผู้รั บบริ การ 5 คน ที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ชุด มีความพึงพอใจต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้าน
ของผู้สําเร็จการศึกษา เฉลี่ยเท่ากับ 4.35
สรุปผลการประเมิน สถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้าน ของผู้สําเร็จการศึกษา เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.40 โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51 - 5.00คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
เกณฑ์การตัดสิน สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น (1) คือ มีการประเมินความพึงพอใจ
โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นําข้อมูลมาวิเคราะห์
และมีผลตาม (5) คือ มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบ
กับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. รายชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ สถานศึกษา และ ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่สถานประกอบการส่งคืนวิทยาลัย ฯ
3. ตารางแจกแจงระดับความพึงพอใจ จําแนกเป็น
3.1. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่รับผู้สําเร็จการศึกษาเข้าทํางาน ที่มี
ต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สําเร็จการศึกษา

3.2. ความพึงพอใจของสถานศึกษา ที่รับผู้สําเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ ที่มีต่อคุ ณภาพทั้ง
3 ด้านของผู้สําเร็จการศึกษา
3.3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษา ที่มี
ต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สําเร็จการศึกษา
3.4. ความพึ ง พอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน สถานศึ ก ษา และ
ผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สําเร็จการศึกษา

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
1.8 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5
5

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน
ดีมาก
ดีมาก

5
2

ดีมาก
ต้องปรับปรุง

3

พอใช้

ยกเลิก
2
5

ต้องปรับปรุง
ดีมาก

5

ดีมาก

4.00

ดี

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาได้ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและได้พัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอาชี พตามรายวิ ช าที่กํ า หนดโดยความร่ว มมือ กั บสถานประกอบการและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ได้จัดทําแผนการเรียนตามหลักสูตร
สมรรถนะอาชีพ
การดาเนินการ (Attempt)
สถานศึกษามีการศึกษาข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
และหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องและมีการทดลองใช้โ ดยนํามาจัดแผนการเรียนตามสมรรถนะอาชีพโดยใช้
รูป แบบการจั ดการเรีย นการสอนแบบ PBLสถานศึกษามีการประเมินใช้ห ลั กสูตรจากผลสั มฤทธิ์ของ
นักเรียนในรายวิชา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีการสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5 สถานศึกษามีการนําหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4)
ไม่เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน

ผล/มี/ไม่มี
มี
มี
มี
มี
มี

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้รูปแบบ PBL
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557
3. ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพของสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
4. แผนการเรียนฐานสมรรถนะอาชีพ ปีการศึกษา 2557
5. รายงานการใช้แผนการเรียนรู้/บันทึกหลังสอน
6. สรุปการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ที่

1
2
3

ที่

1
2

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)

เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
5
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
4
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
3
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
2
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1

แบบเก็บข้อมูลการพัฒนาหลักสูตร
ระดับ ( ) ปวช. ( ) ปวส.
สาขางานที่เปิดสอนตาม
จานวนสาขางานที่พัฒนา
หลักสูตร
หลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ
การเกษตร
พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
รวม




3

แบบเก็บข้อมูลการพัฒนาหลักสูตร
ระดับ ( ) ปวช. () ปวส.
สาขางานที่เปิดสอนตาม
จานวนสาขางานที่พัฒนา
หลักสูตร
หลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ
เกษตรศาสตร์
ช่างกลเกษตร
รวม

ค่าคะแนน
5



2

ร้อยละของสาขางานที่นา
หลักสูตรสมรรถนะ
รายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้
จัดการเรียนการสอน

คิดเป็นร้อยละ 100

ร้อยละของสาขางานที่นา
หลักสูตรสมรรถนะ
รายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้
จัดการเรียนการสอน
คิดเป็นร้อยละ 100

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาได้ดําเนินการให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดยใช้เทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
การดาเนินการ (Attempt)
สถานศึกษาได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการกําหนดการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่
ดําเนิ น การสอนทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1 สั ปดาห์ โดยให้ หั วหน้าแผนกดําเนินการ
รวบรวม และตรวจสอบและสรุปแผนจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ฝ่ายวิชาการและผู้อํานวยการ
พิจารณาอนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน
2 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) 50 – 59.99 ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
3 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) 60 – 69.99 ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
4 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) 70 – 79.99 ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมด
สถานศึกษา
5 สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) 80 ขึ้นไป ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
หมายเหตุ ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา

ผล/มี/ไม่มี
มี

100

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของครู ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
3. บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้
4. บันทึกขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านการอนุญาต จากหัวหน้าแผนกวิชา รอง
ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อํานวยการ
5. แบบสรุป จํานวนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูใน
รายวิชาที่สอน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5)

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น(1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

แบบเก็บข้อมูล
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่มีแผนจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 2557
แบบสรุปการส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 1 / 2557
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลําดับ

ครูผสู้ อน

รายวิชาที่สอน

1
2

นายประสิทธิ์ ศศิภัทรกุล
นางสุทธรา เตือนธรรมรักษ์

-พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
-ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ
-เพศศึกษา
-ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
--เพศวิถีศึกษา
-หน้าที่พลเมืองศิลธรรม
- การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและ
เพิ่มผลผลิต
-อาเซียนศึกษา
-วิถีธรรมวิถีไทย
-หน้าที่พลเมืองศีลธรรม
-ภาษาไทยพื้นฐาน
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
-ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
-คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
-คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6
- วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- วิทยาศาสตร์ 1
- วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม
-พลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตร
-วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-พฤกษศาสตร์
-พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
- การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
- ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษฯ

3
4

นายอดุลย์ พรินทรากุล
นางพันธ์ศิริ สมจิตต์

5

นางสาวจิตติมา จองเมธา

6

นางสาววนิดา แดนโพธิ์

7
8

นางลัชนา ศศิภัทรกุล
นางสาวเรณู เชี่ยวชาญ

9
10

นายจีรพัฒน์ ทองเอก
นางอรอน นวลอินทร์

11

นางสาวทิพกฤษตา อินไชย

12

นางจารุวรรณ ก้อนเจริญ

จํานวนรายวิชา
ที่สอน
1

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน
1

4

4

1
2

1
2

2

2

2

2

1
2

1
2

1
2

1
2

4

4

3

3

ลําดับ

ครูผสู้ อน

13

นางสาวสาวิตรี พาดี

14

นางสาววาริยา ฮูเซ็น

รายวิชาที่สอน
- สถิติและการวางแผนการทดลอง
- คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
- ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
- ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
- ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
รวม

จํานวนรายวิชา
ที่สอน
2

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน
2

3

3

30

30

จํานวนรายวิชา
ที่สอน

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน

4

4

3

3

แผนกวิชา/สาขางานพืชศาสตร์
ลําดับ
1

2

ครูผสู้ อน
นายธงชัย ไชยวงศ์กาญจน์

นายดํารงศักดิ์ พิมพสุต

รายวิชาที่สอน
- สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
- การผลิตเห็ด
- โครงการผลิตเห็ด
- โครงการ 4 นก.
- หลักการเกษตร
- ปฏิบัติงานเกษตร
- เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

3

นายกฤษฎา อารีประเสริฐสุข - โครงการ 4 นก.
- ปฏิบัติงานเกษตร

2

2

4

นายบัณฑูรย์ สมจิตต์

- หลักพืชกรรม
- ปฏิบัติงานเกษตร

2

2

5

นายสุทิน กําบังกาย

- ปฏิบัติงานเกษตร
- การปลูกพืชไร้ดิน
- หลักพืชกรรม

3

3

2

2

3

3

2

2

6

นายประพันธ์ ใสสะอาด

- การผลิตพืชไร่
- สถิติและการวางแผนการทดลอง

7

นางอนงค์ศรี พิมพสุต

- หลักพืชกรรม
- การเกษตรผสมผสาน
- หลักพืชกรรมปรับพื้นฐาน

8

นางอมรศรี เรืองสกุล

- การปรับปรุงพันธุ์พืช
- การผลิตไม้กระถางเพื่อการค้า

ลําดับ
9
10
11

ครูผสู้ อน
นายดิษฐ์ ช่างหิน
นางกมลรัตน์ ดีชุมแสง
นายอัญเทพ สอนสอาด

รายวิชาที่สอน
- กล้วยไม้
- การผลิตไม้กระถางเพื่อการค้า
- ปฏิบัติงานเกษตร
- การเกษตรผสมผสาน - การผลิตเห็ด
- โครงการผลิตเห็ด
- ปฏิบัติงานเกษตร
- การผลิตพืชไร่
- การพัฒนาความเป็นผู้นาํ เกษตร
- ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
รวม

จํานวนรายวิชาที่
สอน

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน

3

3

4

4

3

3

31

31

จํานวนรายวิชา
ที่สอน

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน

4

4

2

2

2

2

3

3

2

2

1

1

6

6

20

20

แผนกวิชา/สาขางานสัตวศาสตร์
ลําดับ
1

2
3
4
5
6
7

ครูผสู้ อน

รายวิชาที่สอน

นายยงยุทธ ดีอุต

- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ
- โครงการเพาะเลีย้ งกบ
- การเพาะพันธุ์ปลา
- การประมงทั่วไป
นางสุริยา จันทร์แก้ว
- การประกวดตัดสินสัตว์
- โภชนศาสตร์สตั ว์
นายสฤษดิ์ สมอินทร์
- กฎหมายปศุสัตว์
- อาหารสัตว์เบื้องต้น
นายไพบูรณ์ วิเศษอุด
- การผลิตสุกร
- การเกษตรผสมผสาน
- ปฏิบัติงานเกษตร
นายสมชายแก้วจันทร์ฉาย
- อาหารและการให้อาหารสัตว์
- โครงการ 4 นก.
นางนภดา สองเมืองสุข
- หลักการเลี้ยงสัตว์
นายจิรกฤตย์ จิรวัฒน์ภาค - ทุ่งหญ้าและการจัดการทุ่งหญ้า
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ
- โครงการเพาะเลีย้ งกบ
- การเพาะพันธุ์ปลา
- หลักการเลี้ยงสัตว์
– ปฏิบัติงานเกษตร
รวม

แผนกวิชา/สาขางานธุรกิจเกษตร
ลําดับ
1
2

3

4

5

ครูผสู้ อน
นายไพฑูรย์ จันทรนิมิตร

รายวิชาที่สอน

- ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
- การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานอาชีพ
นางวราภรณ์ สมอินทร์ - หลักการจัดการฟาร์ม
- การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
- ธุรกิจทั่วไป
-เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
นางคันธนัณน์ ดีอุต
- การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
- การสร้างเว็บเพจ
- คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ
ครูสุอารี สมจิตร
- โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
- การใช้โปรแกรมนําเสนอข้อมูล
- คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ
- การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
ประยุกต์
- คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้น
- การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
งานอาชีพ
นายสนิท คําอู
- การพัฒนาความเป็นผู้นาํ เกษตร
- หลักการเลี้ยงสัตว์
- การจัดการธุรกิจเกษตร
- การประมงทั่วไป
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ
- โครงการเพาะเลีย้ งกบ
รวม

จํานวนรายวิชา
ที่สอน
2

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน
2

4

4

3

3

6

6

6

6

21

21

แผนกวิชา/สาขางานช่างกลเกษตร
ลําดับ

ครูผสู้ อน

1

นายสันติสุข มงคล

2

นายโสภณ กิติ

3

รายวิชาที่สอน
- เกษตรชลประทาน
- ปฏิบัติงานเกษตร
- ฟาร์มแทรกเตอร์ 1
- ทักษะวิชาชีพเกษตร
- ช่างกลเกษตรเบื้องต้น
- ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
- เครื่องยนต์ดีเซล
- เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
- ปฏิบัติงานเกษตร
- ช่างเกษตรเบื้องต้น
- ปฏิบัติงานเกษตร

นายสมสิทธิ์ สมบัติใหม่

4

นายวีรศักดิ์ ตาทุม

จํานวนรายวิชาที่
สอน
2

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน
2

4

4

3

3

2

2

11

11

จํานวนรายวิชาที่
สอน

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน

3

3

2

2

3

3

8

8

รวม

แผนกวิชา/สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
ลําดับ
1

ครูผสู้ อน
นางศิวพร

รายวิชาที่สอน

บุญคล้าย

2

นางฉวีวรรณ วิเศษอุด

3

นางเสาวคนธ์ บุญประภา

- ผลิตภัณฑ์พืช
- โครงการผลิตภัณฑ์พืช
- ปฏิบัติงานเกษตร
- สารเจือปนในอาหาร
- ผลิตภัณฑ์สัตว์
- อุสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
- ปฏิบัติงานเกษตร
รวม

รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 =
รายวิชาที่ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้
=

121
121

คิดเป็นร้อยละ 100

วิชา
วิชา

แบบเก็บข้อมูล
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่มีแผนจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 2557
แบบสรุปการส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2 / 2557
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลําดับ

ครูผสู้ อน

1

นายประสิทธิ์ ศศิภัทรกุล

2
3

4
5
6
7
8

รายวิชาที่สอน

-กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
-อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
งานเกษตร
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
นางอรอน นวลอินทร์
-วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม
นางสาวทิพกฤษตา อินไชย - หลักพันธุศาสตร์
- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม
- พลังงานและสิ่งแวดล้อม
นายจีรพัฒน์ ทองเอก
-วิทยาศาสตร์เกษตร
นางพันธ์ศิริ สมจิตต์
- อาเซียนศึกษา
- การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ
และเพิ่มผลผลิต
นายอดุลย์ พรินทรากุล
-วิถีธรรมวิถีไทย
นางสุทธรา เตือนธรรมรักษ์ - เพศวิถีศึกษา
นางสาววนิดา แดนโพธิ์
- ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
- ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
- ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
- ภาษาไทยพื้นฐาน

9

นางลัชนา ศศิภัทรกุล

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
งานเกษตร

10

นางจารุวรรณ ก้อนเจริญ

- ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
- ภาษาอังกฤษสมัครงาน
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ

จํานวนรายวิชา
ที่สอน

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน

3

3

1

1

4

4

1

1

2

2

1
1

1
1

4

4

1

1

3

3

ลําดับ
11
12
13
14

ครูผสู้ อน
นางสาวสาวิตรี พาดี
นางสาวเรณู เชี่ยวชาญ
นางสาวจิตติมา จองเมธา
นางสาววาริยา ฮูเซ็น

รายวิชาที่สอน
- คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
-คณิตศาสตร์ 4
- กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
- วิถีธรรมวิถีไทย
- ภูมิเศรษฐศาสตร์
- ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
- ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
- ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
- สนทนาภาษาอังกฤษ 1
รวม

จํานวนรายวิชา
ที่สอน
1
1

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน
1
1

3

3

4

4

30

30

จํานวนรายวิชา
ที่สอน

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

แผนกวิชา /สาขางานพืชศาสตร์
ลําดับ
1

2
3
4
5

6

ครูผสู้ อน
นายธงชัย ไชยวงศ์กาญจน์

นายบัณฑูรย์ สมจิตต์
นายสุทิน กําบังกาย
นางอมรศรี เรืองสกุล
นายดิษฐ์ ช่างหิน

นายประพันธ์ ใสสะอาด

รายวิชาที่สอน
- สัมมนา
- การป้องกันกําจัดศัตรูพืชเบื้องต้น
- โครงการ 4 นก.
- ทักษะวิชาชีพเกษตร
- การผลิตพืชสมุนไพร
- โครงการ 4 นก.
- ทักษะวิชาชีพเกษตร
- การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น
- โครงการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น
- การขยายพันธุ์พืช
- พฤกษศาสตร์
- การจัดการสถานเพาะชํา
- โครงการ 4 นก.
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
- การจัดและดูแลสวน
- การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
- โครงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
- สัมมนา
- ดินและน้ําเพื่อการเกษตร
- โครงการ 4 นก.
- ทักษะวิชาชีพเกษตร

ลําดับ
7
8
9

10
11

ครูผสู้ อน

รายวิชาที่สอน

นางอนงค์ศรี พิมพสุต

- การผลิตพืชผัก
- โครงการผลิตพืชผัก
นางกมลรัตน์ ดีชุมแสง
- โครงการผลิตพืชผัก
- การผลิตพืชผัก
- ทักษะวิชาชีพเกษตร
นายดํารงศักดิ์ พิมพสุต
- หลักการส่งเสริมการเกษตร
- สารชีวภาพในการผลิตพืช
- การผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร
- สารชีวภาพเพื่อการเกษตร
- การเกษตรผสมผสาน
นายกฤษฎา อารีประเสริฐ - การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
สุข
- หลักการส่งเสริมการเกษตร
นางอัญเทพ สมสอาด
- การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
- ดินและน้ําเพื่อการเกษตร
- ทักษะวิชาชีพเกษตร
- หลักการส่งเสริมการเกษตร
- โครงการผลิตพืชไร่
รวม

จํานวนรายวิชา
ที่สอน
2

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน
2

3

3

5

5

2

2

5

5

38

38

จํานวนรายวิชา
ที่สอน
3

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน
3

1

1

3

3

7

7

แผนกวิชา /สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
ลําดับ

ครูผสู้ อน

1

นางศิวพร

2
3

นางฉวีวรรณ วิเศษอุด
นางเสาวคนธ์ บุญประภา

รายวิชาที่สอน

บุญคล้าย

- ผลิตภัณฑ์พืช
- ทักษะวิชาชีพเกษตร
- โครงการผลิตภัณฑ์พืช
- ผลิตภัณฑ์สัตว์
- อุสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
- ทักษะวิชาชีพเกษตร
- สารเจือปนในอาหาร
รวม

แผนกวิชา /สาขางานธุรกิจเกษตร
ลําดับ
1
2
3
4

5

6

ครูผสู้ อน

รายวิชาที่สอน

- ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตเี้ บื้องต้น
- คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ
นางวราภรณ์ สมอินทร์ - การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
นางคันธนัณน์ ดีอุต
- โครงการ 4 นก
นางสุอารี สมจิตร
- การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
อาชีพ
- จริยธรรมในงานคอมพิวเตอร์
- การใช้เครื่องใช้สํานักงาน
- คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
นางสาวเขมจิรา ทอง
- การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงาน
ประไพ
สถิติ
- โครงการ 4 นก
- การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
- คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ
นายสนิท คําอู
- การจัดการธุรกิจเกษตร
- บัญชีฟาร์ม
- การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
- โครงการเลี้ยงสัตว์ปีก
- บัญชีเบื้องต้น 2
รวม

จํานวนรายวิชา
ที่สอน

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน

3

3

1
1

1
1

4

4

4

4

3

3

16

16

นายไพฑูรย์...จันทรนิมิตร

แผนกวิชา /สาขางานสัตวศาสตร์
ลําดับ
1
2

3
4

5
6

7

ครูผสู้ อน

รายวิชาที่สอน

- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ
- โครงการเลี้ยงปลา
- โครงการ 4 นก.
นางสุริยา จันทร์แก้ว
- กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
- การเลี้ยงโคนม
- การผสมเทียม
- การประกวดและตัดสินสัตว์
เบื้องต้น
นายสฤษดิ์ สมอินทร์
- การผลิตอาหารสัตว์
- อาหารสัตว์เบื้องต้น
- การเลี้ยงสุกร
นายไพบูรณ์ วิเศษอุด
- การผลิตสุกร
- โครงการเลี้ยงสุกรพันธุ์
- โครงการเลี้ยงสุกรขุน
- โครงการเลี้ยงสุกร
- ทักษะวิชาชีพเกษตร
นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย - การปรับปรุงพันธุ์สตั ว์
- การเลี้ยงสัตว์ปีก
- สัมมนา
นางนภดา สองเมืองสุข
- หลักการเลี้ยงสัตว์(ปรับพื้น)
- โครงการเลี้ยงสัตว์ปีก
- การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
- หลักการส่งเสริมการเกษตร
- สัมมนา
นายจิรกฤตย์ จิรวัฒน์ภาค - โรคและสุขาภิบาลสัตว์
- การผลิตโค
- โครงการเลี้ยงโคนม
- โครงการเลี้ยงโคเนื้อ
- การผลิตพืชอาหารสัตว์
- การสุขาภิบาลสัตว์เบื้องต้น
- ทักษะวิชาชีพเกษตร
รวม

จํานวนรายวิชา
ที่สอน

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน

3

3

4

4

3

3

5

5

3

3

5

5

7

7

30

30

นายยงยุทธ ดีอุต

แผนกวิชา /สาขางานช่างกลเกษตร
ลําดับ
1
2

3

4

ครูผสู้ อน

รายวิชาที่สอน

นายสันติสุข มงคล

จํานวนรายวิชาที่
สอน

จํานวนรายวิชาที่
ส่งแผนการสอน

3

3

4

4

4

4

3

3

14

14

- เกษตรชลประทาน
- ระบบการให้น้ําเพื่อการเกษตร
- ทักษะวิชาชีพเกษตร
- ฟาร์มแทรกเตอร์ 2
- แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร
- ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
- การพัฒนาความเป็นผู้นาํ เกษตร
- ความแข็งแรงของวัสดุ
- งานขนถ่ายและขนส่งเกษตร
- ช่างกลเกษตรเบื้องต้น(ปรับพื้น)
- ทักษะวิชาชีพเกษตร
- การขับเคลื่อนยานพาหนะ
- ไฟฟ้าในฟาร์ม
- ทักษะวิชาชีพเกษตร

นายโสภณ กิติ

นายสมสิทธิ์ สมบัติใหม่

นายวีรศักดิ์ ตาทุม
รวม

รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2557
รายวิชาที่ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้

=
=

135
135
คิดเป็นร้อยละ 100

วิชา
วิชา

แบบเก็บข้อมูลการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ภาคเรียนที่ 1 /2557
สาขาวิชา

จานวนครู จานวนครูที่มีแผนจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณา
ทั้งหมด
การคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
เกษตรศาสตร์
21
21
พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
5
ช่างกลเกษตร
4
4
สามัญสัมพันธ์
14
14
รวม
44
44
ร้อยละ
100
แบบเก็บข้อมูลการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 /2557
สาขาวิชา
จานวนครู จานวนครูที่มีแผนจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณา
ทั้งหมด
การคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
เกษตรศาสตร์
21
21
พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
6
ช่างกลเกษตร
4
4
สามัญสัมพันธ์
14
14
รวม
45
45
ร้อยละ
100

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาได้ดําเนินการให้แผนกวิชาจัดทําโครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามรายวิชาที่
ดําเนินการสอน และให้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่ มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และดําเนินการจัดทําโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และได้กําหนดแผนการ
การนิเทศการเรียนการสอนของครูและทําบันทึกหลังการสอน ให้ครูนําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและนําผลจากการวิจัยไปแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนตามกระบวนการวิจัย
การดาเนินการ (Attempt)
สถานศึกษาได้ดําเนิ น การให้ ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้มีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน โดยหัวหน้าแผนกวิชาและหรือ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และให้ ครูทําบันทึก
หลั งการสอน ให้ ครูนํ าผลจากการสอนด้ว ยเทคนิควิธีการสอนที่ห ลากหลายและผลการนิเทศการจัด
การเรี ย นการสอนไปจั ด ทํ าวิ จั ย และนํ า ผลจากการวิ จัย ไปแก้ไ ขปั ญ หาหรื อ พัฒ นาการเรีย นการสอน
ตามกระบวนการวิจัย
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
ผล
1 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ100
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถระอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
2 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
ร้อยละ100
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
3 สถานศึกษาดําเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนทํา
ร้อยละ100
บันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
4 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
ร้อยละ100
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปทําวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน
5 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ ร้อยละ100
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
เอกสารอ้างอิง ได้แก่ 1. โครงนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในรายวิชาต่างๆ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

สาขาวิชา

แบบเก็บข้อมูลคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
จํานวนรายวิชาที่มีแผน
จํานวน
จัดการเรียนรู้มุ่งเน้น
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รายวิชาที่มี
จํานวน สมรรถนะอาชีพบูรณา
รายวิชาที่มี รายวิชาที่มี
รายวิชาที่ใช้
การนํา
รายวิชา การคุณธรรมจริยธรรม
การนิเทศ
การนําผล
สื่อและ
ผลการวิจัยไป
ที่สอน ค่านิยมและคุณลักษณะ
และทํา การสอนและ
เทคโนโลยีที่
แก้ไขปัญหา
ทั้งหมด
อันพึงประสงค์และ
บันทึกหลัง การนิเทศไป
เหมาะสม
การเรียนการ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
การสอน
ทําวิจัย
สอน
พอเพียง
134
134
134
134
42
42
25
25
25
25
8
8
37
37
37
37
11
11

เกษตรศาสตร์
ช่างกลเกษตร
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
สามัญสัมพันธ์
60
รวม
256
ร้อยละ/รายวิชา

60
256
ร้อยละ 100

60
60
28
28
256
256
89
89
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 34.77 ร้อยละ 34.77

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีโครงการอบรมการวัดและประเมินผล มีนโยบายให้ครูผู้สอนจัดทําแผนการสอนที่มี
การวัดและประเมินผลที่หลากหลายโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมและเป็นแผนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรม จริยธรรม
การดาเนินการ (Attempt)
จัดอบรมการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนจัดทําแผนการสอนตามที่สถานศึกษากําหนด และแจ้ง
หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลก่อนการสอน วัดผลตามแผนการสอนและนําผลไปพัฒนาผู้เรียน
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
จากผลการประเมินภายในประจําปีการศึกษา 2557 ครูผู้สอนจํานวน 45 คน มีรายวิชาที่เปิดสอน
จํานวน 256 วิชา มีการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา คิดเป็นร้อยละ100 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก(ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ)
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนกําหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
2 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาที่สอน
3 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
ทุกรายวิชาที่สอน
4 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน
5 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

มี/ไม่มี
มี

เอกสารอ้างอิงได้แก่
1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
3. หลักฐานการกําหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้ เรียนทราบก่อน
การจัดการเรียนการสอนของครู ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
4. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน

มี
มี
มี
มี

5. หลั กฐานการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่ห ลากหลายและเหมาะสมของครูทุกคนในทุก
รายวิชาที่สอน
6. หลักฐานการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
7. หลั กฐานการนํ าผลการวัด และประเมิ นผลไปใช้ใ นการพัฒ นาสมรรถนะผู้ เรี ยน ที่ มุ่ง เน้ น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก(Awareness)
สถานศึกษามีการดําเนินงานที่แสดงถึงความตระหนักในด้านระดับคุณภาพในการฝึกงานจาก
สถานประกอบการ หน่ ว ยงาน ชุ ม ชน ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น โดย คั ด เลื อ กสถานประกอบการ
หน่วยงาน ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน นิเทศการฝึกงาน วัดผลการฝึกงาน สัมมนาการฝึกงานของ
ผู้เรียน ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน
การดาเนินการ (Attempt)
1. คัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน เพื่อทําความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตาม
หลักสูตร
2. ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมแจกคู่มือการฝึกงาน
3. นิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
4. วัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
5. จัดสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน เพื่อนําผลไปปรับปรุง
มาตรฐานสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานหรือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5.1 ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานหรือจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
5.2 จัดทําแผนการฝึกร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
5.3 นิเทศ ติดตาม การฝึกงานหรือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement)

ระดับและ
สาขาวิชา

สาขางาน

ประเด็นการพิจารณา
1.มีการ 2.มีการ 3.มีการ 4.มีการ
คัดเลือก ปฐม
นิเทศ วัดผลการ
สถาน
นิเทศ
การ
ฝึกงาน
ประกอบ ผู้เรียน ฝึกงาน
ร่วมกับ
การ
ก่อนการ
สถาน
ฝึกงาน
ประกอบ
และมี
การ
คู่มือการ
ฝึกงาน

5.มีการ
สัมมนาการ
จา
ฝึกงานโดย
เชิญสถาน นวน ผลการ
ประกอบการ ข้อที่ ประเมิน
ปฏิบัติ
และ
หน่วยงาน
เข้าร่วม

ระดับ ปวช.
เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
เกษตรทั่วไป





















5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ระดับ ปวส.
พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
ช่างกลเกษตร





















5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางพบว่า สถานศึกษามีการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา..........................5.....................
ข้อ ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.5 อยู่ในระดับ
 ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทําความร่วมมือในการ
ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน
สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา

มี/ไม่มี
มี

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. ข้อมูลสถานประกอบหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและทําความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตามหลักสูตร
2. หลักฐานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
3. หลักฐานการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
4. หลักฐานการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
5. หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
6. หลักฐานการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อนําผล
ไปปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มี
มี
มี
มี

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน
ดีมาก

5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาได้ดําเนิน การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ตามตามที่กฎหมายกําหนด มีการ
บริหารงานโดยแบบมีส่วนร่วม จัดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ และประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
การดาเนินการ (Attempt)
1. สถานศึ ก ษาได้ ดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา โดยมี คํ า สั่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ที่ 1695/2554 ลงวั น ที่ 10 เดื อ น สิ ง หาคม 2554 เรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งลงนามแต่งตั้งโดยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 19 คน
คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้ วยผู้แทนชุมชน 7 คน สถานประกอบการ 5 คน ผู้แทนครู 1 คน
ตัวแทนฝ่ายบริหาร 1 คน กรรมการฝ่ายบริหาร 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน รวม 19 คน
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ บริหารงานโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยจัดให้มีการประชุมตามบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
3. ดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วน ตามที่
กฎหมายกําหนดโดยได้ให้ความเห็นชอบ ตามบทบาทหน้าที่ การให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นแนว
ทางการพัฒนาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ การอนุมัติแผนพัฒนาของสถานศึกษา และให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจําปีของวิทยาลัย
4. ดําเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ตามเอกสารมาตรฐานอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555
5. ดําเนิ น การให้ ผู้ ทรงคุณวุฒิ ฯ ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา
6. ดํ า เนิ น การให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฯ ประเมิ น คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 สถานศึกษาดําเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เรียนละก1ษาดํ
ครัา้งเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอํานาจ
3 สถานศึ
หน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผล/มี/ไม่
มี
มี
มี

ที่
ประเด็นการพิจารณา
4 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผล/มี/ไม่
มี
4.27

5 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

มี

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. คําสั่งแต่งตั้ง
2. หลักฐานการประชุม
3. หลักฐานการแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. หลักฐานประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษา
5. หลักฐานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ทไี่ ด้
ปฏิบัติตามประเด็น 5ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน และมีการจัดทําแผนปฎิบัติการ ประจําปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการทํางานตามแผนมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะและเพื่ อ
การปรับปรุง
การดาเนินการ (Attermpt)
สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปี โดยจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Attempt)
ประเด็นการพิจารณา

มีการปฏิบัติ

ไม่มี
ปฏิบัติ

หมายเหตุ


1. สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย

2. สถานศึกษามีการรายงานการประชุมคณะกรรรมการ
จํานวน 2
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย (ต่อภาคเรียน)
ครั้ง

3. สถานศึกษาดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ใน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

4. สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มีผลการ
สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
ประเมินโดย
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
เฉลี่ย 4.2
สถานศึกษา (เกณฑ์ผ่าน 3.51-5.00)

5. สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน
จากตารางพบว่า สถานศึกษามีการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2
อยู่ในระดับ
ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เรียนชุมชนสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง
สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี

มี/ไม่มี
มี
มี
มี
มี
มี

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. แผนงานและโครงการปฏิบัติการประจําปี 2557
2. รานงานผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2557
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. หลั ก ฐานการนํ าผลการประเมิน ไปปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การ (แผนงานและโครงการ
ปีงบประมาณ 2557)
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก (Awareness)
ในปี การศึกษา 2557 วิท ยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ได้มีก ารพัฒ นาวิทยาลั ยฯ ตาม
วัตถุ ป ระสงค์ ของการจั ด ตั้งสถานศึกษา ตามอั ตลั กษณ์ ปรั ช ญา วิสั ยทัศ น์ พันธกิจ ที่ได้ รับความ
เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการ (Attempt)
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ มีการกําหนด อัตลักษณ์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ วิทยาลัย และมีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการดําเนินการ มีการประเมินผลตามแผนงาน โครงการ และมีการ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ที่

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีการกําหนด อัตลักษณ์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ชุมชน
และหน่กวษามี
ยงานที
่เกี่ยาเนิ
วข้นอการตามแผนงาน
ง
สถานศึ
การดํ
โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

2

3
4
5

มีการ ไม่มีการ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ






หมาย
เหตุ

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)

ค่าคะแนน
4

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยที่
ได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
2. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ
4. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์
ปฏิบัติตามประเด็นการ
(1) (2) (3) (4) และ (5)
น (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็ตันดสิ(1)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ ปรัชญา ของสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อโครงการ/
พัฒนาองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย
หน่วยแพร่ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการอําเภอยิ้ม
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษา (อศกช.)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎ
ราชกุมาร ปี 57

7

โครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพระยะสั้น

ที่
8
9
10
11
12

ชื่อโครงการ/
โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพในหน่กิวจยงานฯ
กรรม
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา
โครงการกิจกรรมเข้าพรรษา
โครงการประเพณีลอยกระทงอําเภอเด่นชัย

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ตามตามที่กฎหมายกําหนด มีการ
บริหารงานโดยแบบมีส่วนร่วม จัดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ และ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
การดาเนินการ (Attempt)
1. สถานศึ ก ษาได้ ดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา โดยมี คํ า สั่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1695 / 2554 ลงวันที่ 10 เดือน สิงหาคม 2554 เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งลงนามแต่งตั้งโดยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 19 คน
คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนชุมชน 7 คน สถานประกอบการ 5 คน ผู้แทนครู 1 คน
ตัวแทนฝ่ายบริหาร 1 คน กรรมการฝ่ายบริหาร 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คนรวม 19 คน
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ บริหารงานโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การจั ด ทําแผนพัฒ นาสถานศึ กษา โดยจัดให้ มี การประชุ มตามบั นทึ กการประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาปีการศึกษาละ 10 ครั้ง
3. ดํ าเนิ น การให้ คณะกรรมการสถานศึ กษามีก ารปฏิ บัติ ตามบทบาทหน้า ที่ครบถ้ ว น ตามที่
กฎหมายกําหนดโดยได้ให้ความเห็นชอบ ตามบทบาทหน้าที่ การให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นแนว
ทางการพัฒนาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ การอนุมัติแผนพัฒนาของสถานศึกษา และให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของวิทยาลัย
4. ดํ า เนิ น การแต่ง ตั้ ง ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถานศึก ษา ตามเอกสารมาตรฐานอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ. 2555
5. ดําเนินการให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา
6. ดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
ที่
ประเด็นการ
ผล/มี/ไม่มี
มี
พิจอารณา
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรื
วิทยาลัย ตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 สถานศึกษาดําเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

มี

3 สถานศึกษาดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

มี

5 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. คําสั่งแต่งตั้ง
2. หลักฐานการประชุม
3. หลักฐานการแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. หลักฐานประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษา
5. หลักฐานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

4.27

มี

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก(Awareness)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมีการวางแผน จัดทําโครงการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา และมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากร ทําหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล ผู้จัดการระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดาเนินการ(Attempt)
บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายตามคําสั่งของสถานศึกษาดําเนินการควบคุมดูแลจัดการให้การใช้
บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ผลการประเมินคุณภาพ(Achievement) มีดังนี้
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ผล/มี/ไม่มี
1 สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จําเป็นสําหรับสถานศึกษา
มี
ที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการ
สูญหายของข้อมูล
2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
มี
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
มี
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
มี
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
ผลการประเมิน
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย3.51 - 5.00
อยู่ที่ 4.50
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
เว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ฐานข้อมูลของงานฝ่ายต่าง ๆ โครงการจัดซื้อวัสดุของ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลการเข้าใช้ระบบของบุคลากรภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
แบบสอบถามระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก ( Awareness )
1. สถานศึกษาได้จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแผนตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2555
2. สถานศึกษาออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําปีการศึกษา 2557
3. คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน จํานวน 7 โครงการ ได้แก่
1. โครงการอบอุ่น ปลอดภัย ในเกษตรแพร่
2. โครงการฟุตบอลประเพณี “เกษตรแพร่คัพ”
3. โครงการตรวจสุขภาพประจําปี
4. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด “เกษตรแพร่เกมส์”
5. โครงการวัยรุ่นวัยเรียนเพื่อพฤติกรรมอนามัยที่ดีชีวิตสดใส
6. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
7. โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมหอพัก
การดาเนินการ ( Attempt )
ดําเนินงานตามโครงการโดยประสานความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา หน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ สถานีตํารวจอําเภอเด่นชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนแวดล้อมสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการ อกท.หน่วยแพร่ และนักเรียน
นักศึกษาทุกคน

ผลการประเมินคุณภาพ ( Achievement )
ลาดับที่
ความเสี่ยง
1
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
2
ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
3
ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
4
ความเสี่ยงด้านสังคม
5
ความเสี่ยงด้านการพนันและการ
มั่วสุ่ม

ปี 2556
15
7
8
1
0

ปี 2557
14
3
3
2
0

ลดลง/ครั้ง
1
4
5
-

เพิ่มขึ้น/ครั้ง
1
-

1. จัดทํารายงานประเมินผลทั้ง 7 โครงการ เสนอต่อผู้อํานวยการและคณะกรรมการสถานศึกษา
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนํารายงานไปใช้ในการ
ปรับปรุงด้านบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษาต่อไป
3. รายงานการประชุมและข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาในการกําหนด
แผนงานบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษาต่อไป
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สําคัญ
อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด
ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง
2 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
3 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5 สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2. โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจําห้องพยาบาล
3. โครงการตรวจสุขภาพประจําปี
4. โครงการฟุตบอลประเพณีระหว่างชั้นปี “เกษตรแพร่คัพ”
5. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด “เกษตรแพร่เกมส์”
6. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
7. โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมหอพัก

มี/ไม่มี
มี

มี
มี
มี
จํานวน 3 ด้าน

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ความตระหนัก ( Awareness )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ มีระบบการดูแลให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ให้เป็นปัจจุบัน จัดตารางให้นักเรียนพบครูที่ปรึกษาสัปดาห์ละ
1 ชั่วโมง มีการส่งเสริม สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกปีก ารศึกษา มีการคัดกรองผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง
ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง รายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ
การดาเนินการ ( Attempt )
สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
สถานศึกษามีระบบการดูแลผู้เรียน โดยมีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับงานกิจกรรม
ตอนต้นปีการศึกษา ที่มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาใหม่ ทุกปีการศึกษา ในปีการศึกษา
2557 ได้จัดปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนใหม่ ในวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
มีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2557 ตอนต้นปีการศึกษา และจัดให้ผู้เรียน
พบครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี อาทิตย์ละ 1 ชั่วโมง ในวันพุธ บ่าย ( คาบเรียนที่ 5 ) พร้อมทั้งจัดทําสมุดบันทึก
Home Room ให้ครูที่ปรึกษาทุกคนได้บันทึกการพบนักเรียน และครูที่ปรึกษาพบนักเรียนตอนเข้าแถว
เคารพธงชาติทุกเช้า มีสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว จัดทําคู่มือครูที่ปรึกษา

สัปดาห์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ตาราง สรุป การพบครูที่ปรึกษา
ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2557
ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2557
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557
วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557
วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557
วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557
วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557
วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557
วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557
วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557
วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557
วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
วันพุธที่ 7 มกราคม 2558
วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557
วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
วันพุธที่ 21 มกราคม 2558
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557
วันพุธที่ 28 มกราคม 2558
วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
วันพุธที่ 3 กันยายน 2557
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
วันพุธที่ 10 กันยายน 2557
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ทุก สั ป ดาห์ ห ลั ง จากชั่ว โมงโฮมรูม ครู ที่ป รึ ก ษาแต่ ล ะห้ อ ง บั น ทึ กการพบนั ก เรีย น นัก ศึ ก ษา
ส่งรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น
รวมจํานวนครั้งที่ผู้เรียนได้พบครูที่ปรึกษา 36 ครั้ง ( ยกเว้นนักเรียนชั้น ปวช. 3 ที่ออกฝึกงาน
ในภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน )
สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ยังมีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง ในจังหวัดแพร่ ส่วนผู้ปกครอง
ในจังหวัดน่านใช้วิธีการติดต่อทางโทรศัพท์
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10
ของผู้เรียนที่ร้องขอ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้ อยร้อยละ 10
ของจํานวนผู้เรียนที่ร้องขอ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ โดยงานแนะแนว จัดสรรทุนการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนได้รับทุนทั้งหมด จํานวน 53 คน เป็นทุนจากหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ ทั้งที่เป็นทุนต่อเนื่อง และทุนให้เปล่า

จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนในวันไหว้ครูทุกปีการศึกษา โดยประกาศให้นักเรียนที่มีความ
ประสงค์ขอรับทุนเขียนเรียงความประวัติส่วนตัว แล้วงานแนะแนวแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุน ในปีการศึกษา 2557 มีผู้ได้รับทุนการศึกษาจํานวน 53 คน จากผู้ที่
ส่งเรียงความขอรับทุนการศึกษาทั้งหมด 82 คน คิดเป็นร้อยละ 64.63 % โดยขอรับบริจาคเงิน
ทุนการศึกษาจาก ครู ศิษย์เก่า และบุคลทั่วไป มามอบให้กับนักเรียน นักศึกษาในวันไหว้ครู
สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
สถานศึกษาจัดทําการคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดย
ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดําเนินการคัดกรองและกลุ่มเสี่ยงส่งต่องานปกครองดูแลให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริม
ผู้เรียนปัญญาเลิศ โดยการส่งเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ
วิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์บริการผู้พิการให้นักเรียนที่มีความพิการเข้ามาใช้บริการ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
2 สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของผู้เรียนที่ร้องขอ
5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ

มี / ไม่มี
มี
รวม 36ครั้ง/ปี
มี
มี
มี

เอกสารอ้างอิงได้แก่
1. รายงานผลการจัดปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2557
2. คําสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปี 2557
3. คู่มือครูที่ปรึกษา
4. สมุดบันทึกโฮมรูม
5. สมุดบันทึกการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
6. รายงานคัดกรองเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน
7. รายงานการดําเนินงานทุนการศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนา ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ การจัดอาคารเรียน ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกงานศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนในแต่ละปีการศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานจะสํารวจ
ความเพียงพอ และความเหมาะสมของโรงฝึกงานและห้องปฏิบัติการ เพื่อจัดทําโครงการปรับปรุง เตรียม
ความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียนตามแผนการใช้ห้องเรียนแต่ละอาคาร
และแผนกวิชา
การดาเนินการ (Attempt)
สถานศึกษาได้จัดห้องเรียนตามแผนการใช้ห้องเรียนแต่ละอาคาร และแผนกวิชาต่างๆ ได้มีการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน
2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ

ผล/มี/ไม่มี
มี

มี
มี
4.34
มี

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน
4. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีการจัดหา การใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 1-5 และมีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
การดาเนินการ (Attempt)
มีการดําเนินการแผนงาน เสนอโครงการ ในการจัดหาการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ทํา
การประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน และนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน
4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ผล/มี/ไม่มี
มี
มี
มี
4.7
มี

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. แผนงานและโครงการปฏิบัติการประจําปี 2557
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2557
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
4. หลั ก ฐานการนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การ (แผนงานและโคร งการ
ปีงบประมาณ 2558)
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก(Awareness)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯได้รับการพัฒนา
ฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพ และความรู้ด้านจรรยาบรรณ โดยเข้ารับการอบรม สัมมนาวิชาการ ตลอด
ศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานศึกษานํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อ การปฏิบัติงานการเรียนการสอน
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ วิทยาลัยฯได้สนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย งานสร้างสรรค์จากหน่วยงาน
ภายใน/องค์กรภายนอก ตลอดจนสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกันกับสถานศึกษาอื่นหรือ
หน่วยงาน/องค์กรภายนอก อีกทั้งได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชน
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับ
ความเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง อย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการ(Attempt)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังนี้
1. ด้านพัฒนาฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพรวมทั้งการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยดําเนินการจัดอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ศึกษาด้ว ย
ตนเองจากบทเรียนออนไลน์ ด้านวิชาการ/วิชาชีพ และความรู้ด้านจรรยาบรรณทั้งภายในและภายนอก
อาทิ เช่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิ บัติการโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การร่วมประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 36 ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกําแพงเพชร และระดับชาติ ครั้งที่ 36 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอน โครงการอบรมครูและนักศึกษาแกนนําสถานศึกษาธรรมาภิบาล ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีแพร่
2. ด้านทุน การศึก ษาหรื อ ทุน วิจัย งานสร้างสรรค์จากหน่ว ยงานภายใน/ภายนอกวิ ทยาลั ย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทุน อาทิ การศึกษาการกระตุ้นการงอกของ
เมล็ดทานตะวันด้วยสารจากธรรมชาติ สิ่งประดิษฐ์ถังดักกบ สเปรย์เอนกประสงค์ แอลกอฮอล์แฟนซี
ชุดเตาแก๊สหุงต้มแก๊สชีวภาพงบวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของ น้ําหมักปุ๋ยชีวภาพมูลไส้เดือนแต่ละ
สูตร ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า
3. ด้านการแลกเปลี่ ย นบุ คลากรร่ว มกันกับสถานศึกษาอื่นหรื อหน่ว ยงาน/องค์กรภายนอก
ได้สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาโดยส่งบุคลากรฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
โครงการแลกเปลี่ ย นศึก ษาดูง าน โครงการฝึ ก ปฏิ บัติป ระชัน ฟาร์ม อ.เด่น ชัย จั งหวัด แพร่ โครงการ

แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ ระหว่างครู ด้านช่างกลเกษตรกับบริษัทคูโบต้าแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านภาษากับประเทศสหราชอาณาจักร ฯลฯ
4. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดําเนินการ
ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามโครงการต่ า งๆอาทิ เช่ น การร่ ว มการแข่ ง ขั น อาชี ว สั ม พั น ธ์
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การตรวจสุขภาพประจําปี การประกันสุขภาพ ร่วมโครงการเสริมสร้าง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
5. ด้ า นการประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งในด้ า นวิ ช าการ/วิ ช าชี พ ระดั บ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น จนถึ ง
ระดับชาติ ได้ดําเนินการคัดเลือกครูและบุ คลากรทางการศึกษาดีเด่นในแต่ละปี และส่งเสริมให้มีผลงาน
ดีเด่นได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง อาทิเช่น ได้ดําเนินการคัดเลือกยกย่องให้เป็นครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่นระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่รางวัลหนึ่งแสนครูดี การเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ
ผลการประเมินคุณภาพ(Achievement)
หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
ร้อยละ
1. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการ
66.36
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาทุน
12.6
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
3. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ
15.96
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานองค์กร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
4. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการ
100
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
5. สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
15.96
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับทุนการศึ กษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
5. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

6. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดี

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

ค่าคะแนน
4

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวนครูที่ได้รับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวนครู ฝึกอบรมด้าน
ได้รับ
ได้แลกเปลี่ยน
ได้รับการ
ได้รับการ
และบุคลากร วิชาชีพฯ ทุนการศึกษา กับสถานศึกษา
พัฒนา
ประกาศ
ทางการ
ร้อยละ 75
ร้อยละ 5
อื่นร้อยละ 5 คุณภาพชีวิต เกียรติคุณฯ
ศึกษา
ร้อยละ 75
ร้อยละ 5
84 คน
ร้อยละ
66.36
12.6
15.96
100
15.96

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกั บแผนปฏิบัติการประจําปีของ
สถานศึกษา ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
ปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
การดาเนินการ (Attermpt)
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการจัดการสอน มีรายได้หรือมีมูลค่า
ของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุในการจัดการเรียนการสอน มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
สําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทําและ
ดําเนิ น การจั ดประกวด จั ดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มีรายจ่ายในการดําเนิน งานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลู กฝั งจิตสํานึกและส่ งเสริมความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
ผลการประเมินคุณภาพ (Attempt) มีดังนี้
เกณฑ์การ
ผ่าน
1. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อสําหรับ ไม่น้อยกว่า
การจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 10
2. สถานศึกษามีรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ผลงานจาก ไม่น้อยกว่า
การใช้วัสดุฝึกฝนการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 25
3. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับ ไม่น้อยกว่า
การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ร้อยละ 1
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
ไม่น้อยกว่า
และผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
ร้อยละ 5
โครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
ไม่น้อยกว่า
กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็น ร้อยละ 5
พลเมืองไทยและพลโลก
ประเด็นการพิจารณา

ร้อยละที่
ปฏิบัติ
ร้อยละ

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน



ร้อยละ
ร้อยละ



ร้อยละ

ร้อยละ


หัวข้อ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกฝนการจัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับ
การบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ1 ของ
งบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดําเนินการ

2
3
4

5

งบประมาณ

งบที่จัดสรร

ร้อยละ

9,553,514.35

2,003,324.15

20.97

177,966.00

8.88

9,553,514.35

321,784.00

3.37

9,553,514.35

368,300.90

3.85

9,553,514.35

988,173.50

10.34

2,003,324.15

เอกสารอ้างอิง ฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ ใบสําคัญการจ่ายเงินบํารุงการศึกษา,เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2557
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น4ข้อ

ค่าคะแนน
3

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ
ความตระหนัก (Awareness)
ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ได้มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชี ว ศึ ก ษา กั บ เครื อ ข่า ยทั้ง ในประเทศ และ หรือ ต่ างประเทศ ด้ า นภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ น ผู้ เ ชี่ ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง
การดาเนินการ (Attempt)
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีแพร่ มีแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ มีสาขางานที่มี
การจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ ร่วมพัฒนา
ผู้เรีย นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่เปิดสอน มีจํานวนสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศ และ หรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
มีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึ กษาอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ
หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
มีการ ไม่มีการ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ที่

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึ กษามีแ ผนงาน โครงการในการระดมทรัพ ยากรในการจั ด
การอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ

มี

2

สถานศึกษา มีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่เปิดสอน

มี

หมายเหตุ

ที่
3

4
5

มีการ ไม่มีการ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ
สถานศึกษา มีจํ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ และ หรื อ
มี
ต่ า งประเทศ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษากั บ สถานศึ ก ษา 30
ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
แห่ง
สถานศึ ก ษามี ก ารระดมทรั พ ยากรอื่ น ๆ เช่ น งบประมาณ วั ส ดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษา มี
ไม่น้อยกว่า ๕ รายการ
สถานศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษากับเครือข่าย
มี
ทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
ประเด็นการพิจารณา

หมายเหตุ

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. แผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศ
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
3. หลั กฐานการจั ดหาภู มิปั ญญาท้องถิ่ น ผู้ เชี่ ยวชาญ ผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ทั้งในประเทศและ หรื อ
ต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละสาขางาน
4. ข้อมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กับสถานศึกษา
5. รายการทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่สถานศึกษาได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษา
6. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร ในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

แผนงาน/โครงการที่ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศของสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการดําเนินการฝึกงานนักศึกษา กับสถานประกอบการภายนอก
โครงการทุนการศึกษา
โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่
โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรม อกท.
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานบุคลากร
โครงการซ่อมระบบประปาในวิทยาลัย
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดแผนพัฒนาฯ
โครงการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
โครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน และกีฬา

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้งใน
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน
ดีมาก

5
4
5

ดีมาก
ดี
ดีมาก

5

ดีมาก

5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5

ดีมาก

4
3
5

ดี
ปานกลาง
ดีมาก

4.67

ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก (Awareness)
เนื่ องจากวิ ทยาเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของชุมชนและลดแรงงาน
มีการส่งเสริมให้มีการบริการวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชนในท้องถิ่นและมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม มีความรู้ทักษะ
วิชาชีพและพัฒนาความรู้ของครูผู้สอนด้านวิชาชีพเกษตรให้มีประสิทธิภาพและถ่ายทอดสู่นักศึกษาทําให้
นักศึกษาแต่ละสาขางานมีความสามารถเข้าร่วมกิจการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยตั้งแต่ 2 กิจ กรรม โดยมี
เวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯที่
มีต่อชุมชนและผู้รับบริการ
การดาเนินการ(Attempt)
ในการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยฯได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้การให้บริการมีคณ
ุ ภาพและความต่อเนื่องยั่งยืนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับบริการโดยจัดทํา
แผนการบริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ ประจํ า ปี เป็ น แนวทางการให้ บ ริ ก ารตามแผนงาน แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนิ น งานจั ดประชุมร่ว มกันเพื่อกําหนดภาระหน้าที่ของแต่ละงานได้ว างแผนการจัด
กลุ่มเป้ าหมายโดยใช้แผนสํา รวจความต้องการบริการวิช าการและวิชาชีพของแต่ละชุมชนจัดทําสรุป
หมู่บ้ านเป้ าหมายที่จ ะดําเนิ น งานจึ งดําเนินการจัดหาวัส ดุอุปกรณ์การให้ บริการวิชาชีพตามแผนงาน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมและมีความครบสมบูรณ์ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กิจ กรรมดําเนิ น การ การให้ บริการวิชาการและวิช าชีพโดยมีส่ว นร่ว มของครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางานและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 34 ครั้งซึ่งกิจกรรมที่ได้
ดําเนินการประกอบด้วย การให้บริการอบรมวิชาชีพหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง การอบรมโครงการระยะ
สั้นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ17ครั้งและ การให้บริการด้านการเกษตรในกิจกรรมคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 4 ครั้งโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแพร่ 8 ครั้งโครงการอําเภอเด่นชัยยิ้มเคลื่อนที่
4 ครั้ง และโครงการเทศบาลตําบลแม่จั๊วะเคลื่อนที่ 1 ครั้ง

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล/มี/ไม่มี
1 สถานศึกษามีแผนงานโครงการกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมี
มี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
2 สถานศึกษาดําเนินการให้ทุกสาขางานดําเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
จํานวน 3
กิจกรรมต่อปี
3 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย ร้อยละ 70.23
ละ 60 เข้าร่วมโครงการกิจกรรม
4 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ร้อยละ 89.9
เข้าร่วมโครงการกิจกรรม
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมิน
ผลการ
โดยเฉลี่ย 3.51- 5.00
ประเมิน 4.43
เอกสารอ้างอิงได้แก่
1. แผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2557
2. สรุปโครงการการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ฯโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโครงการพักชําระหนี้ลูกค้า ธกส.
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

แบบสรุปการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ

ที่ สาขาวิชา/สาขางาน

จานวนครั้งในการ
ให้บริการ

จานวนร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ(เฉลี่ย)

จานวนร้อยละของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการ(เฉลี่ย)

3
3
3

70.23
70.23
70.23

69.7
100.00
100.00

1 เกษตรศาสตร์
2 ช่างกลเกษตร
3 พาณิชยการ/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
(เฉลี่ย)
4.43
4.43
4.43

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน
ดีมาก

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
ความตระหนัก (Awareness)
ข้อแนะนําจากการประเมินครั้งที่แล้วคือ มีการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน ปฏิบัติและมีความสําเร็จจากการปฏิบัติ ตามข้อกําหนด โดยมี จํานวน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ได้มีความ
ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้กําหนดกิจกรรมไว้ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2. จัดประกวดและได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
การดาเนินการ (Attempt)
มีการประชุมชี้แจงนโยบายด้านการทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ให้นักเรียนนักศึกษาใช้การ
วิจัยเป็นเครื่องมือในกระบวนการเรียนรู้ และให้นักศึกษาในระดับ ปวส.2 ทุกคนต้องทําโครงการ /ปัญหา
พิเศษทางการเกษตร นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นผลงานก่อนจบหลักสูตร
ในการดําเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆ ดังกล่าว สถานศึกษามีแนวทางการ
ดําเนินการ ดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร
3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านโครงงานวิทยาศาสตร์
4. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/ปัญหาพิเศษทางการเกษตรของนักเรียนนักศึกษา
5. จัดประกวดและได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด
จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทํา
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด
ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2
จํานวน 2 คน : 1 ชิ้น

ผล/มี/ไม่มี
มี
มี

หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
4 สถานศึกษาได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5 สถานศึกษาดําเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล
ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ผล/มี/ไม่มี
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 27

เอกสารอ้างอิง ได้แก่ เอกสารส่งผลงานวิจัยสัมมนา อกท. ระดับภาคและชาติ พร้อมรางวัลที่ได้รับและ
เอกสารปัญหาพิเศษ (โครงการวิจัยทดลองทางการเกษตร)
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ระดับ สาขางาน/
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ใช้ใน
เผยแพร่ต่อ
ใช้
สาขาวิชา ผู้เรียนชั้น ผลงาน
ผลงาน สถานศึกษา สาธารณชน ประโยชน์/
ปีสุดท้าย ตามเกณฑ์ ที่มีอยู่จริง
(ชิ้น)
(ชิ้น)
ได้รับ
(ปวช.3 3:1)
รางวัล
(ปวส.2 2:1)
(ชิ้น)
ปวช. เกษตรศาสตร์
43
15
16
16
16
5
พณิชยการ
4
2
4
4
4
รวม
47
17
20
20
20
5

ระดับ

ปวส.

สาขางาน/
สาขาวิชา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
ใช้ใน
เผยแพร่ต่อ
ใช้
ผู้เรียนชั้น ผลงาน
ผลงาน สถานศึกษา สาธารณชน ประโยชน์/
ปีสุดท้าย ตามเกณฑ์ ที่มีอยู่จริง
(ชิ้น)
(ชิ้น)
ได้รับ
(ปวช.3 3:1)
รางวัล
(ปวส.2 2:1)
(ชิ้น)
เกษตรศาสตร์
30
15
16
16
16
5
ช่างกลเกษตร
รวม
30
15
16
16
16
5
รวม
77
32
36
36
36
10
ร้อยละ
112
100
100
27

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู
ความตระหนัก (Awareness)
ข้อแนะนํ าจากการประเมิน ครั้งที่แล้ ว คือ มีการปฏิบัติและมีความสํ าเร็จจากการปฏิบัติ ตาม
ข้อกําหนด โดยมี จํานวน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ ได้มีความตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้กําหนดกิจกรรมไว้ดังนี้
1. ให้ มี การเผยแพร่ ผ ลงานเอกสารประกอบการสอนของครู ผู้ ส อนของวิท ยาลั ยเกษตรและ
เทคโนโลยีแพร่
2. ให้มีการเผยแพร่โครงการทักษะวิชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีแพร่
การดาเนินการ (Attempt)
มีการประชุมชี้แจงนโยบายด้านการทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานที่มีประโยชน์ทาง
วิชาชีพและ/หรือได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และมีข้อตกลงให้ครูผู้สอนทําวิจัยในชั้นเรียนคนละ1 เรื่อง
ต่อ1 ภาคเรียน สนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมประชุมปฏิบัติก ารด้านการวิจัย
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และโครงการวิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาอื่น ๆ
ในการดําเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆ ดังกล่าว สถานศึกษามีแนวทางการ
ดําเนินการ ดังนี้
1. ครูที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
2. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
3. ครูที่ปรึกษาด้านโครงงานวิทยาศาสตร์
4. จัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ(วิจัยทดลองทางการเกษตร)

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษา
4 สถานศึกษาได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
5 สถานศึกษาดําเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ผล/มี/ไม่มี
มี
มี
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 16

เอกสารอ้างอิง ได้แก่ แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน รายงานวิจัยชั้นเรียน รายงานวิจัยอื่น
พร้อมทั้งรางวัล วุฒิบัตรจากการเผยแพร่ผลงาน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูระดับสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4

สาขาวิชา/
สามัญ/
พื้นฐาน
เกษตรศาสตร์
พณิชยการ/
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
สามัญสัมพันธ์
ช่างกล
รวม
ร้อยละ

จานวน
ครู
ทั้งหมด
21

จานวน
ผลงาน
ทั้งหมด
42

จานวนครูที่
ใช้ใน
เผยแพร่ต่อ ใช้ประโยชน์/
จัดทาผลงาน สถานศึกษา สาธารณชน ได้รับรางวัล
(ชิ้น)
(ชิ้น)
(ชิน้ )
21
42
42
7

6

12

6

12

12

-

14
4
45

28
8
90
100

14
4
45
100

28
8
90
100

28
8
90
100

7
1
15
16

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของนักเรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

มาตรฐานที่6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ความตระหนัก(Awareness)
วิทยาลัยฯมีนโยบายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสํานึกรักบ้านเกิด รักวัฒนธรรมท้องถิ่น เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนํามาพัฒนาตนเองและเกิดการสืบสานต่อไป
การดาเนินการ(Attempt)
ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้นอย่างหลากหลาย รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆของ
ท้องถิ่น โดยผู้ เรี ย นร่ ว มดําเนิ น การตั้งแต่การเตรียมการ การดําเนินกิจกรรม การสรุปผลการดําเนิน
กิจกรรม ทําให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และทักษะในการดําเนินกิจกรรมต่ างๆ รวมทั้งรู้จักการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น/ชุมชน มีความรักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความรู้ และเข้าใจ
แนวทางในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
1

2

3

ประเด็นการพิจารณา
ผล/มี/ไม่มี
สถานศึกษามีจํานวนโครงการกิจกรรมการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 12 กิจกรรม
ทรงเป็นประมุขทะนุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า5 โครงการกิจกรรม
สถานศึ กษาดํ าเนิ น การให้ ผู้ เรี ยนทุก คนเข้ าร่ ว มโครงการกิ จกรรมการปลู กฝั ง
จิตสํ านึ กด้านการรั กชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่ งเสริมการปกครองระบอบ
100
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
สถานศึกษาดําเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุ กคนเข้าร่ว ม
100
โครงการกิจ กรรมการปลู กฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทะนุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม

หัวข้อ
4

5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมการปลูกฝั ง
จิตสํ านึ กด้านการรั กชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่ งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลู กฝังจิตสํ านึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขทะนุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
3.51 – 5.00

เอกสารอ้างอิงได้แก่แบบสรุปผลโครงการ
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่
2. โครงการพิธีไหว้ครู
3. โครงการธรรมะ กับเยาวชน
4. โครงการเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา
5. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
6. โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
7. โครงการวันแม่แห่งชาติ
8. โครงการวันพ่อแห่งชาติ
9. โครงการการประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย
10. โครงการบริจาคโลหิต
11. โครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทงเด่นชัย
12. โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

ผล/มี/ไม่มี
มี

4.36

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม
จานวนผู้เข้าร่วม จานวนผู้เข้าร่วม
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม จานวนผู้เข้าร่วม
ด้
า
นการรั
ก
ชาติ
ส่
ง
เสริ
ม
การ
สาขาวิชา/ จานวน
ทานุบารุงศาสนา
เฉลี่ย
เทิดทูน
ปกครองระบอบ
สาขางาน
ผู้เรียน
ศิลปวัฒนธรรม
พระมหากษัตริย์
ประชาธิปไตย
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
เกษตรศาสตร์
226
226
226
100
226
100
226
100
226
พณิชยการ
3
3
3
100
3
100
3
100
3
ช่างกลเกษตร
8
8
8
100
8
100
8
100
8
รวม
237
237
237
100
237
100
237
100
237
สรุป การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม

ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ครู
ผู้เรียน

จานวนผู้เข้าร่วม จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการ
จานวน ด้านการรักชาติ
เทิดทูน
ปกครองระบอบ
ทั้งหมด
พระมหากษัตริย์
ประชาธิปไตย
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
46
46
100
46
100
237
237
100
237
100

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม จานวนผู้เข้าร่วม
ทานุบารุงศาสนา
เฉลี่ย
ศิลปวัฒนธรรม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
46
100
46
100
237
100
237
100

รายชื่อโครงการ
การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ผลการประเมิน
รายการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ความพึงพอใจ
โครงการวันแม่แห่งชาติ
4.35
โครงการวันพ่อแห่งชาติ
4.28
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับด้านการรัก
โครงการวันภาษาไทย
4.14
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
3.97
โครงการร่วมบริจาคโลหิต
4.14
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับด้านการ โครงการเลือกตั้งนายก อกท.หน่วยแพร่
4.19
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับด้านการทํานุ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
4.21
บํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
โครงการวันไหว้ครู
4.32
โครงการธรรมะ กับเยาวชน
4.21
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
4.34
โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญ
4.25
โครงการร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
4.10
เฉลี่ย
4.20

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการกิจกรรมในด้านปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก(Awareness)
วิ ท ยาลั ย ฯมี น โยบายมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม/โครงการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มของ
สถานศึกษา และจัดทําโครงการร่วมกับชุมชน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
การดาเนินการ(Attempt)
ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้นอย่างหลากหลาย รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆของ
ท้องถิ่น โดยผู้ เรี ย นร่ ว มดําเนิ น การตั้งแต่การเตรียมการ การดําเนินกิจกรรม การสรุปผลการดําเนิน
กิจกรรม ทําให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และทักษะในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งรู้จักการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น/ชุมชน เกิดความรู้ และเข้าใจแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดความรู้ รักและเข้าใจ
แนวทางในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
ผลการประเมินคุณภาพ(Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีจํานวนโครงการกิจกรรมการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
1
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 โครงการกิจกรรม
สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกฝัง
2
จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
3
โครงการกิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมปลูกฝัง
4 จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่
5 มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผล/มี/ไม่มี
7
100
100
มี

4.22

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. โครงการพัฒนาสถานศึกษา
2. โครงการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
3. โครงการร่วมปลูกต้นไม้กับชุมชน
4. โครงการต่อต้านยาเสพติด
5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
6. โครงการปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝก
7. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ทไี่ ด้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

การจัดโครงการกิจกรรมในด้านปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
สาขาวิชา/สาขางาน จานวนผู้เรียนทั้งหมด
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เกษตรศาสตร์
226
226
100
พณิชยการ
3
3
100
ช่างกลเกษตร
8
8
100
รวม
327
319
97.55

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จานวนทั้งหมด

ครู
ผู้เรียน

46
237

ที่
1
2
3
4
5
6
7

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
46
237

ร้อยละ
100
100

รายชื่อโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาสถานศึกษา
4.21
โครงการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
4.32
โครงการร่วมปลูกต้นไม้กับชุมชน
4.21
โครงการต่อต้านยาเสพติด
4.34
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4.14
โครงการปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝก
4.35
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.28
เฉลี่ย
4.26

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก (Awareness)
สถานศึกษาได้จัดทําโครงการและมีกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ดังนี้
1. โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด “เกษตรแพร่เกมส์”
2. โครงการฟุตบอลประเพณี “เกษตรแพร่คัพ”
3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
4. โครงการกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับจังหวัด,ระดับภาค,ระดับชาติ
5. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
การปฏิบัติ (Attempt)
สถานศึกษาได้ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด “เกษตรแพร่เกมส์” มีครู บุคลากร และผู้เรียน ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม
2. โครงการฟุตบอลประเพณี “เกษตรแพร่คัพ” มีผู้เรียนทุกคน ครูที่ปรึกษา และครู
ผู้รับผิดชอบด้านกีฬาเข้าร่วมกิจกรรม

3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและให้บริการ
แก่ผู้เรียนที่ต้องการเล่นกีฬานอกเวลาเรียน ตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัย ฯ และบุคคลภายนอกที่มาใช้
สถานที่ของวิทยาลัย ฯ เพื่อออกกําลังกาย
4. ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ระดับจังหวัด,ระดับภาค,ระดับชาติ
5. ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
จากการดําเนินงานตามโครงการ และการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก สรุปผลตาม
ประเด็นการพิจารณาได้ดังนี้
1. การดําเนิน กิจ กรรมตามโครงการ มีครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
2. วิทยาลัยฯ ได้จัดทํารายงานการประเมินผลโครงการทุกโครงการ เพื่อนํามาปรับปรุง
คุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการของวิทยาลัย ฯ
3. วิทยาลั ย ฯ ได้จั ดทําแบบประเมินความพึ งพอใจของผู้ เกี่ยวข้องภายนอก ที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของวิทยาลั ย ฯ ในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ โดยใช้มาตราส่ ว นประมาณค่า
(Rating Scale) 1–5 จํานวน 10 ข้อคําถาม โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่
3.1. ปลัดอําเภอเด่นชัย
3.2. เจ้าหน้าที่พลศึกษาอําเภอเด่นชัย
3.3. เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่
3.4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่
3.5. เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลเด่นชัย
3.6. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลเด่นชัย
3.7. เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลแม่จั๊วะ
3.8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
3.9 ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
3.10. ครูโรงเรียนเด่นไชยวิทยา
3.11 ผู้มาใช้สถานที่ของวิทยาลัย ฯ ในการออกกําลังกาย
ผลการประเมิน ผู้เกี่ยวข้องภายนอกมีความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ในการส่งเสริมด้าน
กีฬาและนันทนาการของวิทยาลัย ฯ อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
- ได้รับงบประมาณดําเนินโครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการจากวิทยาลัย ฯ
- ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการกีฬาและนันทนาการในอําเภอเด่นชัย ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ และบุคคลทั่วไป

ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
ไม่มี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ควรขยายเครือข่ายด้านการกีฬาและนันทนาการให้ครอบคลุมจังหวัดแพร่
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
1. โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด “เกษตรแพร่เกมส์”
2. โครงการฟุตบอลประเพณี “เกษตรแพร่คัพ”
3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
4. รายงานการประเมินผลโครงการ
5. หนังสือแจ้งผลการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
6. เกียรติบัตรของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
7. รูปภาพแสดงการจัดกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรม
8. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
9. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2 สถานศึกษาดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬา
และนันทนาการ
3 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่
มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ผล/มี/ไม่มี
5 กิจกรรม
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
มี
4.53

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก(Awareness)
วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ได้จัดทําโครงการปลู กฝังจิตสํ านึกด้ว ยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีแผนงานร่ วมกับ งานกิจ กรรมนักเรียน นักศึกษา ให้นักเรียน นักศึกษาจัดทําโครงการ
เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ให้ความรู้แก่ครูใน
แผนกวิ ช าจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู้ โ ดยบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง เข้าไปในแผนการเรียนรู้ด้วย
การดาเนินการ(Attempt)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ในการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ทําความ
เข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีการสอดแทรกเข้าไปในแผนการสอนทุก
รายวิชา และการทํากิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาได้มีการมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษามีการนําหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งไปใช้อย่ างถูกต้อ ง มีการจัดทํ านิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ครู บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องที่อาคารศูนย์วิทยบริการ มีการ
จัดมุมความรู้และบอร์ดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในห้องสมุด เพื่อให้ครู บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา ได้ทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนทั่วไป โดยการสอดแทรกเข้าไปในการฝึกอบรม
วิช าชีพทุกหลั กสูตร เช่น หลั กสูตรการเพาะเห็ ด การเลี้ ยงปศุสั ตว์ การประมงและสิ่ งแวดล้ อม มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา เพื่อนําผลที่ได้มาใช้ในการบริหาร
จัดการและปลูกจิตสํานึกด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ผลการประเมินคุณภาพ(Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1
สถานศึ ก ษามี ก ารให้ ค วามรู้ แ ละสร้ า งความเข้ า ใจปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย ง โดยการมีส่ วนร่ว มของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน
3
สถานศึ ก ษามี ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนงาน โครงการ ตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4
สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนงานโครงการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผล/มี/ไม่มี
4 โครงการ
95.41

มี
มี

4.23

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1.
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพ(หารายได้ระหว่างเรียน)
2.
โครงการจัดทําแผนการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
3.
โครงการจัดนิทรรศการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.
โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ที่
1
2
3
4

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

รายชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินการตามโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ดี/พอใช้/ปรับปรุง
การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
ดี
(หารายได้ระหว่างเรียน)
โครงการจัดทําแผนการเรียนรู้บูรณาการ
ดี
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดนิทรรศการตามหลัก
ดี
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ดี
เฉลี่ย
ดี

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
4.32
4.45
4.42
4.56
4.44

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เฉลี่ย

ค่าคะแนนผล
การประเมิน
5

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน
ดีมาก

5

ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก

5

ดีมาก

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก(Awareness)
จากข้อเสนอแนะของการประเมินภายในปีที่ผ่านมาสถานศึกษาได้เห็นความสําคัญของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้กําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลา
การประเมินคุณภาพภายในอย่างสม่ําเสมอ มีการวางแผนงานประกัน และบุคคลที่รับผิดชอบทํางาน
ประกันคุณภาพ มีคู่มือการประกันคุณภาพมาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตลอดจนผลลัพธ์
และการนํ าผลการประเมิน มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ ผู้เรียนจบการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
การดาเนินการ(Attempt)
สถานศึกษาได้มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานของสถานศึกษา ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการทํารายงานการประเมินตนเอง
3. จัดประชุมเข้าปฏิบัติการ และจัดทํารายงานการประเมินตนเองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2 วัน
4. ทํารายงานเผยแพร่ส่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนําผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาต่อไป
ผลการประเมินคุณภาพ(Achievement) มีดังนี้
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2
สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ
3
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4
สถานศึกษาได้จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
5
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผล/มี/ไม่มี
มี

มี
มี
มี
มี

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
1. แผนพัฒนาประจําปี
2. รายงานการประชุม
3. รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจําปี
4. รูปเล่มแผน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น(1) (2) (3) (4) และ (5)

ค่าคะแนน
5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
ปฏิบัติตามประเด็น(1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น(1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น(1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2557
ความตระหนัก(Awareness)
สถานศึกษาได้รวบรวมระดับคุณภาพของตัวชี้วัดในการดําเนินงานให้เป็นไปตามระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 ทุกประการ ได้มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตาม
คุณภาพการศึกษาประจําปีอย่างสม่ําเสมอ
การดาเนินการ(Attempt)
สถานศึกษาได้มีการวางแผนการดําเนินงาน ดังนี้
1. จัดทําคําสั่งผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้
2. ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้

3. รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน
4. เก็บรวบรวมข้อมูลสรุปรูปเล่มทํารายงานประเมินตนเอง
5. เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองต่อสาธารณชน
6. นําผลที่ได้ไปพัฒนาและนําไปใช้ต่อไป
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

2

3

ดีมาก




ดี

ผลการตัดสินตามเกณฑ์
พอใช้ ต้องปรับปรุง
























ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
3.10
3.11
3.12
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

4
5
6

7
รวม

ดีมาก

ดี

ผลการตัดสินตามเกณฑ์
พอใช้ ต้องปรับปรุง

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน













27

2

2

2

0

รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน 27 ตัวบ่งชี้
เอกสารอ้างอิง ได้แก่ รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ปีการศึกษา 2557
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ
ดี
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์ที่ได้
24 – 29 ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การตัดสิน
30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
24 – 29 ตัวบ่งชี้
18 – 23 ตัวบ่งชี้
12 – 17 ตัวบ่งชี้
ต่ํากว่า 12 ตัวบ่งชี้

ค่าคะแนน
4
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7
ค่าคะแนนผล
ตัวบ่งชี้ที่
การประเมิน
7.1 ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน
5
7.2 ระดับคุณภาพภายในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
4
อาชีวศึกษา พ.ศ.2555
เฉลี่ย
4.50

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
ดีมาก
ดี
ดี

สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมทั้ง 7 มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
(คะแนน)
4
5
4.67
5
5
5

ระดับคุณภาพ

4.50
4.74

ดี
ดีมาก

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลการประเมิน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ มีผลการประเมินทั้ง 7 มาตรฐาน อยู่ในระดับ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ต้องปรับปรุง

บทที่ 4
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยสรุป
ผลการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัย พบว่ามีบางมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่วิทยาลั ยมีผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และยังมีบางมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่วิทยาลัยยังต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ได้คุณภาพศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งพอสรุปได้
ดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดีและอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (5 ตัวบ่งชี้)
1. ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ในมาตรฐานที่ 4
2. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ในมาตรฐานที่ 5
3. ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ในมาตรฐานที่ 5
4. ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ในมาตรฐานที่ 6
5. ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
ในมาตรฐานที่ 6
2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (5 ตัวบ่งชี้)
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ในมาตรฐานที่ 1
2. ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ในมาตรฐานที่ 1
3. ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ในมาตรฐานที่ 1
4. ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ในมาตรฐานที่ 3
5. ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ในมาตรฐานที่ 7
3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
วิทยาลั ยได้กําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไว้ในแผนพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งได้จัดทําในรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม พอสรุปภาพรวมได้ดังนี้
3.1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ได้แก่ โครงการดังต่อไปนี้
3.1.1 โครงการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา
3.1.2 โครงการปัจฉิมนิเทศ
3.1.3 โครงการทุนการศึกษา
3.1.4 โครงการแนะแนวภายนอก
3.1.5 โครงการจัดทําคู่มือนักเรียนนักศึกษา นักศึกษา ปี 2557
3.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.2.1 โครงการพัฒนาการสอนแบบ PBL/ Modole
3.2.2 โครงการเตรียมสอบ V-NET
3.2.3 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการฝายวิชาการ
3.2.4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
3.2.5 โครงการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอน

3.2.6 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
3.2.7 โครงการอบรมครูจัดทําสื่อการสอน
3.2.8 โครงการจัดซื้อโสตทัศน์
3.2.9 โครงการจัดซ่อมบํารุงวัสดุห้องโสต
3.2.10 โครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
3.2.11 โครงการพัฒนางานหลักสูตรการเรียนการสอน
3.2.12 โครงการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอน
3.2.13 โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ งานวัดผล
3.2.14 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ในงานวัดผลประเมินผล
3.2.15 โครงการจัดซื้อวัสดุการสอบมาตรฐาน
3.2.16 โครงการจัดซื้อวัสดุประเมินผล
3.2.17 โครงการส่งเสริมงานฟาร์มเพื่อการเรียนการสอน
3.2.18 โครงการสัมมนาการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
3.2.19 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อศ.กช.
3.2.20 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
3.2.21 โครงการอบรมครูจัดทําสื่อการสอน
3.2.22 โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อโสตทัศนูปกรณ์
3.2.23 โครงการจัดซ่อมบํารุงวัสดุห้องโสตทัศนศึกษา
3.2.24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
3.2.25 โครงการจัดซื้อวัสดุตามรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2557
3.3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3.3.1 โครงการจัดโดเมนเนมเว็บไซด์และเช่าโฮสติ้ง
3.3.2 โครงการจัดซื้อวัสดุศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3.3.3 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ
3.3.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนา
3.3.5 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงานและซ่อมบํารุง
3.3.6 โครงการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพและจรรยาบรรณ
3.3.7โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์
3.3.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานบุคลากร
3.3.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานการเงินและบัญชี
3.3.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
3.3.11 โครงการจัดรายการวิทยุ
3.3.12 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทะเบียน
3.3.13 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
3.3.14 โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานเอกสารสถานศึกษา

3.3.15 โครงการซ่อมระบบประปาในวิทยาลัย
3.3.16 โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษา
3.3.17 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่
3.3.18 โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
3.3.19 โครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
3.3.20 โครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าสาธารณุปโภค
3.3.21 โครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
3.3.22 โครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย
3.4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
3.4.1 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4.2 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.4.3 โครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
3.4.4 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในราชานุเคราะห์
3.4.5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการ
3.4.6 โครงการสนับสนุนฝึกอบรมวิชาชีพในหน่วยงานการศึกษาเครือข่าย
3.4.7 โครงการสร้างกิจกรรมวิชาชีพกลุ่มยุวเกษตรใน วษท.แพร่
3.4.8 โครงการอนรักษ์พันธุกรรมพืช
3.5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
3.5.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและพัฒนา
3.6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
3.6.1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา
3.6.2 โครงการวันไหว้ครู
3.6.3 โครงการกิจกรรมทางศาสนา
3.6.4 โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
3.6.5 โครงการจัดทําป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม
3.6.6 โครงการเชิดชูคนดีศรีเกษตรแพร่
3.6.7โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.6.8 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
3.6.9 โครงการวันสิ่งแวดล้อม
3.6.10 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
3.6.11 โครงการพัฒนาสมาชิกอกท.หน่วยแพร่
3.6.12 โครงการกีฬาต้านยาเสพติดเกษตรแพร่เกมส์
3.6.13 โครงการเกษตรแพร่ประสานใจป้องกันยาเสพติด
3.6.14 โครงการขับขี่ปลอดภัย
3.6.15 โครงการงานปกครอง

3.6.16 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์
3.6.17 โครงการแข่งขันในกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดแพร่
3.6.18 โครงการแข่งขันในฟุตบอลประเพณีเกษตรแพร่คัพ ครั้งที่ 19
3.6.19 โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
3.6.20 โครงการกีฬาชาวหอพักชาย
3.7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3.7.1 โครงการจัดพัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา
3.7.2 โครงการอบรมงานประกันคุณภาพ
3.7.3 โครงการจัดทําคู่มืองานประกันคุณภาพ
3.7.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและพัฒนา
3.7.5 โครงการจัดทํา SAR แผนกและ SAR สถานศึกษา
4. สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แนวทางการนาเสนอ)
1. ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ในวิทยาลัย จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
2. การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น
3. การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
4. เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสําคัญที่สุด รวมทั้งการปฏิรูปการ
เรียนรู้ และการปฏิรูปการบริหารจัดการ
5. การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก
ประมวลภาพกิจกรรมตามมาตรฐานตัวบ่งชี้

