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วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรธีรรมราช 
อาชวีศึกษาจงัหวัดนครศรธีรรมราช 

สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 



ก 
ค ำน ำ 

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบ  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 
ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ ๒ การ
จัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยให้สถานศึกษาจัดท าระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   
และด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   ได้ปฏิบัติตามกฏกระทรวงดังกล่าว  โดย
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในส าหรับวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี   ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการ
ด าเนินงาน ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ .ศ. 
2552   ซึ่งผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยได้ปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง
ฉบับนี้ ได้เป็นการรวบรวมของคณะครู บุคลากรทุกคน โดยคาดหวังว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้
เป็นสิ่งยืนยันถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสถานศึกษาของบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 

     

       งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
                       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
ค ำชี้แจง 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพ พ.ศ. 2561  โดยด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในส าหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการด าเนินงาน ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552   ซึ่งรายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วน
ที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา และส่วนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ได้ใช้ผลจากการประเมินเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

  
 
 
               งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
                       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
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  หน้ำ 
ค ำน ำ  ก 
ค ำชี้แจง  ข 
สำรบัญ   ค 
สำรบัญตำรำง  ง 
ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร       1 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 5 
ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 20 
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 22 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 40 
 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 45 
ภำคผนวก  46 

 
ก. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของระบบ V-e-Sar ระบบรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
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หน้ำ 
 

ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม (ปวช. และ หรือ ปวส. และ หรือ การฝึกอบรมวิชาชีพ) 
 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็น 40 
 รายการประเมิน  
ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนก 41 
 เป็นรายการประเมิน  
ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนก 41 
 เป็นรายการประเมิน  
ตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 42 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 43 
ตารางที่ 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 43 
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สวนที่ 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ท่ี                  รายการประเมิน คานํ้าหนัก 

(100) คะแนน 

ท่ีไดจากการประเมิน 

แตละดาน รอยละของคะแนนที่ไดจากการประเมิน 

((ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน ×นํ้าหนักคะแนนของดาน))/คะแนนรวมของดาน 

1ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ๕๐ ๑๙๘ (… ๑๙๘..×๕๐)/๒๕๐ =………๓๙.๖๐…………. 

 

2หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ๑๐ ๓๘ (…๕๐..× ๑๐)/๕๐ =…๗.๖๐……………… 

 

3ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ๒๐ ๑๐๐ (…๘๘..×๒๐)/๑๐๐ =……๒๐.๐๐……… 

 

4การมีสวนรวม ๑๐     ๕๐  (…๔๘.× ๑๐)/๕๐ =………๑๐.๐๐… 

 

5ปจจัยพ้ืนฐาน ๑๐ ๕๐ (…๕๐..× ๑๐)/๕๐  =……………๑๐………… 

 

รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม ๘๗.๒๐ 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

 / ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)   

  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  

  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99 

  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  

  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 ๑.๒ จุดเดน 

      1. ผูบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา เขาใจบทบาทหนาที่ของผูบริหารอยาง

ถองแทและนําไปปฏิบัติอยางจริงจังแบบตอเนื่อง      

 2. ครูผูสอนมีบทบาทโดยตรงในการเขียนแผนการ จัดการเรียนรู ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อเอ้ืออํานวย

ความสะดวกตอการเรียนรูของผูเรียน โดยการชี้แนวทางการนําความรูจากแหลงตางๆ มาใชประโยชน 

 3.  สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ในดาน

ครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ และชมรมศิษยเกา ดานงบ

ประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงอยาง

ตอเน่ือง 

 4. สถานศึกษาไดพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการ
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สอน การสืบคน มีหองเรียนที่เพียงพอ ผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว และครูผูสอนสามารถพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ   

 5. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

 6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา 

โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดย

ใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

 7. ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 

มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทําวิจัย 

เพ่ือคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

 

๑.๓ จุดที่ควรพัฒนา  

   1. ครูผูสอนมีการเผยแพรนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพนอย 

 2. สถานศึกษาขาดการสรุปผลการดําเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เปนระบบ 

 3. สถานศึกษาไมมีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยหรือหองสมุดที่ชัดเจน และทั่วถึง 

 7. ครูผูสอนมีการเผยแพรนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพนอย 

 8. ผลงานผูเรียนดาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย มีจํานวนนอย 

๑.๔ ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 สถานศึกษาควรสนับสนุนครูผูสอนใหมีการสรางนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพและมี

การเผยแพร โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือใหความรูในการสรางนวัตกรรมพัฒนาตนเอง สถานศึกษาควร

ดําเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีใหเปนข้ันตอน ที่ชัดเจนตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ซึ่งสงผลใหผูเรียนสนใจและสําเร็จการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น และสถานศึกษาควรสรางกิจกรรมเพื่อจูงใจใหผูเรียนเขาใช

บริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดเพ่ิมมากขึ้น 

 สถานศึกษาควรสนับสนุนครูผูสอนใหมีการสรางนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพและมี

การเผยแพร โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือใหความรูในการสรางนวัตกรรมพัฒนาตนเอง โดยเปนสนับสนุนใหผู

เรียนสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ

สถานศึกษาไดสรางความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษา ในการนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

สสูการปฏิบัติ โดยการจัดประชุมชี้แจง อบรมสัมมนาเพ่ือใหทราบวัตถุประสงค และแนวทางการปฏิบัติงาน มอบ

หมายหนาที่ใหบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผน

ปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามเปาหมายของแผนพัฒนาการจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษา และการจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและ    สรางความเชื่อมั่นใหแกผูมี
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สวนเกี่ยวของและสาธารณชน โดยมุงสรางการอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม สูความมั่งคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาคตอไป

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด   สถานศึกษาไดจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี

ความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค และมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใช

หลักสูตรฐานสมรรถนะใน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ

สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือ

หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษายังรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหง

การเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตอไป

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

๔.๑ ความเปนมาและความสําคัญ 

 มังคุดเปนผลไมท่ีปลูกกันมากในเมืองไทย  โดยเฉพาะภาคใต ทุกปจะมีการปลูกมังคุดเพิ่มขึ้นทําใหแตละ

ฤดูกาลมีมังคุดออกมากจนมาจนลนตลาดขายไมไดราคาดวยเหตุผลดังกลาวจึงนําเนื้อมังคุดมาแปรรูปพัฒนาให

เกิดเปนผลิตภัณฑจากมังคุดที่หลากหลาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ไดคิดคนสิ่งประดิษฐ

ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป เปนผลิตภัณฑจากเปลือกมังคุด ซึ่งในเปลือกมังคุดมีสารแซนโทน จากผลการวิจัย 

สารแซนโทนมีฤทธ์ิชวยในการสมานแผล ตานเชื้อแบคทีเรีย สมาชิกชมรมจึงคิดคนสกัดสารแซนโทนจากเปลือก

มังคุดมาเปนสวนผสมในผลิตภัณฑดังตอไปนี้ นํ้ามันนวด ยาหมอง สบูเหลว แชมพู และครีมบํารุงผิว ซึ่งทุก

ผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑที่นํามาใชกับผิวหนัง หากใชเปนประจําทุกวันจะชวยในการสมานแผล และยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรียที่ผิวหนังได ประกอบกับไดรับงบประมาณจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นครศรีธรรมราช จึงจัดทําโครงการจัดจําหนายผลิตภัณฑจากเปลือกมังคุด ภายใตชื่อโครงการมังคุด ดี๊ ดี ช็อป 

ทางชมรมไดมอบหมายใหนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเปนผูรับผิดชอบหลักในการผลิต 

จําหนายสินคา และเผยแพรความรูใหกับสมาชิกในชมรมและบุคคลที่สนใจ ซึ่งการดําเนินงานโครงการนี้เปนการ

พัฒนาผูเรียนโดยใชโครงการเปนฐาน (Project Based Learning : PBL)  ซึ่งจะบูรณาการความรูจากการเรียนรู

ในรายวิชาการเปนผูประกอบการ การบัญชีเบื้องตน และวิชาอินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ มาใชในการดําเนินธุรกิจ 

 

๔.๒ วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกมังคุดที่มีมากในทองถ่ิน 

 2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูการแปรรูปมังคุด 

 ๓. เพื่อฝกการเปนผูประกอบการทางธุรกิจ 

 ๔. เพื่อหารายไดระหวางเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๔.๓ กรอบแนวคิด (ถามี)  - 

 

๔.๔ วิธีการดําเนินงาน  



5/31/2019 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 4/45

  1. เสนอโครงการมังคุด ด๊ี ดี ช็อป พรอมดวยแผนธุรกิจตอชมรมคอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อขอ อนุมัติ

โครงการ 

  2. ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบฝายตางๆ ในการดําเนินงาน  โดยมอบหมายหนาที่ ผูรับ

ผิดชอบหลักในการดําเนินธุรกิจใหกับนักเรียนชั้น ปวช.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ 

  3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการรวมกับครูที่ปรึกษา เพื่อวางแผนแนวทางในการ

ดําเนินงานโครงการ  

  4. สมาชิกจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ ที่ตองใชในการดําเนินงานโครงการ 

  5. ดําเนินการผลิตสินคา ควบคุมการผลิตโดยครูที่ปรึกษาโครงการ 

๔.๕ ผลการดําเนินงาน 

  ผลที่เกิดข้ึนทางตรง  

 1. สมาชิกมีทักษะการเปนผูประกอบการ ดําเนินงานโครงการไดครบกระบวนการ 

 2. สมาชิกมีรายไดระหวางเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนเงิน 13,000 บาท  ในภาค

เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

 3. สมาชิกบูรณาการความรู ทักษะทางวิชาชีพ มาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจได จัดทํา แผนธุรกิจ 

บัญชีรายรับ-รายจาย ไดอยางถูกตอง และจําหนายสินคาผานทางสื่อออนไลนได 

 4. สมาชิกมีการพัฒนาตนเองดานเขียนแผนธุรกิจเพ่ือของงบประมาณมาดําเนินธุรกิจ จัดทํา บัญชี

รายรับ-รายจายของธุรกิจ และจัดจําหนายสินคาผานทางสื่อออนไลนซึ่งเปนชองทางการจัดจําหนายสินคาแบบ

ใหม จาการเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐาน  

๔.๖ ประโยชนท่ีไดรับ   

 1. สมาชิกมีรายไดระหวางเรียน  โดยมีรายไดสุทธิจากการดําเนินงานโครงการในภาคเรียนที่  1 ปการ

ศึกษา 2561 เปนเงิน 13,000  บาท 

 2. สมาชิกผลิตและจําหนายผลิตภัณฑหลายหลายชนิด ดังนี้ นํ้ามันนวด ยาหมอง สบูเหลว แชมพู และ

ครีมบํารุงผิว  

 3. สมาชิกมีทักษะการเปนผูประกอบการธุรกิจมังคุด ดี๊ ดี ช็อป ดําเนินงานโครงการไดครบกระบวนการ  

 4. สมาชิกนําความรู ทักษะ และประสบการณ มาบูรณาการใชกับโครงการมังคุด ดี๊ ดี  ช็อปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จัดทําแผนธุรกิจ บัญชีรายรับ-รายจาย ไดอยางถูกตอง และจําหนายสินคาผาน ทางสื่อออนไลน

ได 

 5. สมาชิกนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงานโครงการมังคุด ดี๊ ดี ช็อป ผลิต

สินคาแตพอประมาณเพียงพอตอยอดขายไมผลิตมากจนเกินไป  มีเหตุผลในการจัดซื้อวัสดุ จัดซื้อเฉพาะที่

จําเปนตองใช  และมีภูมิคุมกันดวยการจัดทําบัญชีราย-รับรายจายปองกันการผิดพลาด ทางการเงิน 
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เลขที่ 244 หมูที่ 7 ตําบลชางกลาง  อําเภอชางกลาง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย  80250

  โทรศัพท 075-445734  โทรสาร 075-445735

  E-mail nkatc@svia.ac.th  Website www.nkatc.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  ไดรับการจัดต้ังเมื่อวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2522  เพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ตั้งอยูเลขที่  244  หมู  7  ตําบลชางกลาง  อําเภอ

ชางกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ถนนสายบานสอง - นครศรีธรรมราช  มีพื้นที่ทั้งหมด  783  ไร  300  

ตารางวา 

  การจัดการศึกษา

  หลักสูตรการเรียนการสอน  

 

 ในปการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรตอไปนี้ 

1. การจัดการศึกษาในระบบ ดําเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพประกอบดวยหลักสูตร ดังนี้  

 1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

  1.1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม (โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต)  

   - สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

  1.1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   

                        - สาขาวิชาพณิชยการ                

 1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.พิเศษ) สาหรับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 

(อศ.กช.)  

 1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

  1.3.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

   - สาขาวิชาพืชศาสตร   

   - สาขาวิชาสัตวศาสตร (ทวิภาคี) 

   - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

  1.3.2 ประเภทวิชาประมง  

   - สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (ทวิภาคี) 
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  1.3.3 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

   - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

   - สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี) 

   - สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี) 

  1.3.4 การจัดการศึกษาในรูปแบบแกนมัธยม (Pre-Vocational Education : Pre-VEd) 

  1.3.5 การจัดการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษา (Dual Education)  

2. การจัดการศึกษานอกระบบ  

 เปนการใหความรูทางดานการเกษตรแกเกษตรกรและประชาชนผูสนใจทั่วไป ซึ่งสามารถนาไปประยุกตใชใน

การประกอบอาชีพ ไดแก การฝกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น  

3. การจัดการบริการชุมชนในดานตาง ๆ ไดแก  

 สนับสนุนโครงการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมและชีวิตความเปนอยูของประชาชนผูประสบอุทกภัยภาคใต 

รวมพัฒนาชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ออกบริการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

 

        

  สภาพชุมชน

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ตั้งอยูตอนกลางคอนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด

นครศรีธรรมราช  หางจากจังหวัด 53  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  236.33  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอ  

ดังน้ี  

 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอฉวาง 

 ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอลานสกา 

 ทิศใต   ติดตอกับอําเภอทุงสง อําเภอนาบอน 

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอนาบอน อําเภอฉวาง 

 

 ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมที่สําคัญ 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  เปนพ้ืนที่ราบเชิงเขา  พ้ืนที่โดยทั่วไปปลูกยางพารา  สวนผลไมและทํานาใน

พ้ืนท่ีราบลุม  อําเภอชางกลางมีอุณหภูมิคอนขางสูงตลอดป  มีเพียง  2  ฤดู  คือ  ฤดูรอน ระหวาง  เดือน

กุมภาพันธ - พฤษภาคม  มีอากาศรอนตลอดฤดู  และฤดูฝนระหวางเดือน  มิถุนายน -มกราคม  เปนแหลงตน

กําเนิดแมนํ้าตาป  ไดแก  คลองจัง  คลองมิน  คลองจันดี  ไหลลงสูคลองฉวางและมีภูเขาสําคัญ  ไดแก  เขาหลวง  

เขาธง  เขาเหมน 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  เปนพ้ืนที่ราบเชิงเขา  พ้ืนที่โดยทั่วไปปลูกยางพารา  สวนผลไมและทํานาในพื้นที่ราบ

ลุม  อําเภอชางกลางมีอุณหภูมิคอนขางสูงตลอดป  มีเพียง  2  ฤดู  คือ  ฤดูรอน ระหวาง  เดือนกุมภาพันธ - 

พฤษภาคม  มีอากาศรอนตลอดฤดู  และฤดูฝนระหวางเดือน  มิถุนายน -มกราคม  เปนแหลงตนกําเนิดแมนํ้าตาป  

ไดแก  คลองจัง  คลองมิน  คลองจันดี  ไหลลงสูคลองฉวางและมีภูเขาสําคัญ  ไดแก  เขาหลวง  เขาธง  เขาเหมน 

  สภาพเศรษฐกิจ
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  ดานเศรษฐกิจ 

 พื้นท่ีของ  อําเภอชางกลาง  เปนพ้ืนที่เนินที่ราบ  แถบบริเวณเทือกเขาหลวงแนวทางทิศตะวันออกพื้นที่เปน

แหลงท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบรูณมีปาไมภูเขา  สายนํ้า  ตลอดแนวเขา  เหมาะแกการปลูกพืชยืนตนและทํา

สวนไมผล  โดยเฉพาะพ้ืนที่สวนใหญปลูกยางพารา  สวนไมผล  ไมยืนตน ตอมาพื้นที่ไมผล  จําพวกทุเรียน  มังคุด  

ลองกอง  และเงาะ  มีการนิยม  ปลูกกันมากข้ึน  และเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญรองจากยางพารา  ในอําเภอชางกลาง

เคยมีชื่อเสียงในดานการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะการดําเนินการองคกรกลุมเกษตรกรทําสวนชางกลาง  ทําธุรกิจ

เรื่องยางพารา  และกาแฟจนเปนที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วภาคใต  ในปจจุบันก็เชนกันการทองเที่ยวเกษตรชาง

กลาง  สรางชื่อเสียงในดานภูมิปญญา  ดานการเกษตร  เชน  การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  การเพาะเห็ดหอม  เทคนิค

จุลินทรียชีวภาพในการพัฒนาการเกษตร  การพัฒนาไมผลเพ่ือการสงออก  มังคุด  ทุเรียน 

  สภาพสังคม

  ศาสนา ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99 มีวัดทั้งสิ้น 11 วัด ซึ่งในจํานวนนี้ มีวัดมะนาว

หวาน อันเปนวัดเกาแกสรางสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณป พ.ศ. 2225 ไดรับพระราชทาน วิสงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 

2230 ไดยกฐานะเปนอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539 ปจจุบันมีภิกษุสามเณรจํานวน 

ประมาณ 100 รูป โดยพระครูสถิตวิหารธรรม เปนเจาอาวาส 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 100 0 28 128

ปวช.2 80 0 17 97

ปวช.3 60 0 0 60
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ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

รวม ปวช. 240 0 45 285

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 38 18 56

ปวส.2 4 28 32

รวม ปวส. 42 46 88

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560

ระดับชั้น แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 115 73 63.48

ปวส.2 61 52 85.25

รวม 176 125 71.02

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับชั้น แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 104 53 50.96

ปวส.2 39 29 74.36

รวม 143 82 57.34

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย

การ/ ผูชวยผูอํานวยการ
3 3 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 30 30 30

ขาราชการพลเรือน 3 - -

พนักงานราชการครู 18 18 18

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 5 1 4

เจาหนาที่ 7 - -
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ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
27 - -

รวม ครู 53 49 52

รวมทั้งสิ้น 93 49 52

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 0 0 0

พาณิชยกรรม 70 48 118

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 127 28 155

ประมง 0 12 12

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 197 88 285

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน 15

อาคารปฏิบัติการ 25

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอื่น ๆ 0

รวมทั้งสิ้น 42

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท)

งบบุคลากร 4485760.00



5/31/2019 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 10/45

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท)

งบดําเนินงาน 3046300.00

งบลงทุน 988900.00

งบเงินอุดหนุน 6250120.00

งบรายจายอื่น 1598375.00

รวมทั้งสิ้น 16369455.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  “เปดโอกาสใหบุคคลไดฝกฝนในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจเพื่อพัฒนาใหบรรลุขีดความสามารถสูงสุดของตน”

  อัตลักษณ

   “ทักษะเยี่ยม”  

  เอกลักษณ

  “บริการเดน” 

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  มุงสรางการอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม สูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค

  พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหมในระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับ

เทคโนโลยี (สรางคนในระบบ/หลักสูตร/การพัฒนาบุคลากร  ฯลฯ      

2. สงเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ในการจัดอาชีวศึกษาดานเกษตรและประมงแนวใหม (วิจัยเพื่องาน

อาชีพ/ระบบการจัดการ/กิจกรรมการเรียนการสอน)       

3. สงเสริมความรวมมือและขยายเครือขายในการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ชุมชน สังคม ทั้งในและ

ตางประเทศ (ทวิภาคี/ในระบบ)         

4. พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการวิชาชีพเพื่อเพ่ิมมูลคาการผลิตและการบริการ ทั้งในประเทศและภูมิภาค  

( สรางคน/หลักสูตร/การจัดการ-นอกระบบ-ผูสูงวัย เด็ก สตรี ผูตองขัง ฯลฯ) 

5. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 

  เปาประสงค

   

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อตอกลุมผูเรียน      

เปาประสงค                                                                                                

        1) เพื่อพัฒนาการจัดอาชีวศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา  (โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต) 
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 2) เพื่อพัฒนาการจัดอาชีวศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรบัณฑิต (โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 

(อศ.กช.) 

                              

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพโดยจัดการเรียนรูประสบการณบนฐานงานฟารม    

เปาประสงค                                                                                                

        1)  เพื่อพัฒนางานฟารมธุรกิจแบบครบวงจรในสถานศึกษา 

 2)  เพื่อพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนงานฟารมธุรกิจ  

     

กลยุทธท่ี 3 จัดการเรียนรูดวยโครงการอาชีพ STEM Education สูการเปน Smart Farmer      

เปาประสงค                                                                                                

         1)  เพื่อพัฒนาครูผูสอนในการใช STEMEducation ในการจัดอาชีวศึกษาเกษตรและประมง 

 2) เพื่อจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโครงงานอาชีพในการใช STEM Education  ในการจัดอาชีวศึกษาเกษตร

และประมง 

 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนภายใตกิจกรรม อกท.  ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ                               

เปาประสงค                                                                                                

        1)  เพื่อประชุมสัมมนาการประชุมเชิงวิชาการ งานองคการวิชาชีพกิจกรรม อกท.ในระดับตางๆ 

 2)  เพื่อประเมินผลการดําเนินการกิจกรรมอกท.ในระดับตางๆ 

 3)  เพื่อพัฒนาหอพัก / หมูบาน อกท. 

 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ  ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานสากล   

เปาประสงค                                                                                                

       1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 

       2) เพื่อรับรองหลักสูตรโดยมาตรฐาน ISO 9001  

  

กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาภาษาอังกฤษและอาเซียน 

เปาประสงค                                                                                              

        1) เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรูดวยหลักสูตร EP 

 2) เพื่อพัฒนาการทดสอบระดับความรูในภาษาอาเซียน 

    

กลยุทธท่ี 7 พัฒนาสมรรถนะของผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงในตางประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพสูสากล   

เปาประสงค                                                                                                

       1)  เพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ ในประเทศอาเซียน  

     

กลยุทธท่ี 8 สรางความเขมแข็งใหศูนยบมเพาะผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร และประมงใหเปนผูประกอบการ (Smart 
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Entrepreneurs)                                                                                                         

เปาประสงค                                                                                                

        1) เพื่อพัฒนาศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา 

 2) เพื่อสงเสริมการจัดทําธุรกิจขนาดเล็กใหมีรายไดระหวางเรียนของผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมง 

    

ประเด็นยุทธศาตรที่ 1.2 การเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรทุกระดับสูการเปนมืออาชีพ (Smart Professionals)    

กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ    

เปาประสงค                                                                                                

        1)  เพื่อพัฒนาการฝกอบรม หรือศึกษาดูงานของครู และบุคลากรอาชีวศึกษาเกษตรและประมงในประเทศ

และตางประเทศ 

 2) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเกษตรและประมง 

 3) เพื่อพัฒนาเรื่องทุนการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของคณาจารย ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา

เกษตรและประมง  

         

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมความกาวหนาผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 

เกษตรและประมง                                                                                 

เปาประสงค                                                                                                

        1) เพื่อพัฒนาวิทยฐานะของผูบริหารครู และคณาจารยในสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 

 2) เพื่อพัฒนาการจัดหาบุคลากรทดแทนในตําแหนง ขาราชการ พนักงานราชการ  และลูกจางชั่วคราว 

                           

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก  ธรรมาภิบาลภายใตหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง                                                                

เปาประสงค                                                                                                

        1) เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก ธรรมาภิบาลภายใตหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง                                

       

ประเด็นยุทธศาตรที่ 1.3 การปรับภาพลักษณสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร          

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาภาพลักษณในการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรและประมง      

เปาประสงค    

      1) เพื่อพัฒนาภาพลักษณในการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรและประมง     

    

กลยุทธท่ี 2 สรางมาตรฐานวิชาชีพและระบบประเมินผูสําเร็จการศึกษาและผูสําเร็จการฝกอบรมวิชาชีพ              

เปาประสงค                                                                                                 

       1) เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและระบบประเมินผูสําเร็จการศึกษาและผูสําเร็จการฝกอบรมวิชาชีพ 

                                                                                                          

กลยุทธท่ี 3 เรงรัดจัดทํากรอบครุภัณฑมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหมทุกระดับ 
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เปาประสงค                                                                                                    

       1) เพื่อพัฒนาการจัดทํากรอบครุภัณฑมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหมทุกระดับ 

                                                                                                             

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ                                                      

เปาประสงค                                                                                                 

        1) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

    

พันธกิจที่ 2 สงเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี  ในการจัดอาชีวศึกษาดานเกษตรและประมงแนวใหม 

(วิจัยเพ่ืองานอาชีพ/ระบบการจัดการ/กิจกรรมการเรียนการสอน) 

          

ประเด็นยุทธศาตรที่ 2.1 การสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม  เทคโนโลยี และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี  สู

ชุมชนและสังคม                                                                                                  

เปาประสงค                                                                                                 

        1) เพื่อพัฒนาสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีดานการเกษตรและประมง 

   

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมงานฟารมตนแบบและสถานที่เรียนรูดานเทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพเกษตรและประมงของ

สถานศึกษา ในการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (Green 

Technology) ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ                                                       

เปาประสงค                                                                                                 

       1) เพื่อพัฒนาสงเสริมงานฟารมตนแบบและสถานที่เรียนรูดานเทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพเกษตรและประมง

ของสถานศึกษา  

          

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรและประมงตนแบบ    

เปาประสงค                                                                                                

       1) เพื่อพัฒนาสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรและประมงตนแบบ  

                                                                                                                         

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีดานการเกษตรและประมง                                   

เปาประสงค                                                                                              

  1) เพื่อพัฒนาสงเสริมการถายทอดวิชาการและเทคโนโลยีดานการเกษตรและประมง 

 

พันธกิจที่ 3 สงเสริมความรวมมือและขยายเครือขายในการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ  ชุมชน สังคม 

ท้ังในและตางประเทศ(ทวิภาคี/ในระบบ) 

   

ประเด็นยุทธศาตรที่ 3.1 การสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการเรียนรูในการจัดอาชีวศึกษาทั้งในและตาง

ประเทศ  เพ่ือสรางความเขมแข็งและงานฟารมตนแบบ และใหโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียนทุกชวงวัย 

กลยุทธท่ี 1 สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ทั้งในและตาง
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ประเทศ 

เปาประสงค                                                                                                  

        1)  เพื่อพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ทั้งใน

และตางประเทศ 

 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการจัดการเรียนรูในระบบ นอกระบบ และทวิภาคีอยางตอเนื่อง ทั่วถึง เทาเทียม(ทุกชวงวัย)        

เปาประสงค                                                                                                  

        1) เพื่อพัฒนาสงเสริมการจัดการเรียนรูในระบบ นอกระบบ และทวิภาคีอยางตอเนื่อง ทั่วถึง เทาเทียม(ทุก

ชวงวัย) 

                                                                            

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมความเขมแข็งศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรและประมง             

เปาประสงค                                                                                              

       1) เพื่อพัฒนาสงเสริมความเขมแข็งศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรและประมง    

  

กลยุทธท่ี 4 สนับสนุนจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทางการเกษตรและประมงในสถานศึกษา  ตามระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพ               เปาประสงค                       

       1) เพื่อสนับสนุนจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทางการเกษตรและประมงในสถานศึกษา  ตามระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพ 

                  

พันธกิจที่ 4  พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการวิชาชีพเพื่อเพิ่มมูลคาการผลิตและการบริการทั้งในประเทศ

และภูมิภาค(สรางคน/หลักสูตร/การจัดการ-นอกระบบ ผูสูงวัย เด็ก สตรี ผูตองขัง ฯลฯ) 

   

ประเด็นยุทธศาตรที่ 4.1 การพัฒนาการใหบริการวิชาชีพเพื่อเพิ่มมูลคาการผลิตและการบริการในประเทศและ

ภูมิภาค 

กลยุทธท่ี 1 เรงรัดพัฒนาศูนยถายทอดและฝกอบรมวิชาชีพเกษตรและประมงในสถานศึกษา      

เปาประสงค                                                                                                     

         1)  เพื่อพัฒนาศูนยถายทอดและฝกอบรมวิชาชีพเกษตรและประมงในสถานศึกษา 

               

กลยุทธท่ี 2 สนับสนุนโครงการในพระราชดําริ                                                                             

เปาประสงค                                                                                                  

        1) เพื่อพัฒนาสนับสนุนโครงการในพระราชดําริ 

  ยุทธศาสตร

   

ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตและสรางผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหมสูการเปน Smart Farmers 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรทุกระดับสูการเปนมืออาชีพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับภาพลักษณสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสูชุมชนและ

สังคม 

ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการเรียนรูในการจัดอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ  

เพ่ือสรางความเขมแข็งและงานฟารมตนแบบ และใหโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียนทุกชวงวัย 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการใหบริการวิชาชีพเพื่อเพิ่มมูลคาการผลิตและการบริการในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กลยุทธ

   

1. สงเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อตอกลุมผูเรียน 

2. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพโดยจัดการเรียนรูประสบการณบนฐานงานฟารม 

3. จัดการเรียนรูดวยโครงการอาชีพ STEM Education สูการเปน Smart Farmer 

4. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนภายใตกิจกรรม อกท. ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามความตองการ

ของ 

ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ 

5. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  และมาตรฐานสากล             

6. พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษา ภาษาอังกฤษและอาเซียนพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนอาชีวศึกษา 

7. เกษตรและประมงในตางประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพสูสากล 

8. สรางความเขมแข็งใหศูนยบมเพาะผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมงใหเปนผูประกอบการ (Smart 

Entrepreneurs) 

9. เสริมสรางผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

10. สงเสริมความกาวหนาผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกษตรและประมง 

11. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 

12. พัฒนาภาพลักษณในการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรและประมง 

13. พัฒนาสมรรถนะของผูเรียนในตางประเทศ 

14. สรางมาตรฐานวิชาชีพและระบบประเมินผูสําเร็จการศึกษาและผูสําเร็จการฝกอบรมวิชาชีพ 

15. เรงรัดจัดทํากรอบครุภัณฑมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหมทุกระดับ 

16. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

17. สงเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีดานการเกษตรและประมง 
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18. สงเสริมงานฟารมตนแบบและสถานที่เรียนรูดานเทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพเกษตรและประมงของสถานศึกษา  

ในการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (Green Technology)  ที่

รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

19. สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรและประมงตนแบบ 

20. สงเสริมการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีดานการเกษตรและประมง 

21. สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ทั้งในและตางประเทศ 

22. สงเสริมการจัดการเรียนรูในระบบ นอกระบบ และทวิภาคีอยางตอเนื่อง ทั่วถึง เทาเทียม (ทุกชวงวัย) 

23. สงเสริมความเขมแข็งศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรและประมง 

24. สนับสนุนจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทางการเกษตรและประมงในสถานศึกษา  ตามระบบคุณวุฒิ

วิชาชีพ 

25. สนับสนุนการจัดตั้งศูนยวิจัยระบบนิเวศวิทยาทะเลสาบสงขลาและพิพิธภัณฑสัตวนํ้า 

26. เรงรัดพัฒนาศูนยถายทอดและฝกอบรมวิชาชีพเกษตรและประมงในสถานศึกษา 

27. สนับสนุนโครงการในพระราชดําริ 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

รางวัลสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด -

เกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนสถานศึกษาที่ประสบความ

สําเร็จอยางสูงในการดําเนินกิจกรรม "การเพิ่มปริมาณผูเรียน"

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด -

โลและเกียรติบัตรจากบริษัทเซ็นทรัล เปนสถานศึกษาตนแบบทวิภาคี สานประชารัฐ

(Excellent Model School)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

บริษัท

เซ็นทรัล

แปลงสาธิตโครงการชีววิถี
รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค -

งานประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค -

งานประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ -

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
รางวัล

อ่ืน ๆ
นานาชาติ

SOUTHWEST

UNIVERSITY
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

สถานศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีรวมกับ

โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

บริษัทกลุมเซ็ล

ทรัล จํากัด

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสุจิรา สายนาค 

การวิจัยและพัฒนาแบบฝกทักษะการบัญชีเกษตรกร วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

มหาสารคาม

นางบัณฑิตา ทวีเมือง 

รับเข็มพระราชทานผูทําคุณประโยชน แกองคการเกษตรกรในอนาคตแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ -

นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกําจาย,นางธนัญญา ลั่นซาย,นายวิเชียร บัวชื่น,นางสาว

ธิดารัตน ทองขาว,นายสุธิชัย ชัยสิทธิ์ ,นางอัญชลี รักขาว,นายจีรศักดิ์ คงสง 

ไดรับเกียรติบัตรผูบริหารและครูดีเดน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางบัณฑิตา ทวีเมือง ,นางสาวกรรณิการ อําลอย ,นายสุริยา ลิบนอย,นางสาวสุ

ธิดา สิทธิฤทธิ์,นางสาวอมรศรี ศรีอินทร,นางสาวยุวดี อุยดํา,นายสุนทร บูรณ

พงษทอง 

ไดรับเกียรติบัตรผูบริหารและครูดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

- 

จัดอบรม Youth Smart Farmer

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค -

- 

ผานเกณฑการประเมินศูนยบมเพาะ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกําจาย 

ผูบริหารดีศรีอาชีวศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

กระทรวง

ศึกษาธิการ

นายปทวี บัวทอง 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช

นางสุจิตตรา ขันทอง 

ครูดีเดนดานการสอน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางมัณฑนา เจริญสม 

ครูดีเดน ดานนวัตกรรม

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช

นายนิพนธ เดชะผล 

ครูดีเดน ดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช

นายสุวิทย เพ็ญสวัสดิ์ 

ครูดีเดน ดานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช

นางสาววัณปฑุม จงจิตต 

ครูดีเดน ดานกิจกรรม

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช

นางประทุม ไกรรอด 

ครูดีเดน ดานปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

นครศรีธรรมราช

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวนิตยา โพธ์ิสวัสดิ์ 

ทักษะบัญชีฟารมโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดวยโปรแกรม MS-Excel

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

มหาสารคาม

นายธนากร ทองกร 

ทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

มหาสาร

ความ

นางสาวเนตรนภา หนิดภักดี,นางสาววิชิดา ชูมณี 

สัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตรและประมง "การศึกษาอัตรา การปฏิสนธิ

อัตราการฟก และอัตราการรอดของปลาดุกรัสเซียที่ผานการลางดวยนํ้าตมเปลือก

มังคุดความเขมขนท่ีตางกัน"

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

มหาสารคาม

- 

สัมมนาวิจัย สาขาทั่วไป เร่ืองการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน

เกษตร Smart ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด -

- 

ส่ิงประดิษฐ ประเภทท่ี 3 เรื่อง การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน

เกษตร Smart ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด -

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ
ให

โดย

นางสาวนิตยา โพธ์ิสวัสดิ์,นางสาวอาภาพร โพธิ์สวัสดิ์,นายภูวดล ประสาร,นายรัตนชัย เรือง

ขนาบ,นางสาวอนุสรา บุญชนะ,นางสาวสกุลทิพย พรหมกุล,นางสาวรัชนีกร รัตนบุรี,นาย

กิตติทัต หมอมปลัด 

การเขียนแผนธุรกิจ โครงการออกแบบความคิดเพ่ือเปนผูประกอบการเริ่มตน สนับสนุน

แนวคิด "คบเด็ก...สรางเมือง" ,โครงงานวิทยาศาสตร เรื่องผลการใชดินเกษตร Smart ตอ

การใหผลผลิตของผักกินใบ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด -
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9

ประเด็น ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ

ส่ิงแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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สวนที่ 4 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานความรู

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

  1.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 104  คน สําเร็จการศึกษา 54 

คน และจํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 39  คน สําเร็จการศึกษา 27 คน  

  1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 51.92  ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิด

เปนรอยละ 69.23  รวม ผูสําเร็จการศึกษาทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 56.64  มีคุณภาพอยูในระดับดี 

    1.1.3) ผลสะทอน  : จากผลสัมฤทธิ์ การดูแลและแนะแนวผูเรียน อยูในระดับดี สถาน

ศึกษาควรจัดใหมีการสอนเพื่อปรับความรูพ้ืนฐาน และจัดโครงการสอนเสริมใหเปนระบบชัดเจน มีการจัดทํา

โครงการและสรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูและสําเร็จการศึกษามากยิ่งขึ้น  

   1.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

    1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบ

การหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 94 คน 

    1.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีผลการประเมินศูนยบมเพาะ อยูที่ระดับ 2 ดาว มี

คุณภาพอยูในระดับปานกลาง                                

                                1.2.3) ผลสะทอน : มีหนวยงานภายนอก  โดยนางสาววิศวรรณ  ดําโอ เจาหนาที่

อาวุโส ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขานครศรีธรรมราช มีสวนในการ

พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ โดยเปนกรรมการตัดสินแขงขันการเขียน

แผนธุรกิจ และเผยแพรความรูในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 

 

  1.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

  1.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการ

ศึกษา 2561 มีจํานวนท้ังสิ้น 7  ผลงาน 

    1.3.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค และงานวิจัยในสถานศึกษา  ในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ

หนวย ระดับภาคและระดับชาติ ทุกปการศึกษา และ มีผลงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง ผลของฮอรโมนสังเคราะหตออัตรา

การรอดของลูกปลาซิวแถบดํา ไดรับรางวัลจากการประกวด ในระดับชาติ มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

   1.3.3) ผลสะทอน : ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ จากการประชุมวิชาการองคการ

เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค และระดับชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  

  1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

   1.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 48 คน 

    1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ไดรับรางวัล ในระดับจังหวัด จํานวน 3 คน 
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ไดรับรางวัลในระดับภาค จํานวน 48 คน และไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 20 คน มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

 1.4.3) ผลสะทอน : จากผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ซึ่งอยูในระดับดีเลิศ สงผลใหสถานประกอบการตอบรับ

ผูเรียนเขาศึกษาดูงานและรับการฝกงานทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน มีการรายงานผลการจัดการเรียนรูฐาน

สมรรถนะ จัดทําโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพรวมกับชุมชน 

  1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

   1.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จํานวน 82 

คน 

 1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละ 98.80 ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก อยูในระดับ

ยอดเยี่ยม 

 1.5.3) ผลสะทอน : จากผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งอยูในระดับยอดเยี่ยม สงผลใหสถานประกอบ

การตอบรับผูเรียนเขาศึกษาดูงานและรับการฝกงานทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน มีการรายงานผลการจัดการเรียน

รูฐานสมรรถนะ จัดทําโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพรวมกับชุมชน 

  1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

 1.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

จํานวน 42 คน 

   1.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละ 50.60 ของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 

   1.6.3) ผลสะทอน : จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สถาน

ศึกษาควรตระหนักในเรื่องการเตรียมการทดสอบ V-NET ใหกับผูเรียนและวางแผนพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมใน

ดานความรูและทักษะท่ีจําเปนในการทํางาน เชน ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความ

สามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนตน ซึ่งถูกนํามาใชในการทดสอบ V-NET  

  1.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  

    1.7.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงาน

ทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  จํานวน 94 คน จากผู

สําเร็จการศึกษา 125 คน 

   1.7.2) เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ ผานมา ที่มีงานทํา

ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 75.20  มี

คุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

 1.7.3) ผลสะทอน : จากขอมูลผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาและมีงานทํา ซึ่งมีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ สงผลให

สถานประกอบการตอบรับผูเรียนเขาศึกษาดูงานและรับการฝกงานทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน มีการรายงานผล

การจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ จัดทําโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพรวมกับชุมชน

2) ดานทักษะและการประยุกตใช

2. ดานทักษะและการประยุกตใช 

   2.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

  2.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 104  คน สําเร็จการศึกษา 54 

คน และจํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 39  คน สําเร็จการศึกษา 27 คน  
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  2.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 51.92  ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิด

เปนรอยละ 69.23  ผูสําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 56.64  มีคุณภาพอยูในระดับดี 

    2.1.3) ผลสะทอน  : จากผลสัมฤทธิ์ การดูแลและแนะแนวผูเรียน อยูในระดับดี สถาน

ศึกษาควรจัดใหมีการสอนเพื่อปรับความรูพ้ืนฐาน และจัดโครงการสอนเสริมใหเปนระบบชัดเจน มีการจัดทํา

โครงการและสรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูและสําเร็จการศึกษามากยิ่งขึ้น  

   2.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

    2.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบ

การหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 94 คน 

    2.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีผลการประเมินศูนยบมเพาะ อยูที่ระดับ 2 ดาว มี

คุณภาพอยูในระดับปานกลาง 

    2.2.3) ผลสะทอน : มีหนวยงานภายนอก  โดยนางสาววิศวรรณ  ดําโอ เจาหนาที่

อาวุโส ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขานครศรีธรรมราช มีสวนในการ

พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ โดยเปนกรรมการตัดสินแขงขันการเขียน

แผนธุรกิจ 

  2.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

  2.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการ

ศึกษา 2561 มีจํานวนท้ังสิ้น 7  ผลงาน 

    2.3.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค และงานวิจัยในสถานศึกษา  ในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ

หนวย ระดับภาคและระดับชาติ ทุกปการศึกษา และ มีผลงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง ผลของฮอรโมนสังเคราะหตออัตรา

การรอดของลูกปลาซิวแถบดํา ไดรับรางวัลจากการประกวด ในระดับชาติ มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

   2.3.3) ผลสะทอน : ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ จากการประชุมวิชาการองคการ

เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค และระดับชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  

  2.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

   2.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 48 คน 

    2.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ไดรับรางวัล ในระดับจังหวัด จํานวน 3 คน 

ไดรับรางวัลในระดับภาค จํานวน 48 คน และไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 20 คน มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

 2.4.3) ผลสะทอน จากผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ซึ่งอยูในระดับดีเลิศ สงผลใหสถานประกอบการตอบรับผู

เรียนเขาศึกษาดูงานและรับการฝกงานทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน มีการรายงานผลการจัดการเรียนรูฐาน

สมรรถนะ จัดทําโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพรวมกับชุมชน 

  2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

   2.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จํานวน 82 

คน 

 2.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละ 98.80 ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก อยูในระดับ

ยอดเยี่ยม 

 2.5.3) ผลสะทอน : จากผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งอยูในระดับยอดเยี่ยม สงผลใหสถานประกอบ
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การตอบรับผูเรียนเขาศึกษาดูงานและรับการฝกงานทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน มีการรายงานผลการจัดการเรียน

รูฐานสมรรถนะ จัดทําโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพรวมกับชุมชน 

  2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

 2.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

จํานวน 42 คน 

   2.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละ 50.60 ของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 

   2.6.3) ผลสะทอน : จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สถาน

ศึกษาควรตระหนักในเรื่องการเตรียมการทดสอบ V-NET ใหกับผูเรียนและวางแผนพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมใน

ดานความรูและทักษะท่ีจําเปนในการทํางาน เชน ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความ

สามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนตน ซึ่งถูกนํามาใชในการทดสอบ V-NET  

   

 

 

  2.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  

    2.7.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงาน

ทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  จํานวน 94 คน จากผู

สําเร็จการศึกษา 125 คน 

   2.7.2) เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ ผานมา ที่มีงานทํา

ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 75.20  มี

คุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

 2.7.3) ผลสะทอน : จากขอมูลผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาและมีงานทํา ซึ่งมีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ สงผลให

สถานประกอบการตอบรับผูเรียนเขาศึกษาดูงานและรับการฝกงานทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน มีการรายงานผล

การจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ จัดทําโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพรวมกับชุมชน

3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

3. ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

  3.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 104  คน สําเร็จการศึกษา 54 

คน และจํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 39  คน สําเร็จการศึกษา 27 คน  

  3.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 51.92  ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิด

เปนรอยละ 69.23  คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 56.64  มีคุณภาพอยูใน

ระดับดี 

    3.1.3) ผลสะทอน  : จากผลสัมฤทธิ์ การดูแลและแนะแนวผูเรียน อยูในระดับดี สถาน

ศึกษาควรจัดใหมีการสอนเพื่อปรับความรูพ้ืนฐาน และจัดโครงการสอนเสริมใหเปนระบบชัดเจน มีการจัดทํา

โครงการและสรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูและสําเร็จการศึกษามากยิ่งขึ้น  

   3.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 



5/31/2019 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 26/45

    3.2.1) เชิงปริมาณ : ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ระดับปวช. 

จํานวน 205 คน และ ระดับปวส. จํานวน 70 คน 

    3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ทั้งระดับ

ปวช. และ ระดับปวส. รวมท้ังสิ้น จํานวน 275 คน จากผูเรียนทั้งหมด 300 คน คิดเปนรอยละ 91.67 มี

คุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

     

    3.2.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยฯ ไดจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความ

ตระหนักในคุณคาของตนเองมีความรักเคารพ กตัญูกตเวทีตอพอแม ครูอาจารย และชาติบานเมือง สามารถปฏิบัติ

ตนตามบทบาทหนาท่ีในการเปนลูกที่ดีของพอแม เปนศิษยที่ดีของครู เปนสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติดวย

การตั้งใจศึกษา เลาเรียน การเอาใจใสชวยเหลือการทํางานและความรับผิดชอบตอสวนรวมและสังคมในฐานะที่เปน

สมาชิกท่ีดีของสังคม  

   3.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

    3.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบ

การหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 94 คน 

    3.3.2) เชิงคุณภาพ :  สถานศึกษามีผลการประเมินศูนยบมเพาะ อยูที่ระดับ 2 ดาว มี

คุณภาพอยูในระดับปานกลาง 

    3.3.3) ผลสะทอน : มีหนวยงานภายนอก  โดยนางสาววิศวรรณ  ดําโอ เจาหนาที่

อาวุโส ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขานครศรีธรรมราช มีสวนในการ

พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ โดยเปนกรรมการตัดสินแขงขันการเขียน

แผนธุรกิจ 

  3.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

  3.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการ

ศึกษา 2561 มีจํานวนท้ังสิ้น 7  ผลงาน 

    3.4.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค และงานวิจัยในสถานศึกษา  ในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ

หนวย ระดับภาคและระดับชาติ ทุกปการศึกษา และ มีผลงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง ผลของฮอรโมนสังเคราะหตออัตรา

การรอดของลูกปลาซิวแถบดํา ไดรับรางวัลจากการประกวด ในระดับชาติ มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

   3.4.3) ผลสะทอน : ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ จากการประชุมวิชาการองคการ

เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค และระดับชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  

  3.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

   3.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 48 คน 

    3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ไดรับรางวัล ในระดับจังหวัด จํานวน 3 คน 

ไดรับรางวัลในระดับภาค จํานวน 48 คน และไดรับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 20 คน มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

 3.5.3) ผลสะทอน จากผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ซึ่งอยูในระดับดีเลิศ สงผลใหสถานประกอบการตอบรับผู

เรียนเขาศึกษาดูงานและรับการฝกงานทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน มีการรายงานผลการจัดการเรียนรูฐาน

สมรรถนะ จัดทําโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพรวมกับชุมชน 
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  3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

   3.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จํานวน 82 

คน 

 3.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละ 98.80 ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก อยูในระดับ

ยอดเยี่ยม 

 3.6.3) ผลสะทอน : จากผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งอยูในระดับยอดเยี่ยม สงผลใหสถานประกอบ

การตอบรับผูเรียนเขาศึกษาดูงานและรับการฝกงานทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน มีการรายงานผลการจัดการเรียน

รูฐานสมรรถนะ จัดทําโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพรวมกับชุมชน 

  3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

 3.7.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

จํานวน 42 คน 

   3.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละ 50.60 ของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 

   3.7.3) ผลสะทอน : จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สถาน

ศึกษาควรตระหนักในเรื่องการเตรียมการทดสอบ V-NET ใหกับผูเรียนและวางแผนพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมใน

ดานความรูและทักษะท่ีจําเปนในการทํางาน เชน ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความ

สามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนตน ซึ่งถูกนํามาใชในการทดสอบ V-NET  

  3.8) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  

    3.8.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงาน

ทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  จํานวน 94 คน จากผู

สําเร็จการศึกษา 125 คน 

   3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ ผานมา ที่มีงานทํา

ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 75.20  มี

คุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

 3.8.3) ผลสะทอน : จากขอมูลผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาและมีงานทํา ซึ่งมีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ สงผลให

สถานประกอบการตอบรับผูเรียนเขาศึกษาดูงานและรับการฝกงานทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน มีการรายงานผล

การจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ จัดทําโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพรวมกับชุมชน 

3.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 3.9.1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ทั้งหมด 20 ครั้ง  แบงเปน  smart 

farmer 2 ครั้ง  Fix it 9 ครั้ง 108 อาชีพ 4 ครั้ง และจิตอาสา 5 ครั้ง 

    3.9.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการ

วิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 

และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม รวมทั้ง หมด 20 ครั้ง มี

คุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

    3.9.3) ผลสะทอน : จากผลการดําเนินงานการบริการวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา สง

ผลใหบริษัทคูโบตา แหงประเทศไทย จํากัด ใหการสนับสนุนเครื่องมือ และทุนการศึกษาแกผูเรียน และชุมชนใหการ
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ตอนรับและตอบรับการบริการวิชาชีพเปนอยางดีจากผลการประเมิน การบริการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fit it 

Center) อยูในระดับดีมาก

4.1.2 จุดเดน

จุดเดน  

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดดานความรู ดานทักษะ

และการประยุกตใช และ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   ทําใหมีผูเรียนไดรับรางวัลจาก

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในระดับภาค และระดับชาติ   ไดคะแนนทั้งเหรียญเงินและ

เหรียญทอง ทําใหผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก รอยละ 98.90 มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

สงผลใหมีผูสําเร็จการศึกษามีงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 75.20 มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา

จุดท่ีควรพัฒนา  

- การสงเสริมผูเรียน ดานทักษะภาษา ไดแกภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  

-การสงเสริมผูเรียน ดานทักษะการคิด วิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ

4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

- ควรปรับพ้ืนฐานผูเรียน ดานทักษะภาษาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการคิด วิเคราะห และการคิดอยาง

มีวิจารณญาณ  โดยมีเปาหมายการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาของ

สถานศึกษาสูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติ

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

   1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

    1.1.1) เชิงปริมาณ : ทั้งหมด 5 ประเภทวิชา  8 สาขาวิชา ที่จัดการเรียนการสอนมีการ

พัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ คิดเปนรอยละ 100  

    1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

    1.2.3) ผลสะทอน : ผูบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา เขาใจ

บทบาทหนาที่ของผูบริหารอยางถองแทและนําไปปฏิบัติอยางจริงจังแบบตอเนื่อง  ครูผูสอนมีบทบาทโดยตรงในการ

รวมพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู ปรับเปลี่ยนจากการเปนผูสอน เปนผูเอ้ืออํานวยความสะดวกตอการเรียนรูของผู

เรียน โดยการชี้แนวทางการนําความรูจากแหลงตางๆ มาใชประโยชน  

   1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

    1.2.1) เชิงปริมาณ : ทั้งหมด 5 ประเภทวิชา  8 สาขาวิชา ที่จัดการเรียนการสอนมีการ

พัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
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คิดเปนรอยละ 100  

    1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

    1.2.3) ผลสะทอน : ผูบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา เขาใจ

บทบาทหนาที่ของผูบริหารอยางถองแทและนําไปปฏิบัติอยางจริงจังแบบตอเนื่อง  ครูผูสอนมีบทบาทโดยตรงในการ

รวมพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู ปรับเปลี่ยนจากการเปนผูสอน เปนผูเอ้ืออํานวยความสะดวกตอการเรียนรูของผู

เรียน โดยการชี้แนวทางการนําความรูจากแหลงตางๆ มาใชประโยชน กลาวคือ ทําใหผูเรียนรูวิธีการเขาถึงแหลง

ขอมูล มีทักษะในการใชสื่อ ท้ังสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสในการสืบคนขอมูลมาใชไดสะดวก  และผูปกครองมี

สวนรวมในการกําหนดสาระของหลักสูตรสถานศึกษา และกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม

ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ อบรมเลี้ยงดู เอาใจใส ใหความรักความอบอุน สงเสริมการเรียนรู

และพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียน สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตามความเหมาะสม รวมมือกับครูและผู

เกี่ยวของ ประสานงาน ปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของผูเรียน 

   1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

    1.3.1) เชิงปริมาณ : แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ  มีจํานวน 47 แผน 

จากท้ังหมด 52 แผนการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 90.38 

    1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู อยูในระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม 

    1.3.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนมีบทบาทโดยตรงในการเขียนแผนการ จัดการเรียนรู ปรับ

เปล่ียนวิธีการสอนเพ่ือเอื้ออํานวยความสะดวกตอการเรียนรูของผูเรียน โดยการชี้แนวทางการนําความรูจากแหลง

ตางๆ มาใชประโยชน กลาวคือ ทําใหผูเรียนรูวิธีการเขาถึงแหลงขอมูล มีทักษะในการใชสื่อ ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อ

อิเล็กทรอนิกสในการสืบคนขอมูลมาใชไดสะดวก  และผูปกครองมีสวนรวมในการกําหนดสาระการเรียนรู  และ

กําหนดแผนการเรียนรู สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ อบรมเลี้ยงดู 

เอาใจใส ใหความรักความอบอุน สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียน สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาตามความเหมาะสม รวมมือกับครูและผูเกี่ยวของ ประสานงาน ปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม

ท่ีไมพึงประสงคของผูเรียน 

   1.4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

    1.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 47 คน จากทั้งหมด 52 คน 

    1.4.2) เชิงคุณภาพ : จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 47 คน จากทั้งหมด 52 คน คิดเปนรอยละ 90.38 

    1.4.3) ผลสะทอน : ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาสาระไดความรูตามจุดประสงค ไดรวม

เรียนรูอยางมีชีวิตชีวา และไดรับการชี้แนะแนวทางตามทิศทางที่ครูไดคิดวิเคราะหและวางแผนไวและยังทําใหผูเรียน

ไดมีสวนรวมใน การเรียนรูอยางแทจริง ทําใหผูสอนเขาใจจุดมุงหมายของสิ่งที่จะสอน สามารถถายทอดเนื้อหาและ

ประสบการณแกนักเรียนไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ เกิดความพรอมและสรางความเชื่อมั่นใหกับตนเอง ทําให

ผูเรียนเกิดความเลื่อมใส และเชื่อถือในตัวผูสอน และยังสามารถอํานวยความสะดวกแกผูอ่ืนที่จะทําการสอนแทน 
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รวมท้ังสามารถวิเคราะหการสอนที่ผานมา เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมตอ

ไป

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2.1) การจัดการเรียนการสอน 

    2.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

จํานวน 48 คน  2. ครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 24 คน  3. ครูผูสอนที่

จัดการเรียนการสอน ตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายจํานวน 48 คน 

4. ครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 48 

คน 5. ครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 43 คน 

    2.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 

87.92 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

    2.1.3) ผลสะทอน : จากการจัดการเรียนการสอนของครูที่มีคุณภาพ สงผลใหสถาบัน

การอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต สนับสนุนโครงการวิจัยแกสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูกับผูเรียนในการจัดทํา

วิจัยทางดานการประมง  

   2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 

    2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 46 คน 2. 

ครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน จํานวน 46 คน 3. จํานวนครูผู

สอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จํานวน 46 คน 4. จํานวนครูผู

สอนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน จํานวน 46 คน 5. จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผู

เรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ จํานวน  

46 คน 

    2.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน จํานวน 46 คน 

จากท้ังจํานวนครูทั้งหมด คิดเปนรอยละ 88.46 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

    2.2.3) ผลสะทอน : ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาสาระไดความรูตามจุดประสงค ไดรวม

เรียนรูอยางมีชีวิตชีวา และไดรับการชี้แนะแนวทางตามทิศทางที่ครูไดคิดวิเคราะหและวางแผนไวและยังทําใหผูเรียน

ไดมีสวนรวมใน การเรียนรูอยางแทจริง ทําใหผูสอนเขาใจจุดมุงหมายของสิ่งที่จะสอน สามารถถายทอดเนื้อหาและ

ประสบการณแกนักเรียนไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ เกิดความพรอมและสรางความเชื่อมั่นใหกับตนเอง ทําให

ผูเรียนเกิดความเลื่อมใส และเชื่อถือในตัวผูสอน และยังสามารถอํานวยความสะดวกแกผูอ่ืนที่จะทําการสอนแทน 

รวมท้ังสามารถวิเคราะหการสอนที่ผานมา เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมตอ

ไป 

   2.3) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

    2.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 59 หอง 

    2.3.2) เชิงคุณภาพ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 59 หอง คิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

   2.3.3) ผลสะทอน : สถานศึกษาไดพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผู
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สอนใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน มีหองเรียนที่เพียงพอ ผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว และ

ครูผูสอนสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ ความพึงพอใจของผูใชบริการ มี

คาเฉลี่ยที่ 3.50 อยูท่ีระดับดีมาก

3) ดานการบริหารจัดการ

3.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   3.1.1) เชิงปริมาณ : ๑. ครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

จํานวน 52 คน ๒. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จํานวน 52 คน ๓. ครูผูสอนที่นํา

ผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 52 คน  ๔. ครูผูสอนที่มี

ผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  จํานวน 5 คน  ๕. ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง

และการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร จํานวน 5 คน 

   3.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 

62.69 มีผลคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

   3.1.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 

ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ 

หรือเผยแพร จากอาชีวศึกษาจังหวัด 

  3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

   3.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา  คิดเปนรอยละ 

100  

    

   3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ปฏิบัติ

ครบ 4 ขอ อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 

   3.2.3) ผลสะทอน : ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผน

ปฏิบัติงานประจําป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม

ในการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมใน

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

  3.3) การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   3.3.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับการบริหาร

จัดการภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพครบทุกฝาย 

   3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการบริหาร

สถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

   3.3.3) ผลสะทอน : การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้ง

ระบบ RMS และ ศธ.02 สงผลใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   3.4.1) เชิงปริมาณ : 1. สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี มีจํานวน 4 

สาขาวิชา จากทั้งหมด 8 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 50    2. มีผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จํานวน 46 คน 

จากท้ังหมด 88 คน คิดเปนรอยละ 52.27  

   3.4.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาไดจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

ครบท้ัง  5 ขั้นตอน มีผลคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   3.4.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษา

ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สงผลใหผูเรียนเกิดทักษะ ความรู เปนที่ยอมรับในสถาน

ประกอบการ จากผลการประเมินความพึงพอใจ อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 

  3.5) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

   3.5.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน ทั้งหมด 8 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100  

   3.5.2) เชิงคุณภาพ : การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100  

จัดอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

   3.5.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การจัดการอาชีวศึกษา ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ และ

ชมรมศิษยเกา ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อ

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

 

  3.6) อาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงานหรืองานฟารม 

   3.6.1) เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการหรือโรงฝกงาน ที่ไดรับการพัฒนาใหเอ้ือตอการ

เรียนรู จํานวน 59 หอง คิดเปนรอยละ 100 

   3.6.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร

สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความ

พรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถาน

ศึกษา จากผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 

   3.6.3) ผลสะทอน : สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร

สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  

แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน

ของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ทําใหมี ผลการประเมินอยู

ในระดับคุณภาพดีมาก  

 

  3.7) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
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   3.7.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม 

ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง  การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวย

ประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา 

   3.7.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม 

ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง  การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวย

ประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา ครบทุก

ประเด็นการประเมิน อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

   3.7.3) ผลสะทอน : การบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการ

สื่อสาร รวมทั้ง  การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยประโยชน

สําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา ใชบริการพึงพอใจ

อยูในระดับดีมาก ท่ีคาเฉลี่ย 3.60 

  3.8) แหลงเรียนเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

   3.8.1) เชิงปริมาณ : มีผูเรียนเขาใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ จํานวน 300 คน 

จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด 373 คิดเปนรอยละ 80.43 

   3.8.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความ

พรอมและเพียงพอสําหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสง

เสริมการเรียนรู มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

   3.8.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอม

และเพียงพอสําหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริม

การเรียนรู มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี 

 

  3.9) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็งสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

   3.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่ใชงานของสถานศึกษา 

จํานวน 100 Mbps 

   3.9.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ 

ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับ

สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอด

เยี่ยม 

   3.9.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ

ใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.50 อยูในระดับคุณภาพดีมาก 

  3.10) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

    3.10.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ ที่มีระบ อินเทอรเน็ตความเร็ว

สูง ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 59 หอง 

    3.10.2) เชิงคุณภาพ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูง ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 59 หอง คิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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    3.10.3) ผลสะทอน : สถานศึกษาไดพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริม

ใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน มีหองเรียนที่เพียงพอ ผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดอยาง

รวดเร็ว และครูผูสอนสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ มีคาเฉลี่ยท่ี 3.50 อยูท่ีระดับดีมาก

4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   4.1.1) เชิงปริมาณ :  1. สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี มีจํานวน 4 

สาขาวิชา จากทั้งหมด 8 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 50    2. มีผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จํานวน 46 คน 

จากท้ังหมด 88 คน คิดเปนรอยละ 52.27  

   4.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาไดจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

ครบท้ัง  5 ขั้นตอน มีผลคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   4.1.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษา

ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สงผลใหผูเรียนเกิดทักษะ ความรู เปนที่ยอมรับในสถาน

ประกอบการ จากผลการประเมินความพึงพอใจ อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

  4.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

   4.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน ทั้งหมด 8 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100  

   4.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผล

การดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุงอยางตอเนื่อง จัดอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

   4.2.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การจัดการอาชีวศึกษา ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ และ

ชมรมศิษยเกา ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อ

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 

  4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 4.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ทั้งหมด 20 ครั้ง  แบงเปน  smart 

farmer 2 ครั้ง  Fix it 9 ครั้ง 108 อาชีพ 4 ครั้ง และจิตอาสา 5 ครั้ง 

    4.3.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการ

วิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 

และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม รวมทั้ง หมด 20 ครั้ง มี

คุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

    4.3.3) ผลสะทอน : จากผลการดําเนินงานการบริการวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา สง



5/31/2019 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 35/45

ผลใหบริษัทคูโบตา แหงประเทศไทย จํากัด ใหการสนับสนุนเครื่องมือ และทุนการศึกษาแกผูเรียน และชุมชนใหการ

ตอนรับและตอบรับการบริการวิชาชีพเปนอยางดีจากผลการประเมิน การบริการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fit it 

Center) อยูในระดับดีมาก 

 

   4.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

   4.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่ใชงานของสถานศึกษา 

จํานวน 100 Mbps 

   4.4.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ 

ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับ

สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอด

เยี่ยม 

   4.4.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ

ใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.50 อยูในระดับคุณภาพดีมาก 

  4.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

    4.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ ที่มีระบ อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 59 หอง 

    4.5.2) เชิงคุณภาพ : จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 59 หอง คิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

    4.5.3) ผลสะทอน : สถานศึกษาไดพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมให

ครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน มีหองเรียนที่เพียงพอ ผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

และครูผูสอนสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ ความพึงพอใจของผูใช

บริการ มีคาเฉลี่ยท่ี 3.50 อยูที่ระดับดีมาก

4.2.2 จุดเดน

จุดเดน : 1. ผูบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา เขาใจบทบาทหนาที่ของผูบริหาร

อยางถองแทและนําไปปฏิบัติอยางจริงจังแบบตอเนื่อง      

  2. ครูผูสอนมีบทบาทโดยตรงในการเขียนแผนการ จัดการเรียนรู ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อเอ้ือ

อํานวยความสะดวกตอการเรียนรูของผูเรียน โดยการชี้แนวทางการนําความรูจากแหลงตางๆ มาใชประโยชน 

  3.  สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ใน

ดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ และชมรมศิษยเกา ดานงบ

ประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงอยางตอ

เนื่อง 

4. สถานศึกษาไดพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน การ

สืบคน มีหองเรียนที่เพียงพอ ผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว และครูผูสอนสามารถพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
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จุดท่ีควรพัฒนา : 1. ครูผูสอนมีการเผยแพรนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพนอย 

  2. สถานศึกษาขาดการสรุปผลการดําเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เปนระบบ 

 3. สถานศึกษาไมมีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยหรือหองสมุดที่ชัดเจน และทั่วถึง

4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา : สถานศึกษาควรสนับสนุนครูผูสอนใหมีการสรางนวัตกรรมจากการพัฒนา

ตนเองและพัฒนาวิชาชีพและมีการเผยแพร โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือใหความรูในการสรางนวัตกรรมพัฒนา

ตนเอง สถานศึกษาควรดําเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีใหเปนขั้นตอน ที่ชัดเจนตามมาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งสงผลใหผูเรียนสนใจและสําเร็จการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น และสถานศึกษาควรสรางกิจกรรม

เพ่ือจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดเพ่ิมมากขึ้น

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

   1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   1.1.1) เชิงปริมาณ : ๑. ครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

จํานวน 52 คน ๒. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จํานวน 52 คน ๓. ครูผูสอนที่นํา

ผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 52 คน  ๔. ครูผูสอนที่มี

ผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  จํานวน 5 คน  ๕. ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง

และการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร จํานวน 5 คน 

   1.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 

62.69 

   1.1.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 

ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ 

หรือเผยแพร จากอาชีวศึกษาจังหวัด 

   

  1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

   1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา  คิดเปนรอยละ 

100  

    

   1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ปฏิบัติ

ครบ 4 ขอ อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 

   1.2.3) ผลสะทอน : ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผน

ปฏิบัติงานประจําป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม
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ในการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมใน

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

  1.3) การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   1.3.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับการบริหาร

จัดการภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพครบทุกฝาย 

   1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการบริหาร

สถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

   1.3.3) ผลสะทอน : การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้ง

ระบบ RMS และ ศธ.02 สงผลใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  1.4) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

   1.4.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน ทั้งหมด 8 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100  

   1.4.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผล

การดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุงอยางตอเนื่อง จัดอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

   1.4.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การจัดการอาชีวศึกษา ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ และ

ชมรมศิษยเกา ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อ

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

  1.5)  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 4.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ทั้งหมด 20 ครั้ง  แบงเปน  smart 

farmer 2 ครั้ง  Fix it 9 ครั้ง 108 อาชีพ 4 ครั้ง และจิตอาสา 5 ครั้ง 

    4.3.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการ

วิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 

และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม รวมทั้ง หมด 20 ครั้ง มี

คุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

    4.3.3) ผลสะทอน : จากผลการดําเนินงานการบริการวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา สง

ผลใหบริษัทคูโบตา แหงประเทศไทย จํากัด ใหการสนับสนุนเครื่องมือ และทุนการศึกษาแกผูเรียน และชุมชนใหการ

ตอนรับและตอบรับการบริการวิชาชีพเปนอยางดีจากผลการประเมิน การบริการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fit it 

Center) อยูในระดับดีมาก

2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
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2.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

  2.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการ

ศึกษา 2561 มีจํานวนท้ังสิ้น 7  ผลงาน 

    2.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค และงานวิจัยในสถานศึกษา  ในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับ

หนวย ระดับภาคและระดับชาติ ทุกปการศึกษา และ มีผลงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง ผลของฮอรโมนสังเคราะหตออัตรา

การรอดของลูกปลาซิวแถบดํา ไดรับรางวัลจากการประกวด ในระดับชาติ มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

   2.1.3) ผลสะทอน : ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ จากการประชุมวิชาการองคการ

เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค และระดับชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สงผลใหสถาน

ศึกษามีผลรวมคะแนนอยูท่ีระดับเหรียญทอง 

  2.2) การจัดการเรียนการสอน 

    2.2.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

จํานวน 48 คน  2. ครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 24 คน  3. ครูผูสอนที่

จัดการเรียนการสอน ตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายจํานวน 48 คน 

4. ครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 48 

คน 5. ครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 43 คน 

    2.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 

87.92 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

    2.1.3) ผลสะทอน : จากการจัดการเรียนการสอนของครูที่มีคุณภาพ สงผลใหสถาบัน

การอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต รวมกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สนับสนุนโครงการวิจัย แกสถานศึกษาโดยการมี

สวนรวมของครูกับผูเรียนในการจัดทําวิจัยทางดานการประมง

4.3.2 จุดเดน

จุดเดน : 1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

   2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 

และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมี

จิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

  3. ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 

มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทําวิจัย 

เพ่ือคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู

4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา

จุดท่ีควรพัฒนา : 1. ครูผูสอนมีการเผยแพรนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพนอย 

    2. ผลงานผูเรียนดาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย มีจํานวน
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นอย

4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา : สถานศึกษาควรสนับสนุนครูผูสอนใหมีการสรางนวัตกรรมจากการพัฒนา

ตนเองและพัฒนาวิชาชีพและมีการเผยแพร โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือใหความรูในการสรางนวัตกรรมพัฒนา

ตนเอง โดยเปนสนับสนุนใหผูเรียนสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ง

ขึ้น

ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
คะแนนที่ได

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 79.44

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 79.17

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 79.17

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 80.00

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 94.00

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 76.00

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 100.00

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 85.00

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 70.00

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 86.15

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน

25 ขอการประเมิน ดังนี้

5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ

ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(50)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 ปานกลาง 2 4

2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 4 ดีเลิศ 2 8

3
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ
5 ยอดเยี่ยม 3 15

4
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
1 กําลังพัฒนา 3 3

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 1 กําลังพัฒนา 2 2

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100

7
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-

NET)
2 ปานกลาง 3 6

8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 4 ดีเลิศ 15 60

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 198

รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250 79.2

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมี

การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ

ประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

1.2
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
1 กําลังพัฒนา 3 3

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

2.2
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียนการสอน
5 ยอดเยี่ยม 3 15

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 38

รอยละของคะแนน ดานที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 76

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู

ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปา

หมายที่กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(20)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1. ครูผูสอน 10



5/31/2019 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 42/45

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(20)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

2. ผูบริหารสถานศึกษา 10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 ยอดเยี่ยม 5 25

2.2
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษา
5 ยอดเยี่ยม 5 25

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 100

รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100 100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.4 ดานการมีสวนรวม

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30

2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 2 10

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 50

รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน
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สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช

งานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่

5.5

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ

งานฟารม
5 ยอดเยี่ยม 2 10

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

4
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
5 ยอดเยี่ยม 2 10

5
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในช้ันเรียน
5 ยอดเยี่ยม 2 10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 50

รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 5 ดานปจจัยพื้นฐาน 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน

ท่ี ดานการประเมิน

คา 

นํ้าหนัก 

(100)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

แตละดาน

รอยละของคะแนน 

ที่ไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X

นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 198 (198 x 50) / 250 = 39.60

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 38 (38 x 10) / 50 = 7.60

3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00

4 การมีสวนรวม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00

5 ปจจัยพื้นฐาน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00

รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม 436 87.20
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ท่ี ดานการประเมิน

คา 

นํ้าหนัก 

(100)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

แตละดาน

รอยละของคะแนน 

ที่ไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X

นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

1) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหมใน

ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ๒) สงเสริมการพัฒนา

ผูเรียนใหมีทักษะอาชีพโดยจัดการเรียนรูประสบการณบนฐานงาน

ฟารม ๓) จัดการเรียนรูดวยโครงการอาชีพ STEM Education สูการ

เปน Smart Farmer ๔) สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนภาย

ใตกิจกรรม อกท. ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ๕) พัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะอาชีพ ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ

มาตรฐานสากล ๖) พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาภาษาอังกฤษ

และอาเซียน ๗) พัฒนาสมรรถนะของผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรและ

ประมงในตางประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพสูสากล ๘) สรางความเขม

แข็งใหศูนยบมเพาะผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร และประมงใหเปนผู

ประกอบการ (Smart Entrepreneurs ๙) เสริมสรางผูบริหาร ครู

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ ๑๐) สงเสริม

ความกาวหนาผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเกษตรและ

ประมง ๑๑) พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาลภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๒) สราง

มาตรฐานวิชาชีพและระบบประเมินผูสําเร็จการศึกษาและผูสําเร็จการ

ฝกอบรมวิชาชีพ ๑๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ ๑๔) สงเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ใน

การจัดอาชีวศึกษาดานเกษตรและประมงแนวใหม(วิจัยเพื่องานอาชีพ/

ระบบการจัดการ/กิจกรรมการเรียนการสอน)

1) โครงการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา

(โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต) 2) โครงการพัฒนาการจัด

อาชีวศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรบัณฑิต (โครงการอาชีวศึกษาเพื่อ

การพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 3) โครงการงานฟารมธุรกิจแบบครบวงจร

ในสถานศึกษา 4) โครงการพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียนการ

สอนงานฟารมธุรกิจ 5) โครงการพัฒนาครูผูสอนในการใช STEM

Education ในการจัดอาชีวศึกษาเกษตรและประมง 6) โครงการ

ประชุมสัมมนาการประชุมเชิงวิชาการ งานองคการวิชาชีพกิจกรรม

อกท.ในระดับตางๆ 7) โครงการประเมินผลการดําเนินการกิจกรรม

อกท.ในระดับตางๆ 8) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ

9) โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ 10) โครงการ

จัดการเรียนรูดวยหลักสูตร EP 11) โครงการทดสอบระดับความรูใน

ภาษาอังกฤษ 12) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ ในประเทศอาเซียน

13) โครงการสนับสนุนศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา 14)

โครงการสงเสริมการจัดทําธุรกิจขนาดเล็กใหมีรายไดระหวางเรียนของ

ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรและประมง 15) โครงการฝกอบรม หรือ

ศึกษาดูงานของครู และบุคลากรอาชีวศึกษาเกษตรและประมงใน

ประเทศและตางประเทศ 16) โครงการพัฒนาทักษะภาษาตาง

ประเทศของครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเกษตรและประมง 17)

โครงการทุนการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของคณาจารย ครู

และบุคลากรอาชีวศึกษาเกษตรและประมง 18) โครงการพัฒนา

วิทยฐานะของผูบริหารครู และคณาจารยในสถานศึกษาและสถาบัน

การอาชีวศึกษาเกษตร 19) โครงการจัดหาบุคลากรทดแทนใน

ตําแหนง ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว 20)

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําระบบคุณภาพการ

บริหารจัดการสถานศึกษาหลักธรรมาภิบาลภายใตหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 21) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผูสําเร็จการ

ศึกษาและผูสําเร็จการฝกอบรมวิชาชีพ 22) โครงการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนพื้นฐานในการจัดระบบเครือขายสื่อสารในสถานศึกษา 23)

โครงการจัดหอง Smart Classroom 24) โครงการพัฒนาบุคลากรใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาในระบบ

พัสดุ การเงิน และการจัดการเรียนการสอน 25) โครงการสนับสนุน

การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการเกษตรและประมงของครู

และคณาจารย 26) โครงการสงเสริมการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดานการเกษตรและประมงของผูเรียน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นครศรีธรรมราช

ท่ีอยู : เลขที่ 244 หมูที่ 7 ตําบลชางกลาง อําเภอ

ชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย

80250 

โทร: 075-445734 

E-mail: nkatc@svia.ac.th

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จํานวนสาขาวิชา

197 (ปวช.) 

88 (ปวส.)

จํานวนผูเรียน

285 (ปวช.) 

88 (ปวส.)

จํานวนครู

53

ผูอํานวยการ นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกําจาย

โทร 093-578-5949

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

87.2
กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

KPIs Weight
2560 2561

Score Score Percent

1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 0 198 79.2

2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 0 38 76

รวม 100 87.2
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KPIs Weight
2560 2561

Score Score Percent

3. ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 0 100 100

4. ดานการมีสวนรวม 10 0 50 100

5. ดานปจจัยพ้ืนฐาน 10 0 50 100

รวม 100 87.2
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นครศรีธรรมราช

ท่ีอยู : เลขที่ 244 หมูที่ 7 ตําบลชางกลาง อําเภอ

ชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย

80250 

โทร: 075-445734 

E-mail: nkatc@svia.ac.th

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จํานวนสาขาวิชา

197 (ปวช.) 

88 (ปวส.)

จํานวนผูเรียน

285 (ปวช.) 

88 (ปวส.)

จํานวนครู

53

ผูอํานวยการ นายบุญศักด์ิ ตั้ง

เกียรติกําจาย

โทร 093-578-5949

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ระดับคุณภาพ

86.15
กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2560 2561

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 0.00 79.44

2. การจัดการอาชีวศึกษา 0.00 94.00

รวม 0.00 86.15
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มาตรฐานท่ี
2560 2561

Score Score

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 85.00

รวม 0.00 86.15
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นครศรีธรรมราช

ท่ีอยู : เลขที่ 244 หมูที่ 7 ตําบลชางกลาง อําเภอ

ชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย

80250 

โทร: 075-445734 

E-mail: nkatc@svia.ac.th

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จํานวนสาขาวิชา

197 (ปวช.) 

88 (ปวส.)

จํานวนผูเรียน

285 (ปวช.) 

88 (ปวส.)

จํานวนครู

53

ผูอํานวยการ นายบุญศักด์ิ ตั้ง

เกียรติกําจาย

โทร 093-578-5949

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ระดับคุณภาพ

86.15
กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานท่ี
2560 2561

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 0.00 79.44

2. การจัดการอาชีวศึกษา 0.00 94.00

รวม 0.00 86.15

ประเด็นที่
2560 2561

Score Score

1.1 ดานความรู 0.00 79.17

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 0.00 79.17

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 0.00 80.00

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 0.00 76.00

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 0.00 100.00

2.3 ดานการบริหารจัดการ 0.00 100.00

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 0.00 100.00

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 100.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 0.00 70.00
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มาตรฐานท่ี
2560 2561

Score Score

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 0.00 85.00

รวม 0.00 86.15
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