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คํานํา 
  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  42  มาตรา  47  และ  48  ไดกําหนดให

มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยใหสถานศึกษา

จัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหเปนสวนหน่ึงของการบริหารสถานศึกษาที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเน่ือง   และดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

และเปดเผยตอสาธารณชน 
 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.  2542   ในมาตราดังกลาว  โดยดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ใหสถานศึกษานําไปใชในการดําเนินงาน วิทยาลัยไดนํามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฉบับน้ีมาใชเปน

แนวปฏิบัติในการการควบคุมคุณภาพ   ตรวจสอบคุณภาพ   ภายใตระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552   ซึ่งผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

วิทยาลัยไดปรากฏในรายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี ไดเปนการรวบรวมของคณะครู บุคลากรทุกคน รวม

ไปถึงแผนกวิชา จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับแผนกวิชา และระดับบุคคล และคาดหวังวา

รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีเปนสิ่งยืนยันถึงเจตนารมณและความมุงมั่นในการพัฒนาสถานศึกษาของ

บุคลากรทุกคนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 

 

        งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
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ตอนท่ี  1 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

   

  1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา   

 ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 ท่ีต้ัง   : 244  หมูที่  7  ตําบลชางกลาง  อําเภอชางกลาง  

      จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย  80250 

 โทรศัพท  : 075-486313 

 โทรสาร   : 075-486314 

 E-mail  Address : nk_atc@hotmail.com 

 Website  : www.nkatc.svec.go.th 

 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  ไดรับการจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่   1     มกราคม  พ .ศ.  2522   เพื่อจัดการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

 โดยกระทรวง ศึกษาธิการไดประกาศยกฐานะเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช เพื่อขยาย

การศึกษาสูงข้ึนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ประเภทวิชาเกษตรกรรม   (ปวส. เกษตรกรรม) 

ตอมาเปลี่ยนช่ือเปนวิทยาลัยสิริธรรมนคร   เมื่อวันที่   12  กันยายน  พ.ศ.  2537   และเปลี่ยนช่ือเปน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  26  กันยายน พ.ศ. 2539  และหลังจากไดมีการ

ปฏิรูประบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2)  พ.ศ.  2545   ใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 

4  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2546   

 2. การจัดการศึกษา 

 พ.ศ.  2524  รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

     - ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

 พ.ศ.  2527  รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

                          - ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรกรรม 

 พ.ศ.  2528  รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)   

                 - ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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 พ.ศ.  2532  รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษ 

                          สําหรับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท  (อศ.กช.) 

                          - ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

   พ.ศ.  2536  รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

                          - ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

                          - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

   พ.ศ.  2537  รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

                          - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ 

                          รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

                         - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี 

  พ.ศ.  2539  รับนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

                    - ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร   

                          ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต 

 พ.ศ.  2542  รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

                          - ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร,  สาขาวิชาสัตวศาสตร,   

                        สาขาวิชาการประมง  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 พ.ศ.  2543  รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

                          - ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 

                          - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 

 พ.ศ.  2546  รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

    - ประเภทวิชาประมง   สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 

ปรัชญา 

 “เปดโอกาสใหบุคคลไดฝกฝนในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจเพื่อพัฒนาใหบรรลุขีดความสามารถ

สูงสุดของตน” 

 

วิสัยทัศน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เปนสถานศึกษาที่มีความเปนเลิศทางวิชาชีพคู

คุณธรรม  มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมุงสูมาตรฐานสากล 
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พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาชีพคูคุณธรรม 

 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี 

 3. สงเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนในดานวิชาชีพอยางย่ังยืนดวยเทคโนโลยีและภูมิปญญาไทย 

 4. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมอยางตอเน่ือง 

 หลักสูตรการเรียนการสอน  ในปการศึกษา  2553  วิทยาลัยดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

ในหลักสูตรตอไปนี ้

 1.  การจัดการศึกษาในระบบ  ดําเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพประกอบดวยหลักสตูร  ดังน้ี 

       1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   

                 1.1.1  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  (โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต) 

                           -  สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

                1.1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

                           -  สาขาวิชาพณิชยการ 

        1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.พิเศษ) สําหรับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการ

พัฒนาชนบท  (อศ.กช.) 

    1.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

             1.3.1  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

                       -  สาขาวิชาพืชศาสตร 

                       -  สาขาวิชาสัตวศาสตร 

                       -  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

             1.3.2  ประเภทวิชาประมง 

                       -  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

             1.3.3  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

                       -  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

                       -  สาขาวิชาการบัญชี 

                       -  สาขาวิชาการตลาด  

2.  การจัดการศึกษานอกระบบ    

  เปนการใหความรูทางดานการเกษตรแกเกษตรกรและประชาชนผูสนใจทั่วไป  ซึ่งสามารถนําไป

ประยุกตใช   ในการประกอบอาชีพ  ไดแก  หลักสูตรการฝกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น  และ 

โครงการ 9+1 
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3.  การจัดการบริการชุมชนในดานตาง ๆ  ไดแก     

  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใน 

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   และโรงเรียนสังกัดการประถมศึกษา

แหงชาติ  การสนับสนุนโครงการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมและชีวิตความเปนอยูของประชาชนผูประสบ

อุทกภัยภาคใตของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  รวมพัฒนาชุมชนและหนวยงานตาง ๆ 

 

     3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน  

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ไดใชระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยาง

มีประสิทธิภาพและตอเน่ือง เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามาตรฐานที่กําหนด ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 7 มาตรฐาน 45 ตัวบงช้ี โดยมีการดําเนินการ

ตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังน้ี 

 1. สถานศึกษาไดดําเนินการตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่กําหนดไว มีการวางแผน การ

ดําเนินงานตามหลักการ และแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงช้ี จัดทําโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพใหไดตามตัวบงช้ี

ที่กําหนด จัดทําระบบและกระบวนการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีผูรับผิดชอบ

ที่ชัดเจน และทุกคนมีสวนรวม  

 2. สถานศึกษาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนด โดยแตงต้ังคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ 

การศึกษา ผลการประเมินในแตละมาตรฐานและตัวบงช้ี วิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม ทั้งในระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา ทุกคนมีสวนรวม จัดทําคูมือการประกันคุรภาพและ

โครงสรางการบริหาร ติดตาม กํากับ ตรวจสอบ การดําเนินงาน จัดทํารายงานการประเมินตนเองและรายงาน

ผลใหหนวยงานตนสังกัด และที่เกี่ยวของทราบ และเผยแพรสูสาธารณชน 

 3. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ความกาวหนา ของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 

 4. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยนําผลการประเมินคุณภาพใน

สถานศึกษา โดยตนสังกัดและภายนอกจาก สมศ. ไปจัดทําแผนพัฒนา และดําเนินงานอยางเปนระบบ 
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ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี ้

 

มาตรฐานท่ี  1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ขอกําหนดท่ี  1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวบงชี้ท่ี 1    รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป รอยละ  74.95  

อยูในระดับดี   

 ตัวบงชี้ท่ี    2  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใช

แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ รอยละ  79.66    อยูในระดับดี 

ตัวบงชี้ท่ี   3  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา  

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รอยละ 74.46 อยูในระดับดี 

ตัวบงชี้ท่ี  4  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา และ

ปฏิบัติ งานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม รอยละ 100 อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชีท่ี้  5  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพ  ที่เหมาะสม

และมีมนุษยสัมพันธที่ดี รอยละ 92.58 อยูในระดับ ดี 

ขอกําหนดท่ี  1.6  ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  6  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอยละ 42.21    อยูในระดับ ปรับปรุง 

ขอกําหนดท่ี  1.7  ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง รอยละ  71.58   อยูในระดับ พอใช 

ตัวบงชีท่ี้  8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ รอยละ  100  อยูในระดับ  ดี   

ตัวบงชี้ท่ี  9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ รอยละ  100  อยูในระดับ  ดี     

ขอกําหนดท่ี    1.7 ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ 

ตัวบงชี้ท่ี 10  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และ

ศึกษาตอภายใน 1 ป รอยละ 83.41 อยูในระดับ ดี 

ขอกําหนดท่ี  1.8  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ 

ตัวบงชี้ ท่ี 11 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ดาน                           

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.95 อยูใน

ระดับ พอใช  

ขอกําหนดท่ี  1.9 ผูเรียนมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจ  และมีรายไดระหวางเรียน 
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ตัวบงชี้ท่ี 12 รอยละของผูเรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจหรือโครงการธุรกิจ  ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ  

โครงการหารายไดระหวางเรียน  และมีรายไดระหวางเรียน รอยละ 52.36 อยูในระดับ  พอใช 

 

มาตรฐานที ่2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดท่ี  2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนดังน้ี  

ขอกําหนดท่ี  2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน 

ตัวบงชี้ท่ี  13  รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ รอยละ 92.35 อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนน  

สมรรถนะอาชีพ รอยละ 82.56 อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  15  สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย รอยละ 64.30 อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  16  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน เฉลี่ย 4.27 อยูในระดับ  ดี   

ตัวบงชี้ท่ี  17  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน

อยางเหมาะสม รอยละ 14.52 อยูในระดับ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี  18  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา จํานวนผูเรียน

ตอคอมพิวเตอร 1:1 อยูในระดับ  ดี   

ขอกําหนดท่ี  2.4  จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา 

ท้ังในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ 

ตัวบงชี้ท่ี  19  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับความเหมาะสมในการจัดอาคาร

เรียน อาคารประกอบ หองเรียน วิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด ปฏิบัติ 

3 ขอ อยูในระดับ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี  20  ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ   

ปฏิบัติ 4 ขอ อยูในระดับ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี  21  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ  ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด ปฏิบัติทุกขอ อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  22  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ ปฏิบัติ 1-4 ขอ อยูในระดับ พอใช 

 

ขอกําหนดท่ี  2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู  

ตัวบงชี้ท่ี  23  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพสิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ

ตอการเรียนรูในสถานศึกษา รอยละ 89.33 อยูในระดับ ดี 
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ขอกําหนดท่ี  2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

ตัวบงชี้ท่ี 24 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ รอยละ 

100 อยูในระดับ ดี 

 

ขอกําหนดท่ี 2.7    ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี  25  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 100   ครั้ง อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  26  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จํานวน  45 แหง  อยูใน

ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  27 จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ินที่มีสวนรวมในการ

พัฒนาผูเรียน รอยละ 100  อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  28  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา รอยละ 100 

อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  29  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน มีอัตราผูสอนตอผูเรียน  1:6 อยูในระดับ ดี 

 

มาตรฐานที ่ 3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ขอกําหนดท่ี   3  สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรมดังน้ี   

ขอกําหนดท่ี  3.1  จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเน่ืองและมปีระสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 30 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา จํานวน 187  ครั้ง อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 31 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน รอยละ 

90.36 อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  32  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา รอยละ  19.43  อยูในระดับ ดี 

ขอกําหนดท่ี   3. 2  จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 

รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

ตัวบงชี้ท่ี  33  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม

คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ รอยละ  100  อยูในระดับ ดี 

ขอกําหนดท่ี  3.3  จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบงชี้ท่ี  34  จํานวนครั้งของกจิกรรม/โครงการที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม ประเพณี และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 100 อยูในระดับ ดี 

 

 



 12 

มาตรฐานที ่4 การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ขอกําหนดท่ี  4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม  ดังน้ี 

ขอกําหนดท่ี  4.1 บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ท้ังภาครัฐและ

เอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง 

ตัวบงชี้ท่ี  35  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

มากกวา 4 กิจกรรม อยูในระดับ ดี 

 

ขอกําหนดท่ี  4.2  จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบรกิารวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ

บริการวิชาชีพท่ีกําหนด 

ตัวบงชี้ท่ี 36 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพ

ตองบดําเนินการ รอยละ 0.93 อยูในระดับ ดี 
 

มาตรฐานที ่ 5  นวัตกรรมและการวิจัย 

ขอกําหนดท่ี   5  สถานศึกษาควรมีการจัดการเก่ียวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังน้ี   

ขอกําหนดท่ี   5.1  สงเสริม  สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐงานวิจัย  และ

โครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนา 

ตัวบงชี้ท่ี  37  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงการวิชาชีพ รอยละ 50 อยูในระดับ ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี  38  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพ  และ /หรือ

ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ทั้งหมด  6  ช้ิน  อยูในระดับ ดี 

 

ขอกําหนดท่ี  5.2  จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่ งประดิษฐ  

งานวิจัย  และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนา การเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

ตัวบงชี้ท่ี 3 9  รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  

และโครงงานตองบประมาณทั้งหมด รอยละ 0.56 อยูในระดับ พอใช 

ขอกําหนดท่ี  5.3 จัดการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   งานวิจัย

และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

ตัวบงชี้ท่ี 40 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  

งานวิจัย และโครงงาน จํานวน  13  ครั้ง 2  ชองทาง อยูในระดับ ดี 
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มาตรฐานที ่ 6  ภาวะผูนําและการจัดการ 

ขอกําหนดท่ี  6  สถานศึกษาควรมีภาวะผูนําและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  ดังน้ี 

ขอกําหนดท่ี  6.1  ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของ

บุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงาน  หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  41  ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตรและ

การมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีองคประกอบ 7 ขอ อยูในระดับ 

ดี 

 

ขอกําหนดท่ี   6.2  จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพ  

ตัวบงชี้ท่ี  42  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ รอย

ละ 100 อยูในระดับ ดี 

 

ขอกําหนดท่ี   6. 3  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 

ตัวบงชี้ท่ี  43  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา มีการ

ปฏิบัติ 8 ขอ อยูในระดับ ดี 

 

มาตรฐานที ่ 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ขอกําหนดท่ี   7  สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังน้ี 

ขอกําหนดท่ี  7.1  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเน่ือง 

ตัวบงชี้ท่ี  44  สถานศึกษามีกลไกระบบการประกันคุณภาพ ดานโครงสรางการบริหาร บุคลากร                        

การปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ มีการปฏิบัติ 4 ขอ อยูในระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  45  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน มีการปฏิบัติ 5 ขอ  อยูในระดับ ดี 

 

4. จุดเดน-จุดท่ีตองพัฒนา 

 จุดเดนของสถานศึกษา 

1. นักศึกษา    ระดับ  ปวส.   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    ผานเกณฑการประเมินรอยละ  87.27  

ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการประเมินคอนขางดี 

 2. ผูเรียนมีผลงานซึ่งแสดงถึงความรู  ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรในการแกปญหาการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเปนระบบ 
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3. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมในปการศึกษา 2553 เพิ่มข้ึนกวาปการศึกษา 2552 

จากรอยละ 68.57 ระดับคุณภาพ พอใช เปนรอยละ 74.46 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพ ดี 

 4. ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพนอกเหนือจากการศึกษาในหองเรียนและ

เสริมสรางใหนักเรียน นักศึกษาสามารถใชความรูใหทันกับเทคโนโลยีในปจจุบันได 

5.  ครูและนักเรียน  นักศึกษามีความตระหนักในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  จึงใหความสนใจ

และติดตามผลการประเมินอยางตอเน่ือง 

6.  มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเน่ือง  ใหมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม  จัดใหมีการประชุมรวมในการ

พัฒนาเครื่องมือระหวางวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมข้ึน ณ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  

8. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา  ไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและ

ศึกษาตอภายใน 1 ป  คิดเปนรอยละ  83.41 

9. วิธีการจัดทําการประเมินโดยมอบหมายใหครูที่ปรึกษาทําการประเมินและทําการประเมินในทุก

รายวิชา  ทุกหองเรียน  ทุกสาขางาน  และสาขาวิชาที่ทําการสอน 

10. นักศึกษาระดับ  ปวส. 2  การบัญชี  คอมพิวเตอรธุรกิจ  สัตวศาสตร  และเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาอยูในระดับดี   คือ  รอยละ  100,  89.29, 88.24  

และ  75.00  ตามลําดับ    

11. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีจํานวนเพียงพอตอการเรียนในแต

ละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร 

12. สถานศึกษาจัดใหครูผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนาตนเอง ทั้งดานการจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนางานในหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ 

 13.  มีทรัพยากรจํานวนมากและเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษา 

 14.  มีรายวิชาชีพที่สถานศึกษาตองจัดการเรียนรูรวมกับสถานประกอบการ 

 15.  ครูผูสอนใหความสําคัญกับแหลงเรียนรูในชุมชน สถานประกอบการ 

16.  สถานประกอบการเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา 

 17. สถานประกอบการใหความสําคัญในการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา 

 18. สถานศึกษาจัดใหนักศึกษาพบครูที่ปรึกษา  เพื่อคอยใหคําแนะนําปรึกษา  ดูแลและแกปญหา

ทั้งเรื่องการเรียน  ความประพฤติ  การรวมกิจกรรม  และปญหาอื่นๆ    ตลอดทั้งปการศึกษา  รวมทั้ง

จัดระบบใหครูที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาในปถัดไปเมื่อนักศึกษาเรียนในระดับที่สูงข้ึนจนจบหลักสูตรน้ัน  ซึ่ง

เปนผลดีตอนักศึกษา  เน่ืองจากครูที่ปรึกษาจะมีขอมูลจากอดีตจนถึงปจจุบันเพื่อแกปญหาไดทันที และ

ตอเน่ือง  
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 19. จัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดคลองกับนโยบายสถานศึกษา  3D  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  และมาตรฐานประกันคุณภาพของหนวยงานที่สังกัด  โดยมีนักศึกษาเปนแกนนําดําเนินการภายใต

การแนะนํา  ดูแลของครูที่ปรึกษาอยางมีระบบ 

 20. จัดกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  จํานวน  19  กิจกรรม  

 21. จัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  จํานวน  25  กิจกรรม  

 22.จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  จํานวน  22  กิจกรรม   

23.  จัดกิจกรรมที่สงเสริมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรมประเพณี  จํานวน  7  ครั้ง   

24.  จัดกิจกรรมที่สงเสริมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  10  ครั้ง   

 25. โครงการตางๆ ที่ไดดําเนินการเพื่อบริการวิชาชีพสูสังคม มีแผนปฏิบัติงาน และดําเนินโครงการ   

ไดเสร็จสิ้นตามปงบประมาณฯ มีรายงานผลการดําเนินงานที่เปนปจจุบันและตอเน่ือง   

 26. สถานศึกษาใหความสําคัญในการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยไดมีการอบรมเชิง

ปฏิบัติการใหกับบุคลากร ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับบุคคล ตลอดจนจัดทําใน

ระดับแผนกวิชา และสถานศึกษา และมีการเผยแพรสูสาธารณชน 

  

จุดท่ีตองพัฒนาของสถานศึกษา     

1. นักศึกษา  ระดับ  ปวช.  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑประเมินรอยละ  70.24  ซึ่งควรจะ

พัฒนาใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการประเมินใหสูงข้ึน 

 2. ครูผูสอนควรจัดการเรียนการสอนเปนช้ินงาน  และมีการสรุปผลที่ชัดเจน 

3. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อ

การสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมในภาคเรียนที่ 2/2553 ลดลงกวาภาคเรียนที่ 1/2553 จากรอยละ 

75.66 เปนรอยละ 68.86 มีสาเหตุหลักมาจากการขาดการทดสอบ และไมสงงานที่ไดรับมอบหมายตาม

กําหนด เน่ืองจากในภาคเรียนที่ 2 มีวันหยุดนักขัตฤกษ และกิจกรรมมากกวาภาคเรียนที่ 1 บางครั้งผูสอน

จําเปนตองนัดนัดสอบและนัดสงงานนอกเวลาเรียน ทําใหผูเรียนบางสวนที่ขาดความรับผิดชอบไมมาสอบ

และสงงานตามวันเวลาที่กําหนด 

 4. นักเรียนในระดับ ปวช. สาขาเกษตรศาสตรไมคอยมีความรูดานเทคโนโลยีในการคนควาหาขอมูล

เทาที่ควร จึงควรจัดใหมีการพัฒนาใหนักเรียนมีวิชาเรียนที่สอดคลองกับการใชเทคโนโลยีในการศึกษา

คนความากข้ึน 

5. นักเรียนในระดับช้ัน  ปวช.  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  อยูใน

ระดับตองปรับปรุง  คือ  รอยละ  42.21   

6. นักศึกษา  ในระดับช้ัน  ปวส.  ทั้งสาขาวิชาพืชศาสตรและการตลาด  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  อยูในระดับตองปรับปรุง  คือ  รอยละ  40.00  และ  35.29  ตามลําดับ  

ซึ่งถือวาอยูในระดับตองปรับปรุงและพัฒนากันตอไป   
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7.  จํานวนนักเรียน  นักศึกษา  ตอครูที่ปรึกษามีจํานวนไมมากนักจึงติดตามใหนักเรียน  นักศึกษา  

เขารับการประเมินไดมาก 

กกกก   8. ครูที่ปรึกษาและนักเรียน  นักศึกษาขาดความตระหนักในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

 9. ใหมีการบันทึก การเก็บขอมูล การรายงานผลการใชทรัพยากรรวมกันภายใน/ระหวางแผนก

วิชา/งาน/ฝาย ตางๆ  ที่เกี่ยวของ  

 10.  รายงานผลการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบันและตอเน่ือง 

 11. ครูผูสอนใหความสําคัญในการจัดการศึกษาจากแหลงการเรียนรูภายนอก  หรือในชุมชนโดย

เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูเพิ่มเติมแกผูเรียน 

 12.  ครูที่ปรึกษาสวนใหญทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา  ดูแล  และแกปญหาของนักศึกษา  แต

ขาดการรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ในฐานะครูที่ปรึกษาในแตละภาคเรียน             

 13. ควรกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมดานอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรมประเพณี  ให

เพิ่มข้ึนอยางนอย  10  กิจกรรม  เพื่อที่จะใหนักศึกษามีจิตสํานึกและมีเจตคติที่ดีในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

วัฒนธรรมประเพณี  มากย่ิงข้ึน               

 14. ตนสังกัดควรจัดสรรงบประมาณมาในตนปงบประมาณ จะชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ไมตองเรงรีบดําเนินงานในชวงสิ้นปงบประมาณ 

 15. การรายงานการใชจายงบประมาณตองมีความถูกตองและชัดเจน เพื่อความมีประสิทธิภาพของ

การรวบรวมและรายงานขอมูล 

  

5. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 

 1. เปดโอกาสใหผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา 

 2. จัดการศึกษาโดยเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อสรางอัตลักษณของสถานศึกษา ให

เปนไปตาม ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดรับกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก มุงหวังให

ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคลอง กับความตองการของตลาดแรงงาน 

 3. ใชระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึง

ประสงคที่สังคมตองการ และสามารถสําเร็จการศึกษาได ในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

 4. พัฒนาและปรับปรุงแตละแผนกวิชา ใหมีหองปฏิบัติงาน ที่มีครุภัณฑและอุปกรณการเรียน

เพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย 

 5. สงเสริมและสนับสนุนใหครูทํางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ เพื่อใชในการพัฒนาผูเรียน 

 6. สงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดการเรียนการสอน

แบบโครงงาน/ช้ินงาน และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

 7. สนับสนุนใหผูเรียนจัดทํานวัตกรรม งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ ที่สามารถนําไปใชประโยชน ในงาน

อาชีพ เผยแพรสูชุมชน ทั้งในระดับทองถ่ิน จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
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 8. พัฒนาศักยภาพผูเรียน ใหเปนแกนนําในการใหบริการวิชาชีพสูชุมชนและสังคม และมีรายได

ระหวางเรียน 

 9. พัฒนางานฟารมใหเปนแหลงเรียนรู ทั้งภายในวิทยาลัยและแกชุมชนภายนอก 

 10. มีการนิเทศ กํากับ และประเมินผล ผลการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยผูบริหาร โดยยึดการ

ปฏิบัติคุณภาพ PDCA 
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ตอนท่ี  2 

 
บทสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงชี ้

การประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาประจําปการศึกษา  2553  ตามตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม  สรุปไดดังน้ี   

 

ตัวบงชี้ท่ี 1 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน  1  ป 
 

 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

 

จํานวน

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา/ประกอบ

อาชีพอสิระ/ศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของ 

ไดงานทํา

สาขาที่

เกี่ยวของ 

ประกอบ

อาชีพอิสระ 

ศึกษาตอ

สาขาที่

เกี่ยวของ 

รวม

ทั้งหมด 
รอยละ 

ระดับ ปวช.       

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 71 9 33 18 60 84.51 

สาขาวิชาพณิชยการ  71 3 2 56 61 85.92 

รวมระดับ ปวช. 142 12 35 74 121 85.21 

ระดับ ปวส.       

สาขาวิชาพืชศาสตร 11 0 1 7 8 72.73 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 2 0 0 2 2 100 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 6 0 1 2 3 50.00 

สาขาวิชาการบัญชี 9 0 5 0 5 55.56 

สาขาวิชาการตลาด 3 0 1 2 3 100. 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 44 1 7 27 35 79.54 

รวมระดับ ปวส. 75 1 15 40 56 74.67 

รวมท้ังหมด 217 13 50 114 177 81.57 
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สูตรการคํานวณ    100
ษาทั้งหมดเร็จการศึกจํานวนผูสํา

ป  1  วของภายในขาที่เกี่ยพอิสระในสาประกอบอาชี

ละ/หรืออศึกษาตอแนทําและ/หรืษาที่ไดงาเร็จการศึกจํานวนผ สํา

  

 

วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ)  

     = 





  100
217
177

   

คะแนนที่ได    = 81.57 
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ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวน 

ทั้งหมด 

จํานวน 

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนผูเรียนที่

สอบผาน 

การทดสอบเชิง

วิชาการฯ 

รอยละ 

ระดับ  ปวช .3     

สาขาวิชา พาณิชยกรรม 12 12 12 100 

สาขาวิชา  เกษตรศาสตร 21 21 21 100 

รวมระดับ  ปวช .3 33 33 33 100 

 

สูตรการคํานวณ    100
ษาทั้งหมดเร็จการศึกจํานวนผูสํา

การทํางาน ี่จําเปนใน และทักษะทดานความรู          

 ิชาการทดสอบเชิงวสอบผานการสุดทายที่ ียนช้ันนปจํานวนผูเร

  

 

วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสตูรการคํานวณ)  

     = 





  100
33
33

   

คะแนนที่ได     = 100 
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ตัวบงชี้ท่ี 3  ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคกรที่เปนที่ยอมรับ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวน 

ท้ังหมด 

จํานวน 

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ี

สอบผานเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพฯ 

รอยละ 

ระดับ  ปวช .3     

พืชศาสตร  14   14   100 

สัตวศาสตร  7   7   100 

ชางกลเกษตร  7   7   100 

ประมง  6   6   100 

การบัญชี  9   9   100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ  46   46   100 

รวม ระดับ ปวช. 3  89   89   100 

ระดับ ปวส. 2     

พืชศาสตร  6   6   100 

สัตวศาสตร  15   15   100 

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  6   6   100 

การบัญชี  10   10   100 

การตลาด  6   6   100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ  24   24   100 

รวมระดับ  ปวส .2  67   67   100 

        รวมท้ังหมด  156 156 100 

สูตรการคํานวณ    100
ษาทั้งหมดเร็จการศึกจํานวนผูสํา

 ิชาชีพฑมาตรฐานวสอบผานเกณ ุดทั้ายที่ ียนช้ันปสจํานวนผูเร   

วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ)  

ระดับปวช.3     = 





  100
89
89

   

คะแนนที่ได      = 100 
 

ระดับปวส.2     = 





  100
67
67

   

คะแนนที่ได      = 100 

รวมทั้งหมด     = 





  100
156
156

   

คะแนนที่ได      = 100 
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ตัวบงชี้ท่ี 4 ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนํา ไปใชประโยชน 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวน 

ผูเรียน 

ท้ังหมด 

จํานวนผลงานฯ ท่ีไดนําไปใชประโยชน 

หรือไดรับรางวัล/ระดับคุณภาพผลงาน 

x0.50 x0.70 x0.90 x1.00 รวม 

ระดับ  ปวช .        

พืชศาสตร 21 18  3 - - 11.1 

สัตวศาสตร 21 6 - - - 3.0 

ชางกลเกษตร 16 - - 9 - 8.1 

อุตสาหกรรมเกษตร 9 - 2 1 - 2.3 

ประมง 19 - 3 - - 2.1 

การบัญชี 17 - - - - - 

การขาย 6 6 - - - 3.0 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 86 16 - - - 8.0 

รวมระดับ  ปวช. 195 46 8 10 - 37.6 

ระดับ  ปวส .       

พืชศาสตร 14 5 - - 2 4.5 

สัตวศาสตร 18 9 - 6 - 9.9 

เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 9 6 - - - 9.9 

การบัญชี 13 10 - - - 5.0 

การตลาด 8 6 - 2 - 4.8 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 44 - - - - - 

รวมระดับ  ปวส .2 106 36 - 8 - 25.2 

รวมทั้งหมด 301 82 8 18 2 64.8 

ผลคูณของจํานวนผลงานกับ 

ระดับคุณภาพผลงาน 
 41 5.6 16.2 2 64.8 

หมายเหตุ ระดับคุณภาพผลงาน  0.50  ระดับภายในสถานศึกษา    0.70  ระดับจังหวัด  ชุมชน  ทองถ่ิน                  

0.90  ระดับภาค                     1.00  ระดับชาติข้ึนไป   
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สูตรการคํานวณ    100
 ียนทั้งหมดจํานวนผูเร

 ับรางวัลนหรือไดรปใชประโยชนที่ไดนําไของผูเรีย     

 งประดิษฐาชีพหรือสิงงานทางวิชที่เปนโครจํานวนผลงาน

  

วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ)  

      = 





  36.54100
301
110

   

คะแนนที่ได      = 36.54 
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ตัวบงชี้ท่ี 5 ผลงานที่เปนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจัยของครูที่ไดนํา ไปใชประโยชน 

 

แผนกวิชา 

จํานวนครู  (คน) 
จํานวนผลงานฯ ที่ไดนําไปใชประโยชน 

หรือไดรับรางวัล/ระดับคุณภาพผลงาน 

ประจํา 
จางสอน 

< 9 เดือน 
รวม 0.50 0.70 0.90 1.00 รวม 

แผนกวิชาพืชศาสตร 10 - 10 1 - - 1 1.5 

แผนกวิชาสัตวศาสตร 9 - 9 - - - - - 

แผนกวิชาชางเกษตร 7 - 7 - - - - - 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 4 - 4 - - - - - 

แผนกวิชาประมง 5 - 5 - - - - - 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ  22 - 22 5 - - 2 4.5 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 15 - 15 - - - 3 3.0 

รวมท้ังหมด 72 - 72 6 - - - 9.0 

ผลคูณของจํานวนผลงานกับ 

ระดับคุณภาพผลงาน 
   3 - - 6 9.0 

หมายเหตุ  1) ระดับคุณภาพผลงาน  0.50  ระดับภายในสถานศึกษา  0.70  ระดับจังหวัด ชุมชน ทองถ่ิน           

        0.90  ระดับภาค                   1.00  ระดับชาติข้ึนไป   

       2) ครูประจํา= ขาราชการคร+ูพนักงานราชการ+ครูจางสอนที่ปฏิบัติหนาที่สอน 9 เดือน ข้ึนไป  

 

สูตรการคํานวณ    100
ะจําทั้งหมดจํานวนครูปร

วัลอไดรับรางระโยชนหรืดนําไปใชปของครูที่ไ            

 ิจัยคหรืองานวฐสรางสรรสิ่งประดิษ  ตกรรมที่เปนนวัจํานวนผลงาน

  

 

วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ)  

      = 





  16.66100
72
12

   

คะแนนที่ได      = 16.66 
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ตัวบงชี้ท่ี 6 ผลการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน 

 

 

สาขาวิชา 

ประเด็นการพิจารณาท่ี

ดําเนินการผานเกณฑ 

รวมประเด็น 

การพิจารณา

ท่ีผานเกณฑ 

สรุป 

ผาน/ 

ไมผาน 1 2 3 4 5 

ระดับ  ปวช .3        

สาขาวิชาพืชศาสตร      5  

สาขาวิชาสัตวศาสตร      5  

สาขาวิชาชางกลเกษตร              5  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร              5  
สาขาวิชาประมง              5  

สาขาวิชาการบัญชี              5  
สาขาวิชาการขาย              5  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ              3  

รวมระดับ  ปวช .3  8  8  7  7  8  8 

ระดับ ปวส. 2        

สาขาวิชาพืชศาสตร      5  
สาขาวิชาสัตวศาสตร      5  

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า      5  
สาขาวิชาการบัญชี      5  

สาขาวิชาการตลาด      5  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ      5  

รวมระดับ  ปวส .2 6 6 6 6 6  6 

 

สูตรการคํานวณ    100
อนทั้งหมดานที่เปดสจํานวนสาขาง

ารณาประเด็นพิจนการครบทุกานที่ดําเนิจํานวนสาขาง   

 

วิธีคํานวณ (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 

      = 





 100
14
13

   

คะแนนที่ได      = 92.9 
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ตัวบงชี้ท่ี 7 ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 

 

 

สาขาวิชา 

ประเด็นการพิจารณาท่ี

ดําเนินการผานเกณฑ 

รวมประเด็น 

การพิจารณา

ที่ผานเกณฑ 

สรุป 

ผาน/ 

ไมผาน  1 2 3 

ระดับ  ปวช .3      

สาขาวิชาพืชศาสตร    3  

สาขาวิชาสัตวศาสตร    3  
สาขาวิชาชางกลเกษตร    3  

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    3  
สาขาวิชาประมง    3  
สาขาวิชาการบัญชี    3  

สาขาวิชาการขาย    3  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ    3  

รวมระดับ  ปวช .3 8 8 8   

ระดับ ปวส. 2      

สาขาวิชาพืชศาสตร    3  
สาขาวิชาสัตวศาสตร    3  
สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า    3  

สาขาวิชาการบัญชี    3  
สาขาวิชาการตลาด    3  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ    3  

รวมระดับ  ปวส .2 6 6 6   

รวมสาขาวิชา/สาขางานท่ีผานเกณฑ 14 14 14   

 

สูตรการคํานวณ    100
อนทั้งหมดานที่เปดสจํานวนสาขาง

ารณาประเด็นพิจนการครบทุกานที่ดําเนิจํานวนสาขาง   

 

วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ)  

      = 





 100
14
14

   

คะแนนที่ได      = 100 
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ตัวบงชี้ท่ี 8 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษา (10 คะแนน) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. การไดมาเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด     

2. มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทางและนโยบาย และ

มีการกํากับดูแลสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

    

3. ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด     

4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/

แผนประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีผลการกํากับติดตามการ

ประเมินผูบริหารสถานศึกษา และใหขอเสนอแนะในการพัฒนา

สถานศึกษา อยางนอย 2 ครั้ง ในรอบวาระการดํารงตําแหนง 

    

5. ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถานศึกษาดําเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็น โดยมีการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่มาจากการสรรหาอยางเปนระบบและมีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุง 

    

รวมคะแนนท่ีได 5  5  

 

รวมคะแนน  เทากับ  10/2 = 5.00 
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ตัวบงชี้ท่ี 8.2 ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. มีการเผยแพรวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมายและกลยุทธของผูบริหาร 

ในการ สรางความรวมมือกับองคกรทองถ่ินตางๆ เพื่อสงเสริมการ

จัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง และมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน (โดยผูตรวจสอบภายนอก) เพื่อนําผล

การประเมินมากําหนดเปาหมาย กลยุทธ และแผนการดําเนินงานให

สอดคลองตอความเปนจริงและเกิดประโยชนตอสถานศึกษาและ

ชุมชนทองถ่ิน 

    

2. มีการสรางการมีสวนรวมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโดยมี

การรับฟงความคิดเห็นอยางตอเน่ือง เชน การจัดประชุมบุคลากรทั้ง

องคกรอยางนอย 2 ครั้งตอป เปนตน 

    

3. มีการควบคุมอัตราสวนครู : ผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหนวยงาน

ตนสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผูบริหาร อาจแกปญหาดวยการหาผูสอนเพิ่ม เชน 

จางครูอัตราจาง 9 เดือน หรือหาผูมีความรูในชุมชนน้ันๆ  มาชวยสอน เปนตน 

    

4. มีการกํากับดูแลอัตราสวนผูสําเร็จการศึกษา (Success rate) รวมทั้ง

เกณฑมาตรฐานในการจัดการศึกษาดานบุคลากร พื้นที่ เครื่องมือ 

อุปกรณและทรัพยากรอื่น ใหเกิดความคุมคาในการจัดการศึกษา

อยางตอเน่ือง 

    

5. มีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ

บริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ อยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจน และ

เปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง 

    

รวมคะแนนท่ีได 5  4 0 

 

รวมคะแนน   = 9/2 = 4.50 

วิธีคํานวณ   (ตช. 8.1 + ตช. 8.2) /4 

        = (10 + 9) / 4 

คะแนนที่ได เทากับ 4.75 
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ตัวบงชี้ท่ี 9 ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. มีระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน ครบถวน

สมบูรณและเปนปจจุบัน เชน ขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถาน

ประกอบ การและตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการ

เรียน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ เปนตน 

    

2. ฐานขอมูลและอุปกรณการใชงานมีความเช่ือมโยงกันอยางเปน

ระบบและการเขาถึงขอมูลทําไดอยางสะดวก 

    

3. มีการจัดลําดับความสําคัญและความปลอดภัยในการใชงาน 

และผูใชงานทุกระดับมีความเขาใจและสามารถเขาถึงขอมูล

เพื่อการใชงานไดจริง 

    

4. มีการใชขอมูลเปนพื้นฐานในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 

(ใชแผนงานโครงการประกอบการตัดสินใจ เชน มี MIS หรือไม) 

จนเกิดผลในทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

    

5. ระบบปองกันและระบบการสํารองขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูง     

รวมคะแนน 5  5  

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  10/2 = 5.00 
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ตัวบงชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาฝกอบรมดานวิชาการหรือ

วิชาชีพ รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอยางนอย 

รอยละ 75 ตอป อยางตอเน่ือง 

    

2. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

หนวยงานทั้งภายในและภายนอก อยางนอยรอยละ 5 ตอ

ป อยางตอเน่ือง 

    

3. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหไดรับการพัฒนาโดย มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร

รวมกับสถานศึกษาอื่น หรือหนวยงาน องคกรภายนอก 

อยางนอยรอยละ 5 ตอป อยางตอเน่ือง 

    

4. สถานศึกษามีการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานบริการ

วิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชน ทองถ่ิน จนถึงระดับชาติ

อยางนอยรอยละ 5 ตอป อยางตอเน่ือง 

    

5. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเปน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางนอยรอยละ 75  ตอป 

อยางตอเน่ือง 

    

รวมคะแนน 2 0 2 0 

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  4/2 = 2.00 
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ตัวบงชี้ท่ี 11 ผลการบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ ผลการดําเนินงานมีคุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวม

ในการคนหาและระบุความเ ส่ีย งด านความปลอดภัยภายใน

สถานศึกษา มีการยอมรับความเส่ียงที่เกิดจากการสรางสรรค รวมทั้งมี

มาตรการใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกันและควบคุม

ความเส่ียงดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ืองและมีการแกไข

ปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเส่ียงให

ลดลงอยางตอเนื่อง 

    

2. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวม

ในการคนหาและระบุความเส่ียงความเส่ียงดานทะเลาะวิวาท มีการ

ยอมรับความเส่ียงที่เกิดจากการสรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและ

บุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเส่ียงดวยตนเอง

อยางเปนระบบและตอเน่ืองและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียง

ที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเส่ียงใหลดลงอยางตอเนื่อง 

    

3. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวม

ในการคนหาและระบุความเส่ียงความเส่ียงดานส่ิงเสพติด มีการ

ยอมรับความเส่ียงที่เกิดจากการสรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและ

บุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเส่ียงดวยตนเอง

อยางเปนระบบและตอเน่ืองและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียง

ที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเส่ียงใหลดลงอยางตอเนื่อง 

    

4. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวม

ในการคนหาและระบุความเส่ียงความเส่ียงดานสังคม มีการยอมรับ

ความเส่ียงที่ เ กิดจากการสรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและ

บุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเส่ียงดวยตนเอง

อยางเปนระบบและตอเน่ืองและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเส่ียง

ที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเส่ียงใหลดลงอยางตอเนื่อง 

    

5. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวม

ในการคนหาและระบุความเส่ียงความเส่ียงดานการพนันและการม่ัว

สุม มีการยอมรับความเส่ียงที่เกิดจากการสรางสรรครวมทั้งมีมาตรการ

ใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกัน /ควบคุมความเส่ียง

ดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ืองและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลด

ความเส่ียงที่ เ กิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเส่ียงใหลดลงอยาง

ตอเนื่อง 

    

รวมคะแนน 5  5  

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  10/2 = 5 
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ตัวบงชี้ท่ี 12 ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. มีการสรางความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพ

ใหกับผู เรียน ครู และบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษา

อยางสมํ่าเสมอ 

    

2. มีการรวมกันกําหนดเปาหมาย กลยุทธการประกันคุณภาพ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน ครู

และบุคลากร โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา พรอมมีการเผยแพรและทําความเขาใจใน 

เปาหมาย กลยุทธการประกันคุณภาพ มาตรฐานการ

ปฏิบั ติงานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน ครูและบุคลากร 

ใหสาธารณชนรับทราบ 

    

3. มีการปฏิบัติใหไดตามเปาหมาย กลยุทธที่ไดวางไวโดย

ผูบริหาร ครู  บุคลากร นักเรียน มีส วนรวมในการ

ดําเนินการไมนอยกวารอยละ 75 

    

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร ครูและ

บุคลากร ทั้งรายบุคคลและกลุมบุคคลในสวนงานตางๆ 

ของสถานศึกษา ครบทุกมาตรฐานและตัวบงช้ีพรอมทั้ง

รายงานใหสาธารณชนและหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 

    

5. มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนด

ไมนอยกวารอยละ 80  และมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดี

และสรางสรรคสามารถเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษา 

หนวยงานหรือองคกรอื่น 

    

รวมคะแนน 5  5  

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  10/2 = 5 
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ตัวบงชี้ท่ี 13 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน

และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

    

2. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญเพิ่มข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูง

ข้ึน 

    

3. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา

เพิ่มข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

    

4. ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน

เพิ่มข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

    

5. ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิ่มข้ึนและเปลี่ยน

ระดับคุณภาพสูงข้ึน 

    

รวมคะแนน 5  5  

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  10/2 = 5 
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ตัวบงชี้ท่ี 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกจิ  และจุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา 
 

ตัวบงชี้ท่ี 14.1 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ัง

สถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ

กําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปาหมายและกลยุทธที่สอดคลองกับ

ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจการดําเนินงานของสถานศึกษา โดย

ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

    

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการปฏิบัติ

ตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวา

รอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

    

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ

ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวาละ 75 

    

4. ผลการ ดําเ นินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงคการจัดต้ังสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีตอชุมชน 

ทองถ่ินข้ึนไป 

    

5.  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่เปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจดานผูเรียน

ตามที่สถานศึกษากําหนด และเปนที่ยอมรับของชุมชน ทองถ่ิน. 

    

รวมคะแนนท่ีได 5  5  

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  10/2 = 5 
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ตัวบงชี้ท่ี 14.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ

กําหนดจุดเนน จุดเดน รวมทั้งกําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุ

เปาหมายและกลยุทธการดําเนินงาน โดยไดรับการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษา 

    

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการปฏิบัติ

ตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวา

รอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

    

3. การประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ

ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวาละ 75 

    

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน และเกิดผลกระทบที่ดีตอ

ชุมชน ทองถ่ินข้ึนไป 

    

5. สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน และไดรับรางวัลจาก

องคกรภายนอก ที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณน้ัน 

    

รวมคะแนนท่ีได 5  5  

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  10/2 = 5 

 

วิธีคํานวณ  ตช. 14.1+ ตช. 14.2/4 

   = (5 + 5) / 4 

คะแนนที่ได  = 2.5 
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ตัวบงชี้ท่ี 15 การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 

และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก

สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

    

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน

สมบูรณ 

    

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง

ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

    

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับ

การยอมรับจาก ชุมชม ทองถ่ิน 

    

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับ

การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป 

    

รวมคะแนน 5  5  

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  10/2 = 5 
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ตัวบงชี้ท่ี 16 การพัฒนาคุณภาพคร ู
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 

และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก

สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

    

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน

สมบูรณ 

    

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง

ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

    

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับ

การยอมรับจาก ชุมชม ทองถ่ิน 

    

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับ

การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป 

    

รวมคะแนน 5  5  

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  10/2 = 5 
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ตัวบงชี้ท่ี 17 การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู  
 

กรณีเลือกกรณีที่ 1 หรือ 2   
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 

และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก

สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

    

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน

สมบูรณ 

    

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง

ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

    

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับ

การยอมรับจาก ชุมชม ทองถ่ิน 

    

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับ

การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป 

    

รวมคะแนน 4 1 4 1 

. 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  8/2 = 4 
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กรณีเลือกกรณีที่ 3   
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษาที่กอใหเกิด

วัฒนธรรมที่ดี 

    

2. อาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตงสวยงาม 

อยางมีคุณคาทางสุนทรีย 

    

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

    

4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม 

และมีการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 

    

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผูเรียนทั้ง

องคกร และมีคาต้ังแต 3.51 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 5 

    

รวมคะแนน     

 

(ไมไดเลือก) 
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ตัวบงชี้ท่ี 18 การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 

และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก

สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

    

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน

สมบูรณ 

    

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง

ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

    

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับ

การยอมรับจาก ชุมชม ทองถ่ิน 

    

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับ

การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป 

    

รวมคะแนน 4 1 4 1 

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  8/2 = 4 
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ตอนท่ี  3 

 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

 

3.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา                                                                                                            

 

 3.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ กรรมการ

การอาชีวศึกษา  ไดรับการจัดต้ังเมื่อวันที่   1  มกราคม  พ.ศ.  2522     เพื่อจัดการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ต้ังอยูเลขที่  244  หมู  7  ตําบลชางกลาง  อําเภอ

ชางกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ถนนสายบานสอง - นครศรีธรรมราช  มีพื้นที่ทั้งหมด  783  ไร  300  

ตารางวา 

 

  บุคคลผูดํารงตําแหนงผูบริหารในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

  ตุลาคม พ.ศ.  2523 - พฤศจิกายน  พ.ศ.  2529 นายอาสา คงวิทยากุล 

  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2529 - สิงหาคม  พ.ศ.  2532 นายปลอบ หนูย้ิมซาย 

  สิงหาคม  พ.ศ.  2532 - ตุลาคม  พ.ศ.  2536 นายจงรัก วณิชาชีวะ 

  ตุลาคม  พ.ศ.  2536 - พฤศจิกายน  พ.ศ.  2543 นายประกอบ รัตนพันธ 

  มีนาคม  พ.ศ.  2544 - ตุลาคม  พ.ศ.  2551 นายประเสริฐ ชูแสง 

  ตุลาคม  พ.ศ.  2551 - พฤษภาคม  พ.ศ.  2552 นายนิวัตร ตระกูลสันติ 

  พฤษภาคม  พ.ศ.  2552 - ปจจุบัน นายวิศวะ คงแกว 

 

 3.1.2 ขนาดและท่ีต้ัง 

 ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 ท่ีต้ัง   : 244  หมูที่  7  ตําบลชางกลาง  อําเภอชางกลาง   

      จังหวัดสุราษฎรธานี  รหัสไปรษณีย  80250 

 โทรศัพท  : 075-486313 

 โทรสาร   : 075-486314 

 E-mail  Address : nk_atc@hotmail.com 

 Website  : www.nkatc.svec.go.th 
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7. ขอมูลอาคารและและส่ิงกอสราง 
 

ลําดับ ชื่ออาคาร ขนาด จํานวน สภาพการใชงาน 
ป  พ.ศ.ที่     

กอสราง 

1 อาคารพืชกรรม 8 x 44  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาพืชศาสตร 2523 

2 อาคารสัตวบาล 8 x 44  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร 2523 

3 อาคารชางกลเกษตร 8 x 48  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาชางกลเกษตร 2523 

4 อาคารเรียน  1 9 x 45  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 2524 

5 เรือนเพาะชําไมผล 8 x 16  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาพืชศาสตร 2524 

6 โรงเรือนเลี้ยงไกไข 6 x 30.6  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2524 

7 โรงเรือนไกไข 6 x 30.6  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2524 

8 โรงฝกงานชางเกษตร 12 x 32  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาชางกลเกษตร 2524 

9 อาคารหองสมุด 8 x 24  ม. 1  หลัง  2524 

10 โรงเก็บรถแทรกเตอร 5.5 x 40  ม. 1  หลัง  2524 

11 โรงอาหารและรานสหกรณวิทยาลัยฯ 10 x 28  ม. 1  หลัง  2524 

12 บานพักครู 6 x 12  ม. 4  หลัง  2524 

13 คอกโคเนื้อ 8 x 36  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2525 

14 โรงเก็บ บด  และผสมอาหารสัตว 7.5 x 12  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงาแผนกวิชาสัตวศาสตร 2525 

15 โรงอาหารและหอประชุม 12 x 56  ม. 1  หลัง  2526 

16 อาคารพัสด ุ 12 x 20  ม. 1  หลัง  2526 

17 อาคารระบบน้ําประปา - 1  หลงั  2526 

18 อาคารอํานวยการ 10 x 27  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานฝายบริหาร 2527 

19 อาคารเพาะชํา 12 x 20  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาพืชศาสตร 2527 

20 โรงเก็บปุยและยาฆาแมลง 8 x 12  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร 2527 

21 ฉางและลานตากเมล็ดพืช 16 x 34 1  หลัง  
2527 
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ลําดับ ชื่ออาคาร ขนาด จํานวน สภาพการใชงาน 
ป  พ.ศ.ที่     

กอสราง 

22 คอกสุกรขุน 13.5 x 30  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2527 

23 คอกสุกรพันธุและคอกคลอด 9 x 21  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2527 

24 คอกฟกและเลี้ยงลูกไก 7 x 24  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2527 

25 คอกโคทั่วไป 7.5 x 36  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2527 

26 บานพักครู 6 x 12  ม. 7  หลัง  2527 

27 อาคารเรียน 9 x 45  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 2528 

28 อาคารฝกอบรมและบริการวิชาชีพ 8 x 32  ม. 1  หลัง อาคารเรียนและฝกอบรม 2528 

29 อาคารพยาบาล 6 x 11.56  ม. 1  หลัง  2528 

30 โรงเรือนเก็บเมล็ดพันธุ 7 x 12  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร 2528 

31 คอกโคนมและโรงรีดนม 9 x 24  ม. 1  หลงั อาคารปฏิบัติงาแผนกวิชาสัตวศาสตร 2528 

32 คอกเปด 9 x 28  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2528 

33 คอกคลอดและเลี้ยงลูกโค 5 x 20  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2528 

34 อาคารอนุบาลลูกปลา 8 x 21  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาประมง 2528 

35 อาคารแปรรูปและจําหนายผลผลิต 9 x 16  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2528 

36 โรงฝกงานชางกลเกษตร 12 x 40  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาชางกลเกษตร 2528 

37 โรงเก็บเคร่ืองทุนแรงเกษตร 12 x 24  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาชางกลเกษตร 2528 

38 โรงเก็บเคร่ืองมือชางเกษตร 12 x 28  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาชางกลเกษตร 2528 

39 บานพักครู 8 x 8  ม. 4  หลัง  2528 

40 อาคารหองน้ําหองสวม 4 x 4  ม. 4  หลัง  2528 

41 บานพักครู 6 x 10  ม. 17  หลัง  2529 

42 อาคารหองน้ําหองสวม 4 x 4  ม. 2  หลัง  2529 

43 หอพักนักศึกษาหญิงรวม 10 x 30  ม. 1  หลัง  2538 

44 อาคารเรียน  3 10 x 50  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาพ้ืนฐาน 2539 

45 อาคารเรียน 760  ตรม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 2539 

46 หอพักนักศึกษาหญิงรวม 10 x 30  ม. 1  หลัง  2539 

47 อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยง 10 x 36  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาประมง 2540 
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ลําดับ ชื่ออาคาร ขนาด จํานวน สภาพการใชงาน 
ป  พ.ศ.ที่     

กอสราง 

48 หอประชุมนักศึกษาชาย 15 x 20  ม. 1  หลัง  2540 

49 โรงเรือนเลี้ยงไกกระทง 6 x 23  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2541 

50 หอประชุมนักศึกษาหญิง 10 x 36  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2541 

51 หอประชุมนักศึกษาหญิง 10 x 26  ม. 1  หลัง  2541 

52 โรงจอดรถนักเรียน - นักศึกษา 5 x 40(3)  ม. 1  หลัง  2541 

53 สนามบาสเกตบอล 16 x 32 ม. 5  สนาม  2541 

54 อาคารเคร่ืองกรองน้ํา 2.5 x 4  ม. 1  หลัง  2541 

55 โรงจอดรถ  (อาคารอํานวยการ) 7 x 40  ม. 1  หลัง  2541 

56 อาคารหองน้ําหองสวม 4 x 4  ม. 1  หลัง  2541 

57 อาคารเรียนพืชศาสตร 8 x 44  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร 2542 

58 อาคารเรียนสัตวศาสตร 8 x 44  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร 2542 

59 อาคารเรียนอุตสาหกรรม 9 x 25  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2542 

60 อาคารปฏิบัติการไมผล 8 x 12  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาพืชศาสตร 2542 

61 อาคารปฏิบัติการเห็ด 6 x 21  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาพืชศาสตร 2542 

62 อาคารปฏิบัติการสัตวปก 8 x 12  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2542 

63 โรงเรือนเลี้ยงไกไข  2 6 x 30  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2542 

64 คอกสุกรขุน 13.5 x 30  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2542 

65 อาคารหอพระ 6 x 6  ม. 1  หลัง  2542 

66 สํานักงาน  อกท. 8 x 20 ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงาน  อกท. 2542 

67 โรงจอดรถ  (คณะวิชาสัตวศาสตร) 5.30 x 20  ม. 1  หลัง  2542 

68 อาคารศูนยวิทยบริการ 30 x 30 ม. 1  หลัง 
อาคารปฏิบัติงานหองสมุด, สื่อการเรียนการสอน  

และงานเอกสารการพิมพ 
2544 

69 สนามบาสเก็ตบอล 16 x 32  ม. 2  สนาม  2544 

70 โรงชําแหละ 8 x 12  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2545 

71 อาคารที่พักครูรวม 8 x 10  ม. 1  หลัง ที่พักครู 2545 

72 อาคารที่พักคนงาน 12 x 12  ม. 1  หลัง ที่พักคนงาน 2545 

73 อาคารเก็บเคร่ืองมือคนงานกลาง 8 x 8 ม. 1  หลัง เก็บเคร่ืองมือ 2545 
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ลําดับ ชื่ออาคาร ขนาด จํานวน สภาพการใชงาน 
ป  พ.ศ.ที่     

กอสราง 

74 ระบบประปาเพ่ิมเติม    2545 

75 อาคารหองน้ําหองสวม 2 x 3  ม. 2 หลัง หองน้ําหองสวม 2545 

76 อาคารรับประทานอาหาร 8 x 8 ม. 1 หลัง รับประทานอาหาร 2545 

76 อาคารเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร 8 x 30 ม. 1 หลัง อาคารเรียน 2547 

77 อาคารเอกสารการพิมพ 4 x 6 ม. 1 หลัง เอกสารการพิมพ 2550 

78 โรงเรือนสุกรขุนระบบปด 12 x 80 ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2552 

79 โรงเรือนพอแมพันธุสุกรระบบปด 12 x 40 ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2552 

 

 3.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ต้ังอยูตอนกลางคอนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด

นครศรีธรรมราช หางจากจังหวัด 53 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 236.33 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ 

ดังน้ี  

 ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอฉวาง 

 ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอลานสกา 

 ทิศใต   ติดตอกับอําเภอทุงสง อําเภอนาบอน 

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอนาบอน อําเภอฉวาง 

 ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เปนพื้นที่ราบเชิงเขา พื้นที่โดยทั่วไปปลูกยางพารา สวนผลไมและทํา

นาในพื้นที่ราบลุม 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 
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 ประชากร 

 

ลําดับท่ี ตําบล จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน 

หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

1 ชางกลาง 8,671 8,762 17,433 5,203  

2 หลักชาง 3,712 3,751 7,463 2,276  

3 สวนขัน 2,435 2,542 4,977 1,524  

 14,818 15,055 29,848 9,033  

 (ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดือน

พฤษภาคม 2553) 

 

 การปกครองทองถ่ิน 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่ จํานวน 3 แหง ดังน้ี 

 1. องคการบริหารสวนตําบลชางกลาง (ขนาดกลาง) 

 2. องคการบริหารสวนตําบลหลักชาง (ขนาดเล็ก) 

 3. องคการบริหารสวนตําบลสวนขัน (ขนาดเล็ก) 

 

 ดานการศึกษา 

 มีสถาบันในอําเภอชางกลาง ดังน้ี 

 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 2. โรงเรียนสังกัด สปช. จํานวน 19 แหง 

 3. โรงเรียนกรมสามัญศึกษา จํานวน 1  แหง 

 4. โรงเรียนสังกัด สช. จํานวน  4  แหง 

 

 ดานการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 ศาสนา ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99 มีวัดทั้งสิ้น 11 วัด ซึ่งในจํานวนน้ี มีวัด

มะนาวหวาน อันเปนวัดเกาแกสรางสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณป พ.ศ. 2225 ไดรับพระราชทาน วิสงคาม

สีมา เมื่อ พ.ศ. 2230 ไดยกฐานะเปนอารามหลวง ช้ันตรีชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539 ปจจุบันมี

ภิกษุสามเณรจํานวน ประมาณ 100 รูป โดยพระครูสถิตวิหารธรรม เปนเจาอาวาส  
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ดานเศรษฐกิจ 

 พื้นที่ของ อําเภอชางกลาง เปนพื้นที่เนินที่ราบ แถบบริเวณเทือกเขาหลวงแนวทางทิศตะวันออก

พื้นที่เปนแหลงที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบรูณมีปาไมภูเขา สายนํ้า ตลอดแนวเขา เหมาะแกการปลูกพืช

ยืนตนและทําสวนไมผล โดยเฉพาะพื้นที่สวนใหญปลูกยางพารา สวนไมผล ไมยืนตน ตอมาพื้นที่ไมผล 

จําพวกทุเรียน มังคุด ลองกอง และเงาะ มีการนิยม ปลูกกันมากข้ึน และเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญรองจาก

ยางพารา ในอําเภอชางกลางเคยมีช่ือเสียงในดานการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะการดําเนินการองคกร

กลุมเกษตรกรทําสวนชางกลาง ทําธุรกิจเรื่องยางพารา และกาแฟจนเปนที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วภาคใต 

ในปจจุบันก็เชนกันการทองเที่ยวเกษตรชางกลาง สรางช่ือเสียงในดานภูมิปญญา ดานการเกษตร เชน การ

เลี้ยงผึ้งโพรงไทย การเพาะเห็ดหอม เทคนิคจุลินทรียชีวภาพในการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาไมผลเพื่อ

การสงออก มังคุด ทุเรียน 
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 3.1.4  งบประมาณ  จํานวนท้ังสิ้น  49,947,892.14  บาท  รายละเอียดในตารางท่ี  1 

 

ตารางท่ี  1 งบดําเนินการ  งบประมาณประจําปการศึกษา  2553 

 

รายการ จํานวนเงิน  (บาท) 

1. งบบุคลากร   

 (เงินเดือน,   เงินประจําตําแหนง,   เงินวิทยฐานะ,  คาจางลูกจางประจํา)                 

 

28,006,074 

2. งบดําเนินงาน  

      2.1 งบดําเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป)  13,105,534 

      2.2 คาสาธารณูปโภค  1,009,500 

3. คาเสื่อมราคา 1,913,109.14 

4. งบเรียนฟรี 15 ป: คาจัดการเรียนการสอน  (งบอุดหนุนข้ันพื้นฐาน)  

 4.1 คาจัดการเรียนการสอน 2,114,635 

 4.2 คา หนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    1,516,110 

5. งบรายจายอื่น ๆ  (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตาง ๆ)  

      5.1 โครงการ Fix  it  Center  295,000 

 5.2 โครงการทําดีมีอาชีพ - 

 5.3 สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 150,000 

 5.4 โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง 100,000 

 5.5 โครงการหารายไดระหวางเรียน - 

 5.6 โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น 317,830 

 5.7 สํารองจาย โครงการพัฒนาบุคลากร 10,706,600 

                             ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี 85,000 

                     งานวิจัยการพัฒนาครู ดานการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 20,000 

งานวิจัย การใชกานพูล ขิงขา กระชายและพริกไทย เพื่อใชเปนยาสลบในลูกปลาดุกบิ๊กอุย 244,000 

รวมงบดําเนินการท้ังสิ้น 49,947,892.14 
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3.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 

 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พ.ศ.  2545 ปรับปรุง พ.ศ.  2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.  2546  รายละเอียด

สภาพปจจุบันของสถานศึกษามีดังน้ี  

 

              3.2.1 จํานวนผูเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2553 ดังแสดงใน

ตารางที่  2  ถึงตารางที่  5   

 

ตารางท่ี  2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น  หลักสูตร  เพศ 

 

 หลักสูตร 
รวม 

ระดับชั้น ปกติ  +ทวิภาคี เทียบโอนฯ 

 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ท้ังหมด 

ปวช .1 68 80 - - 68 80 148 

ปวช .2 43 48 - - 43 48 91 

ปวช .3 48 11 - - 48 11 59 

รวมระดับ ปวช.   159 139 - - 159 139 298 

ปวส .1 19 16 - - 19 16 35 

ปวส .2 38 37 - - 38 37 75 

รวมระดับ ปวส. 57 53 - - 57 53 110 

รวมท้ังหมด 216 192 - - 216 192 408 
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ตารางท่ี   3  จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร ประเภท

วิชา   สาขาวิชา  เพศ  (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปดสอน)   

 

รุนท่ี/ป หลักสูตร 
ประเภทวิชา/

สาขาวิชา 
จํานวนรายวิชา 

จํานวนผูเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ป

การศึกษา 

2553 

ระยะสั้น พืชศาสตร การเพาะขยายพันธไม  

 

 

 

154 

 

 

 

 

136 

 

 

 

 

290 

การจัดดอกไมในพิธีมงคล

ตางๆ 

การผลิตพืชปลอดสารพิษ 

การผลิตปุยอินทรีย/ชีวภาพ 

การผลิตนํ้ายาลางจาม/ซัก

ผา 

การจัดพวงหรีด/ดอกไม

หนาหีบศพและอื่นๆ 

อุตสาหกรรม

เกษตร 

การแปรรูปผลิตภัณฑ

เน้ือสัตว(ลูกช้ินปลา) 

 

 

50 

 

 

95 

 

 

145 การทําขนมเบเกอรี/นํ้า

สมุนไพร 

การปลูกฝรั่งและการแปร

รูปฝรั่งแชบวย 

การตลาด ผูกผาจีบ  

22 

 

46 

 

68 การออกแบบบรรจุภัณฑ

สําหรับอาหาร 

ประมง การเลี้ยงปลา 16 35 51 

การเพาะขยายพันธุปลา 

รวม 312 242 312 554 
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ตารางท่ี   4  จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒิการศึกษา ตําแหนง 

 

 

ผูบริหาร/แผนกวิชา 

 

จํานวน 

(คน) 

 สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/ครู 

ขา
รา

ชก
าร

 

พ
นัก

งา
นฯ

 

อัต
รา

จา
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โ

ท 

ป.
 ต

ร ี

ต่ํา
กว

า 

คร
ูผูช

วย
 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 

ชํา
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ผูบริหารและรองฯ 5 5 - - 4 1 - 5 - - - 4 1 - 

แผนกวิชา สามัญสัมพันธ 15 13 - 2 4 11 - 3 12 - 1 12 2 - 

แผนกวิชา ประมง 5 4 1 - 2 3 - 2 3 - - 4 - - 

แผนกวิชา สัตวศาสตร 10 10 - - 9 1 - 2 8 - - 10 - - 

แผนกวิชา ชางเกษตร 8 5 3 - 8 - - - 7 1 - 8 - - 

แผนกวิชา พืชศาสตร 13 11 2 - 10 3 1 3 9 - - 12 2 - 

แผนกวิชา  บริหารธุรกิจ 21 7 12 4 2 19 - 3 18 - 1 5 1 - 

รวมท้ังหมด 77 55 18 6 39 38 1 18 57 1 2 51 6 - 

 

ตารางท่ี   5  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ  วุฒิ

การศึกษา 

 

งานตามโครงสรางบริหาร

สถานศึกษา 

 

จํานวน 

(คน) 

 

 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ขา
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง  

ม.
ตน

หร
ือต่ํ

าก
วา

 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปร
ิญ

ยา
ตร

 ี

สูง
กว

า 
ป.

ตร
 ี

ขาราชการ ก.พ. 3 3 - - - 3 - - - 3 - 

ลูกจางประจํา 19 - 19 - 18 2 15 - 5 - - 

ลูกจางช่ัวคราว 25 - - 25 13 11 14 3 4 4 - 

            

            

            

รวมท้ังหมด 47 3 19 25 31 16 29 3 9 7 - 
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3.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

ลําดับท่ี ผลงานดีเดน หลักฐานอางอิง 

1. 

สงเสริมสนับสนุนติดตามและพัฒนาการ

ดําเนินงานกระบวนการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จนประสบผลสําเร็จ

ไดผานการคัดเลือกเปนแบบอยางการจัด

กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3D ระดับ

เหรียญทองแดง ประจําปงบประมาณ 2553 

เกียรติบัตรสถานศึกษา 3D 

ระดับเหรียญทองแดง ประจําป

งบประมาณ 2553 

2. 

ดําเนินงานเตรียมความพรอมสมาชิก อกท. 

หนวยนครศรีธรรมราช เพื่อรับการตรวจเลื่อน

สมาชิก อกท. ระดับภาค  จนประสบผลสําเร็จ

ไดรับการพิจารณาผานตรวจเลื่อนระดับสมาชิก 

อกท. ระดับภาค ประจําปการศึกษา 2553 

จํานวน 36 คน  

สรุปคะแนนผลการพิจารณา 

ตรวจเลื่อนระดับสมาชิก อกท. 

ระดับภาค ประจําปการศึกษา 

2553  

3. 

สงเสริมสนับสนุนติดตามและพัฒนาการ

ดําเนินงานกิจกรรม อกท. หนวย

นครศรีธรรมราช จนประสบผลสําเร็จไดรับการ

พิจารณาเปนหนวย อกท. ดีเดน ภาคใต

ประจําปการศึกษา 2553 

โลรางวัลหนวย อกท.ดีเดน 

ภาคใตประจําปการศึกษา 

2553 

4. 

สงเสริมแนะนําและใหคําแนะนําปรึกษาสมาชิก 

อกท. หนวยนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับกิจกรรม

ดานบริการและพัฒนาสังคม จนประสบ

ผลสําเร็จไดรับการพิจารณาเปนสมาชิก อกท.

ดีเดน ดานบริการและพัฒนาสังคม ระดับภาค

ประจําปการศึกษา 2553 

โลและเกียรติบัตรสมาชิก อกท. 

ดีเดน ดานบริการและพัฒนา

สังคม ระดับภาคประจําป

การศึกษา 2553 

5. 

วางแผน ดําเนินงาน ติดตามและพัมฯการแขงขันทักษะ

วิชาชีพกิจกรรม อกท. หนวยนครศรีธรรมราช จน

ประสบผลสําเร็จไดรับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม

กิจกรรมการประกวดแสดงแขงขันและเชิดชูเกียรติใน

การประชุมวิชาการ อกท. ภาคใต ครั้งที่ 32 ประจําป

การศึกษา 2553 

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม

กิจกรรมการประกวดแสดง

แขงขันและเชิดชูเกียรติในการ

ประชุมวิชาการ อกท. ภาคใต

ครั้งที่ 32 ประจําปการศึกษา 

2553 
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ลําดับท่ี ผลงานดีเดน หลักฐานอางอิง 

6. 

ดําเนินงานเตรียมความพรอมสมาชิก อกท. หนวยนครสรี

ธรรมราช เพื่อรับการตรวจเล่ือนระดับสมาชิก อกท.

ระดับชาติ จนประสบผลสําเร็จไดรับการพิจารณาผานตรวจ

เล่ือนระดับ อกท. ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2553 

จํานวน 34 คน  

สรุปคะแนนผลการ

พิจารณาตรวจเลื่อนระดับ

สมาชิก อกท. ระดับชาติ 

ประจําปการศึกษา 2553 

7. 

สงเสริมแนะนําและใหคําแนะนําปรึกษาสมาชิก 

อกท. หนวยนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับกิจกรรมดาน

บริการและพัฒนาสังคม จนประสบผลสําเร็จไดรับ

การพิจารณาเปนสมาชิก อกท.ดีเดน ดานบริการและ

พัฒนาสังคม ระดับชาติประจําปการศึกษา 2553  

โลและเกียรติบัตรสมาชิก 

อกท. ดีเดน ดานบริการ

และพัฒนาสังคม 

ระดับชาติ ประจําป

การศึกษา 2553 

8. 

สงเสริมสนับสนุนติดตามและพัฒนาการดําเนินงาน

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ จนประสบผลสําเร็จไดรับ

การพิจารณาเปนหมูรวมกิจกรรมดีเดน ในการชุมนุม

ลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 คาย

ลูกเสือศรีราชา จังหวัดชลบรุ ี

รางวัลหมูรวมกิจกรรมดีเดน ใน

การชุมนุมลูกเสือวิสามัญ

อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 

16 คายลูกเสือศรีราชา จังหวัด

ชลบุร ี

9. 

ไดรับโล จากกรมราชทัณฑ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ไดสนับสนุนกิจการ เมื่อ

วันที่ 17 กันยายน 2553 เครือขายราชฑัณฑ 

 

10. 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับชาติ ใน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา 

-เอสโซ ระดับ ปวส. ปการศึกษา 2553 

เกียรติบัตร 

11. 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยาง การจัด

กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2553 

จากกระทรวงศึกษาธิการ มอบไว ณ วันที่ 23 

ธันวาคม พ.ศ. 2553  

 

12. 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เขา

รวมการแขงขัน อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 32  ผลรวม

คะแนนทุกประเภท ไดรับรางวัล ชนะเลิศ 
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3.4 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจําป

การศึกษา 2553  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังน้ี 

 

ดาน เปาหมายความสําเรจ็ 

3.4.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา  

  

3.4.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

3.4.2 การพัฒนาผูเรียน 

 

3.4.2 ผูเรียนมีการพัฒนาคุณภาพทางการเรียน มี

ศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

3.4.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน     

การสอน   

3.4.3 สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะและจัดการ

เรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.4.4 การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทาง

วิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและ

งานวิจัย 

3.4.4 ผู เรียนและครูผูสอนทําวิจัยและพัฒนา

ผลงาน โครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ

และนวัตกรรม 

3.4.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชน    

และสังคม 

3.4.5    บริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน องคกร 

ภาครัฐ เอกชน และหนวยงานตางๆ 

3.4.6 การจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู   

 

3.4.6 มีอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมี

สภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการเปนแหล ง

เรียนรู 

3.4.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

3.4.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ

พัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม 

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

3.4.8 การสรางเครือขายความรวมมือในการจัด    

การศึกษา  

3.4.8 สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือในการ

จัดการศึกษา 
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3.5  เปาหมายความสําเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง   

 เปาหมายความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปการศึกษา  

2553 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังน้ี 

 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

3.5.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย  ของผูเรียน      

ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                 

3.5.1 ผูเรียน ครู และบุคลากรภายใน 

สถานศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

  3.5. 2  ความเสี่ยงดานการทะเลาะ

วิวาท                                                        

                                         

3.5.2 ไมมี เห ตุทะเลาะวิวาทเกิดข้ึน ภายใน

สถานศึกษา 

3.5. 3  ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด     3.5.3 ไมมีสิ่งเสพติดภายในสถานศึกษา 

 

3.5. 4  ความเสี่ยงดานสังคม  เชน  การต้ังครรภ      

กอนวัยอันควร         

3.5.4 ผูเรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ไมมีพฤติกรรม ดานชูสาว 

3.5. 5  ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม   

 

3.5.5 ผู เ รี ย น  ค รู  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น 

สถานศึกษา ไมมีพฤติกรรมมั่วสุม ดานการ

พนัน 
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ตอนท่ี  4 

 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 

4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 

 1. ปรัชญา 

  “เปดโอกาสใหบุคคลไดฝกฝนในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจเพื่อพัฒนาใหบรรลุขีดความสามารถ

สูงสุดของตน” 

 

 2. วิสัยทัศน 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เปนสถานศึกษาที่มีความเปนเลิศทางวิชาชีพคู

คุณธรรม  มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมุงสูมาตรฐานสากล 

 

 3. พันธกิจ 

  1. จัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาชีพคูคุณธรรม 

  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี 

  3. สงเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนในดานวิชาชีพอยางย่ังยืนดวยเทคโนโลยีและภูมิปญญา

ไทย 

  4. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมอยาง

ตอเน่ือง 
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4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา  จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังน้ี 

 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

4.2.1 การบริหารจัดการ

สถานศึกษา  
  

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ

ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

1) พัฒนากา รบริห าร ง านขอ ง

ผู บ ริ ห า ร ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น

ยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความ

โปรงใส  ตรวจสอบได 

2) จัดและพัฒนาโครงสรางการ

บริหารสถานศึกษาให เปนไปตาม

ระเบียบของ  สอศ. 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศ  ของ

สถานศึกษา  ใหเปนปจจุบันและมี

ความถูกตองของขอมูลและนําการ

จัดการความรูมาใชในการพัฒนา

การศึกษา 

4) พัฒนาระบบนิเทศ  ติดตาม

ตร วจ ส อบ   ป ร ะ เ มิ น ผ ล   ก า ร

ปฏิบัติงาน  ใหมีประสิทธิภาพ 

5) พัฒนาระบบและกลไกการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง

สถานศึกษาเข าสู การป ฏิบั ติงาน

ตามปกติของบุคลากรทุกระดับ 

 

4.2.2 การพัฒนาผูเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู เ รี ย นมี ก า ร พัฒ นา คุณภาพ

ทางการเรียน  มีศักยภาพและมี

คุณลักษณะพึงประสงคตามเกณฑ

มาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

1) จัดทําระบบการดูแลนักเรียน

อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

2) จัดบริการตรวจสอบสารเสพติด

ใหกับผูเรียน 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  

คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดี 
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ดาน                                                เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  งามในวิชาชีพรวมทั้งดานบุคลิกภาพ 

และมนุษยสัมพันธ 

4) จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5) ประสานเครือขายผูปกครอง

และชุมชน  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูเรียน 

6) พัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จ

การศึกษาที่สถานประกอบการหรือ

หนวยงานพึงพอใจ 

 

4.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนการสอน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

แล ะจั ดทํ า แผ นก า ร ส อน   ต า ม

สมรรถนะวิชาชีพแตละช้ันป 

2) สง เสริมและสนับสนุนใหครู

จัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3) สง เสริมและสนับสนุนใหครู

พัฒนาคุณภาพการสอน 

4) จัด งบประมาณสําหรับการ

จัดการเรียนการสอน  ใหสอดคลอง

กับสภาพความเปนจริงและตามความ

ตองการ 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

หลากหลาย  เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

และวัดผลประเมินตามสภาพจริง 

6) ปรับพื้นฐานผูเรียนใหมีความรู

ค ว า ม ข า ใ จ ใ น ห ลั ก ก า ร ด า น

คณิตศาสตร   และ วิทยาศาสตร  

นํามาประยุกตใชในงานอาชีพได 
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 ส ถ า น ศึ กษ ามี ห ลั ก สู ต ร ฐ า น

สมรรถนะและจัดการเรียนการ

สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

7) ปรับพื้นฐานผูเรียนใหมีความรู

ความขาใจในหลักการสื่ อสารทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

นํามาประยุกตใชในงานอาชีพไดอยาง

เหมาะสม 

8) พัฒนาความรูและทักษะการ

ใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา

คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง

เหมาะสม 

4.2.4 ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า

ผลงานโคร ง ง านทาง วิชา ชีพ  

สิ่ ง ประ ดิษฐ   น วัตกรรมและ

งานวิจัย 

ผูเรียนและครูผูสอนทําวิจัยและ

พัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  

สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

1) สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอน

และนักเรียน  นักศึกษา  ทํานวัตกรรม  

ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงาน 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอน

และนักเรียน  นักศึกษา  ทํานวัตกรรม  

ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานที่ มี

ประโยชนทาง วิชาชีพและ/หรือนําไป

เผยแพรระดับชาติ 

3) จัดงบประมาณสําหรับใชในการสราง  

พั ฒ น า   แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร น วั ต ก ร ร ม  

ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงาน  ให

สอดคลองกับภารกิจตามนโยบายและตาม

ความตองการของผูทํา 

4) จัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย

และโครงงานดวยวิธีการและชองทางที่

หลากหลาย 

4.2.5 การบริการทางวิชาการ

วิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
 

บริการวิชาการและวิชาชีพแก

ชุมชนองคกรภาครัฐ  เอกชนและ

หนวยงานตาง ๆ  ตามนโยบาย

รัฐบาล  และความตองการของ

ผูรับบริการ 

 

1) จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ

และฝกทักษะวิชาชีพใหกับประชาชนทุก

ระดับ 

2) จัดงบประมาณสําหรับกิจกรรม/

โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะ

วิชาชีพใหสอดคลองกับภารกิจตามนโยบาย

และตามความตองการของประชาชน 

 



 60 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

4.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ

แหลงการเรียนรู   

สถานศึกษามีอาคารสถานที่  วัสดุ

ฝก  ครุภัณฑ  ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ ทั นสมัยและจั ด

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปน

แหลงเรียนรู 

1) พัฒนา  ปรับปรุงและซอมแซม

ระบบคอมพิวเตอร  ใหเหมาะสมและ

เพียงพอกับจํานวนผูเรียน 

2) พัฒนา  ปรับปรุง  และซอมแซม  

อาคารเรียน  หองเรียน  โรงฝกงาน  

หองปฏิบัติการ  ใหเหมาะสมและมี

บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู  และ

เกิดประโยชนสูงสุด 

3) พัฒนา  ปรับปรุง  และซอมแซม

ศูนยวิทยบริการ  ใหเหมาะสมเอื้อตอ

การเปนแหลงเรียนรู 

4) พัฒนา  ปรับปรุง  และซอมแซม  

ครุภัณฑและอุปกรณใหเพียงพอ  มี

ความเหมาะสมและทันสมัย  อยูใน

สภาพใชงานไดดี 

5) จัดระดมทรัพยากรจากแหลง

ต าง  ๆ   ทั้ ง ภายในและภายนอก

สถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

7) พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศใหมีความทันสมัยเพียงพอ

และเหมาะสมกับความตองการศึกษา

คนควาของนักเรียน 

8) จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ภ า ย ใ น

สถาน ศึกษา   ให น าอ ยู   มีความ

ปลอดภัย  เหมาะสมกับการเปนแหลง

เรียนรู 

4.2.7 ก า ร พั ฒ น า ค รู แ ล ะ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนาดานวิชาการและ

วิชาชีพ  มีคุณธรรมจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพ 

 

1) สงเสริมและสนับสนุนให

บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

2) จัดกิจกรรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอยางเปน 
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  ระบบและตอเน่ือง 

3) สงเสริมและสนับสนุนครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหเขารับการ

พัฒนาจากหนวยงานตนสังกัดและ

หนวยงานอื่น ๆ 

4.2.8 การสรางเครือขายความ

รวมมือในการจัดการศึกษา        

                                        

                      

                                         

มีเครือขายความรวมมือในการจัด

การศึกษาทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

1) สรางเครือขายความรวมมือกับ

ส ถ า นป ร ะก อ บ ก า ร ร ว ม กั น จั ด

การศึกษา 

2) จัดหาผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  

หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  มีสวนรวมใน

การพัฒนาผูเรียน 
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4.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง                   

 เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด

มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดังน้ี 

 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 

4.3.1 ความ เสี่ ย งด านความ     

ปลอดภัยของผู เรียน ครู และ     

บุคลากรภายในสถานศึกษา                                 

ผูเรียน  ครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษามีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

1) จัดระบบการปฏิบัติหนาที่

เวรยาม  ในสถานศึกษา 

2) สรางจิตสํานึกการมีสวนรวม

ในการชวยดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของสวนรวม 

4.3.2 ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น ก า ร

ทะเลาะวิวาท                   

                                        

                                       

ไมมี เห ตุทะเลาะวิวาทเกิด ข้ึน

ภายในสถานศึกษา 

1) จัดระบบการดูแลผู เ รียน  

และบุคลากรภายในสถานใหมี

ป ร ะสิ ท ธิภ าพ   ไ ด แ ก   ก า ร

มอบหมายหนาที่  การจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงาน  การเผาระวัง  การ

ตรวจคนอาวุธ  การกํากับติดตาม  

และรายงานผล 

2) จัดกิจกรรมสรางเสริมการ

ทํางานรวมกัน  การสรางความรัก

ความผูกพัน  ความเอื้ออาทรตอ

กัน  ภายในสถานศึกษาอยาง

ตอเน่ืองและเหมาะสม 

4.3.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด   

  

ไมมีสิ่งเสพติดภายในสถานศึกษา 1) จัดระบบการดูแลผู เ รียน  

และบุคลากรภายในสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การ

มอบหมายหนาที่  การจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงาน  การคัดกรอง  การเผา

ระวัง  การตรวจคนและการตรวจ

สารเสพติด  การกับกําติดตาม  

และรายงานผล 

2) จัดกิจกรรมใหความรู  ความ

เขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของสิ่งเสพ

ติด  อยางตอเน่ืองและเหมาะสม 
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4.4.4 ความ เสี่ ย งด านสั งคม  

เชน  การต้ังครรภกอนวัยอันควร 

        

ผูเรียน  ครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษาไมมีพฤติกรรมดานชู

สาว 

1) จัดระบบการดูแลผู เ รียน  

และบุคลากรภายในสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การ

มอบหมายหนาที่  การจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงาน  การคัดกรอง  การเผา

ระวัง  การกํากับติดตาม  และ

รายงานผล 

2) จัดกิจกรรมใหความรู  ความ

เขาใจเกี่ยวกับเพศศึกษา  อยาง

ตอเน่ืองและเหมาะสม 

3) จัดกิจกรรมส ง เสริ มการ

ป ฏิ บั ติ ต น ใ ห มี คุ ณ ธ ร ร ม  

จริยธรรม  และจรรยาบรรณ

วิ ช า ชี พ อ ย า ง ต อ เ น่ื อ ง แ ล ะ

เหมาะสม 

4.4.5 ความเสี่ยงดานการพนัน     

และการมั่วสุม   

 

ผูเรียน  ครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษาไมมีพฤติกรรมมั่วสุม

ดานการพนัน 

1) จัดระบบการดูแลผู เ รียน  

และบุคลากรภายในสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การ

มอบหมายหนาที่  การจัดทําคูมือ

ปฏิบัติ  การคัดกรอง  การเผา

ระวัง  การกํากับติดตาม  และ

รายงานผล 

2) จัดกิจกรรมใหความรู  ความ

เขาใจเกี่ยวกับโทษของการเลน

การพนัน  อย างตอ เ น่ืองและ

เหมาะสม 

3) จัดกิจกรรมส ง เสริ มการ

ป ฏิ บั ติ ต น ใ ห มี คุ ณ ธ ร ร ม  

จริยธรรม  และจรรยาบรรณ

วิ ช า ชี พ อ ย า ง ต อ เ น่ื อ ง แ ล ะ

เหมาะสม 
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4.4 ระบบโครงสรางบริหาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส 
 

 

 

      

นายวิศวะ   คงแกว 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 

 

นายนิวัตร  ตระกูลสันติ 
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

 

นางสาววัฒนา   ต้ังพินิจกุล 
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

นายไพบูลย  ดานสกุล 
รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

นายนริศ   แกวสีนวล 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

 

นางปราณี  ต้ังเกียรติกําจาย 
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

 

นางสุกัญญา   พลวิก 
หัวหนางานบุคลากร 

 

นางคณิศร  ชูช่ืน 
หัวหนางานการเงิน 

นายนันทวิทย  ไตรเมศ 
หัวหนางานการบัญชี 

 

นายปราโมทย  สหายรักษ 
หัวหนางานพัสดุ 

 

นายชัยพร   ถูกตอง 
หัวหนางานอาคารสถานที่ 

 

นางอัญชลี   รักขาว 
หัวหนางานทะเบียน 

 

นางปยนาถ   จิตคงสง 
หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

 

นางสาวเอมพวัลย  ศรีมุกข 
หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 

นายกําพล  โพธิ์ถาวร  
หัวหนางานความรวมมือ 

 

นางสาววนิดา  ศรีอินทร 
หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

 

นางสาวเพชรชรัตน  โพธิ์ศรี 
หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐาน ฯ 

 

นายสมพร   สองเมืองสุข 
หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคา 

และประกอบธุรกิจ 

 

นางสาวยุวดี   อุยดํา 
หัวหนางานฟารมและโรงงาน 

 

นายบุญศักดิ์  ต้ังเกียรติกําจาย 
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 

นายพัฒนา  ทุงโพธิ์ตระกูล 
หัวหนางานครูที่ปรึกษา 

 
นายพัฒนา  ทุงโพธิ์ตระกูล 

หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน 
 

นายทํานูน  บุญยารุณ 
หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

 

 

นายทํานูน  บุญยารุณ 
หัวหนางานปกครอง 

 

นางพรทิพย  คงแกว 
หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

 

นางประทุม   ไกรรอด 
หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

 

นายสุนทร  บูรณพงษทอง 
หัวหนางานโครงการพิเศษและการ 

บริการชุมชน 

 

นางสายใจ   ตระกูลสันติ 
หัวหนางานประชาสัมพันธ 

 

นายวิเชียร   บัวช่ืน 
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

 

นายประสิทธิ์  สุวรรณา 
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

 

นางสุจิรา   สายนาค 
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 

 

 

นางกุลศานต  เจริญสม 
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด 

 

นายภิญโญ  จางบัว 
หัวหนาแผนกวิชาพืชศาสตร 

 

นายไสว  เลื่องสีนิล 
หัวหนาแผนกวิชาสัตวศาสตร 

 
นายวิรัช   ชวยกาญจน 

หัวหนาแผนกวิชาชางกลเกษตร 
 

 

นางอําภา  กงเมง 
หัวหนาแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

 

นางมัณฑนา   เจริญสม 
หัวหนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

นางสาวยุวดี   อุยดํา 
หัวหนาแผนกวิชาประมง 
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4.5  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   

 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

4.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  

1) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพประจําปตามราย

มาตรฐานและตัวบงช้ี  มีการกําหนดเปาหมาย  

(ความคาดหวัง)  ความสําเร็จตามตัวบงช้ี  จัดทํา

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพใหไดคุณภาพตาม

ตัวบงช้ีที่กําหนด 

1) แ ต ง ต้ั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ

สถานศึกษา 

2) ประชุมคณะกรรมการฯ  ศึกษาผลการประเมิน

ในแตละมาตรฐานและตัวบงช้ี  วิเคราะหจุดเดน  

จุดดอย  และจุดที่ควรพัฒนา 

3) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจําป  

โดยกําหนดเปาหมาย  ความสําเร็จตามตัวบงช้ี  

จัดทําโครงการ/กิจกรรม/การดําเนินงาน  ดวยการ

มีสวนรวมของทุกฝาย 

4) จัดทํ าแผนปฏิบั ติการประจํ าป ใหมีความ

สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

2) จัดทําระบบและกระบวนการ  การตรวจสอบ

ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา

โดยมีระบบปฏิบัติและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

1) แตง ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  ติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

2) ประชุมคณะกรรมการฯ  จัดทําแผนงาน/

โครงการ  จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  และโครงสราง

การบริหารระบบการติดตาม  ตรวจสอบ 

3) รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 

3) จัดทําระบบและกลไกการประเมินระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ  โดยมีแผนการ

ดําเนินงานที่ชัดเจน  มีผูรับผิดชอบ  และนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

1) แตงต้ังคณะกรรมการประเมินระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ 

2) ประชุมคณะกรรมการฯ  ศึกษาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดทํา

แผนงาน/โครงการ  จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  และ

โครงสรางบริหารระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

3) รายงานผลการประเมินและเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

4) ส ถ า น ศึ ก ษ า ค ว ร เ ชิ ญ ภ า คี แ ล ะ ส ถ า น

ประกอบการมารวมมือหรือทําขอตกลงในการจัด

การศึกษาใหกวางข้ึนโดยมีแผนการจัดการศึกษา

รวมกันในดานวิชาชีพหรือระบบทวิภาคี 

1) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและงานความ

รวมมือจัดทําแผนงาน/โครงการ  รวมกับสถาน

ประกอบการ 

2) รายงานผลการดําเนินงาน 

 

5) สถานศึกษาควรจัดทําแผนพัฒนาครูทั้งดาน

ความรู/ประสบการณในวิชาที่สอนและกระบวนการ

เรียนรูที่ชัดเจน 

1) งานบุคลากรจัดทําแผนงาน/โครงการ  รวมกับ

ครูผูสอน 

2) รายงานผลการดําเนินการ 

6) สถานศึกษาควรวางแผนใหหนวยงานวิจัยฯ

รวมกับฝายวิชาการประสานกับหนวยวิจัยภายนอก

พัฒนานวัตกรรมและสิ่ ง ประ ดิษฐ ต า ง  ๆ   ที่

สถานศึกษามีความชํานาญและนําผลงานที่ไดไป

พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมากย่ิงข้ึน 

1) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ  งาน

ความรวมมือ  และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอนจัดทําแผนงาน/โครงการ  รวมกับหนวยงาน

วิจัยภายนอก 

2) รายงานผลการดําเนินการ 

 

4.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด  

1) สถานศึกษาควรติดตามนักศึกษาที่สํ าเร็จ

การศึกษาอยางตอเน่ือง 

1) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจั ดทํ า

แผนงาน/โครงการ  ติดตามนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษา  ในแผนปฏิบัติการประจําป 

2) ติดตามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและจัดทํา

ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 

3) รายงานผลการดําเนินการใหวิทยาลัยฯ  ทราบ

อยางตอเน่ือง 

 

2) สถานศึกษาควรรายงานขอมูลของทุกแผนก

วิชาใหสมบูรณและสอดคลองกับขอกําหนดในตัว

บงช้ีและเกณฑการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา 

1) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

จัดทําแผนงาน/โครงการ  สรางความรู  ความเขาใจ  

การรายงานผลการประเมินคุณภาพแผนกวิชา  ใน

แผนปฏิบัติการประจําป 

2) ติดตาม  ตรวจสอบการประเมินคุณภาพของ

แผนกวิชา 

3) รายงานผลการดําเนินการใหวิทยาลัยฯ ทราบ

อยางตอเน่ือง 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

3) สถานศึกษาควรดําเนินการโครงการตาง ๆ  ที่ดี

อยูแลวใหตอเน่ืองและจัดระบบสารสนเทศใหเปน

หมวดหมูงายตอการรายงานตนสังกัด  ศึกษาขอมูล

และเผยแพรสูสาธารณชนตอไป 

1) งานวางแผนและงบประมาณรวบรวมโครงการ

ตาง ๆ  ที่มีผลการดําเนินการที่ดี  มีคุณภาพ  จัดทํา

เปนฐานขอมูล 

2) ประชุมช้ีแจงใหผูรับผิดชอบโครงการ 

 - จัดทําโครงการ  ในแผนปฏิบัติการประจําป

อยางตอเน่ือง 

 - พัฒนาการ ดํ า เ นินง านและจัดระบบ

สารสนเทศใหเปนหมวดหมูงายตอการรายงานตน

สังกัด/การศึกษาขอมูลและเผยแพรสูสาธารณชน 

 

4) สถานศึกษาควรใหผูรับผิดชอบดําเนินงานการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตาง ๆ  อยางมีหลักฐาน

ชัดเจนและนําเสนอวิทยาลัยใหเปนลําดับช้ัน  การ

บังคับบัญชา 

1) งานบริหารงานทั่วไป  จัดทําคูมือการรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตาง ๆ 

2) ประชุมช้ีแจงใหบุคลากรทราบและถือเปนแนว

ปฏิบัติ 

3) ใหคําแนะนําใหบุคลากรปฏิบัติอยางตอเน่ือง

  

5) ผูบริหาร  ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย

ของสถานศึกษาควรเรงดําเนินการจัดระบบองค

ความรูการจัดการเรียนรู  สรางเครือขายเพื่อ

เผยแพรใหมีความกาวหนาตอไป 

1) งานศูนยขอมูลสารสนเทศจัดทําแผนงาน/

โครงการ  จัดระบบองคความรูและสรางเครือขาย

การพัฒนาและแผนแพรออกสูสาธารณชน  ใน

แผนปฏิบัติการประจําป 

2) จัดทําฐานขอมูลองคความรูและเครือขายที่

เกี่ยวของ 

3) รวบรวมองคความรูจัดทําเปนสื่อเผยแพรดวย

วิธีการและชองทางที่หลากหลาย 

4) รายงานผลการดําเนินการใหวิทยาลัยฯ  ทราบ

อยางตอเน่ือง 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

4.5.3 การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  

1) จัดหาแหลงเรียนรูเพิ่มเติมที่หลากหลายทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1) ประชุมแผนกวิชา 

2) สํารวจแหลงเรียนรูทั้ งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

3) จัดทําแผนงาน/โครงการ 

2) จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

1) ประชุมแผนกวิชา 

2) สํารวจความตองการแรงงานของสถาน

ประกอบการ 

3) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการ 

3) จัดหาผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  รวมจัดการเรียนการสอน  และ

พัฒนาผูเรียน 

1) ประชุมแผนกวิชา 

2) สํารวจผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภุมิ

ปญญาทองถ่ิน  ที่ตรงกับความตองการและสามารถ

เขารวมจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาผูเรียน 

3) จัดทําแผนงาน/โครงการ 

4) จัดทําแผนงบประมาณสนับสนุนดานการ

จัดการเรียน  การสอน  ใหสอดคลองกับสภาพ

ความเปนจริง 

1) ประชุมแผนกวิชา 

2) จัดทําประมาณการงบประมาณในการจัดการ

เรียนการสอนของแผนกวิชาที่สอดคลองกับสภาพ

ความเปนจริง 

3) จัดทําแผนงาน/โครงการ 

5) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใน

ระดับ  ปวช.  ใหไดคุณภาพและมาตรฐานตาม

เกณฑที่กําหนด 

1) ประชุมแผนกวิชา 

2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใน

ระดับ  ปวช.ของแผนกวิชา  วิเคราะหจุดเดน  จุด

ดอย  และจุดที่ควรพัฒนา 

3) จัดทําแผนงาน/โครงการ 

6) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผูเรียนไมสําเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

1) ประชุมแผนกวิชา 

2) ศึกษา  วิเคราะห  สาเหตุ/ปญหาของผูเรียนที่

ไมสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

3) จัดทําแผนงาน/โครงการ 
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ตอนท่ี  5 

 

การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ี 

 

มาตรฐานที ่ 1   ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง 

ขอกําหนดท่ี   1.1  ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ

เทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป 

 ความตระหนัก   สถานศึกษาไดมอบหมายใหครูแตละคนรับผิดชอบในรายวิชาที่ตรงกับความรู  

ความสามารถ  และเนนรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดยจัดการเรียนการสอนรวมกับสถาน

ประกอบการ  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีประสบการณ  ไดมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับวิธี

เรียน  เปลี่ยนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีการสอบ   มุงเนนใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยี  เชน  การสืบคนขอมูล

ขาวสารทางอินเตอรเน็ต  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 ความพยายาม  สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนไดทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพที่

ตนเองพึงกระทําไดตามขีดความสามารถ   สําหรับครูผูสอนก็ตองการใหนักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนผานเกณฑกําหนดของการประเมิน  และไดมีโครงการตาง ๆ  ที่ชวยใหนักเรียนนักศึกษามี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทางที่ดีข้ึน  เชน  กิจกรรม อกท. กิจกรรมหารายไดระหวางเรียน การปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม การมีระบบดูแลนักเรียนนักศึกษา  เปนตน 

 สัมฤทธิ์ผล   จากการที่สถานศึกษาใหจัดทําโครงการในการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบสงผลให

ผูเรียนโดยภาพรวมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป คิดเปนรอยละ 74.95 อยูใน

เกณฑดี เมื่อพิจารณาแยกสวน ระดับ ปวช. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 

70.24 ระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 81.27 

 

ตัวบงชี้ท่ี  2  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใช                        

แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

ความตระหนัก  สถานศึกษาเห็นความสําคัญของความสามารถของผูเรียนในการประยุกตใช

หลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพตามสาขางาน  โดย

จัดสรรงบประมาณประจําป  ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการวิชาชีพ   

ความพยายาม  ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูดวย

การปฏิบัติและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หลักการทางคณิตศาสตรมาใชแกปญหาอยางเปนระบบ

ภายใตการทําโครงการวิชาชีพ  และมีการประเมินพฤติกรรมของผูเรียนจากครูผูสอน  ดานความ สามารถ

ในการนําหลักการดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพ 
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สัมฤทธิ์ผล  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  สงผลให

ผูเรียนนําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชในวิชาชีพ  คิดเปนรอยละ  79.66    ซึ่งอยูในระดับดี 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  3   รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา  

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

 ความตระหนัก   สถานศึกษาไดกําหนดใหแผนกวิชาสามัญสัมพันธ  ไดจัดใหมีการเรียนการสอน

ในรายวิชา ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เฉพาะภาษาอังกฤษ  (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2546 ในภาคเรียนที่ 1 

  และภาคเรียนที่ 2    ปการศึกษา 2553    ทั้งน้ีเพื่อใหผู เรียนมีคุณลักษณะและความสามารถตาม

มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ โดยผูเรียนทุกคนจะตองผานการประเมินผลการเรียนประกอบดวยทักษะใน

การสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียนและการสนทนา 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดประชุมช้ีแจงและกําหนดใหผูสอนทุกรายวิชา ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษจัดทําโครงการสอนที่สงเสริมสมรรถนะวิชาชีพประกอบเอกสารการสอนและการเรียนรู 

รวมทั้งจัดทําแผนการเรียนรูสมรรถนะอาชีพในแตละรายวิชาใหมีเน้ือหาสาระ สอดคลองกับมาตรฐานการ

เรียนรู ที่ไดบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคูณลักษณะอัง

พึงประสงค พรอมดวยใหปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  นอกจากน้ียัง

สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมนอกช้ันเรียนที่เปนการบูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรและรายวิชาอื่นๆ

อีกดวย 

 สัมฤทธิ์ผล  รอยละ 74.46 ของผูเรียนทั้งหมดมีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการ

สนทนาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม ผลการประเมินคุณภาพอยูใน

ระดับ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  4   รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา 

และปฏิบัติ งานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน  เนนใหผูเรียนสามารถใชความรู 

และประยุคใชเทคโนโลยีใหเหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  การแขงขันทักษะวิชาชีพในทุกสาขางาน  

โดยการจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ  กิจกรรมทางการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 ความพยายาม  ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผูเรียนสรางช้ินงานตาม

โครงการ การใชสื่อเทคโนโลยีตามความเหมาะสม   รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหไดใชความรู

และเทคโนโลยีเพื่อใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพได และจัดกิจกรรมใหผูเรียนคนควาดวยตนเอง 

 สัมฤทธิ์ผล  ผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา และ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ ตามหลักสูตรรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีรอยละ 100 ผลการประเมินคุณภาพ

อยูในระดับ ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี  5   รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพ  ที่

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาใหความสําคัญกับการมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ที่ดีงามและ

บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดีของนักศึกษา  ใหมีคาบพบครูที่ปรึกษาในคาบ Home Room  

ครูที่ปรึกษาใหคําช้ีแนะ แกนักศึกษาทางดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในทุกรายวิชาที่เปดสอนกําหนดใหมีคะแนนประเมิน คุณธรรม จริยธรรม 

20   คะแนน  

 ความพยายาม  สถานศึกษา ไดใหมีครูที่ปรึกษาพบนักศึกษาตอนเขาแถวเคารพธงชาติและคาบ

พบครูที่ปรึกษาในคาบ Home Room ครูที่ปรึกษาใหคําช้ีแนะ แกนักศึกษาทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี จัดใหมีการเขาคายอบรม

คุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)   ที่เขาเรียนใหมนอกจากน้ัน

ยังไดตรวจความพรอมกอนลงทะเบียน และ กอนเขาสอบประเมินผลรวบยอด 

 สัมฤทธิ์ผล  จากการที่ครูผูสอนทุกคนชวยกันใหการอบรม ตักเตือน สั่งสอน ทําใหผูเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่ดีงามมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี คิดเปนรอยละ 

92.68 ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดี 
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ขอกําหนดท่ี  1.6  ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษา 

 

ตัวบงชี้ท่ี  6   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา   

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดมอบหมายใหครสูอนในรายวิชาตาง ๆ  ตามความรู  ความถนัดจัด

ใหมีการพัฒนาการเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง  และนําความรูมาบูรณาการ

เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  นอกจากน้ันสถานศึกษามีโครงการตาง ๆ  ที่สนับสนุนใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากข้ึน  เชน  โครงการเรียนการสอนและประเมินผลโครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อ

การเรียนการสอน  โครงการการพัฒนาหองศูนยบริการอินเทอรเน็ต  เปนตน 

 ความพยายาม  สถานศึกษามอบหมายหนาที่ใหครูผูสอนไดจัดทําแผนการเรียนรู  โดยจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนสมรรถนะ  เพื่อใหผูเรียนมีทักษะดานตาง ๆ  เกี่ยวกับวิชาชีพเปนผลให

นักศึกษาที่เขามาศึกษาในสถานศึกษาเรียนจบตามหลักสูตรตาง ๆ  ที่เปดการเรียนการสอน  นอกจากน้ัน

สถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  ที่สนับสนุนใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากข้ึน  เชน  

โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  โครงการงานแนะแนวและติดตามผูสําเร็จการศึกษา  กิจกรรมวัน

สําคัญและกิจกรรมนักศึกษา  เปนตน 

 สัมฤทธิ์ผล  นักศึกษาสวนใหญไดรับความรูและทักษะวิชาชีพตามสาขางาน  สําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรและเกณฑกําหนดการประเมินผลการศึกษา  นักเรียนนักศึกษาสามารถนําความรู  ทักษะไปใชใน

การประกอบอาชีพและการทํางาน  นอกจากน้ีแลวนักเรียนนักศึกษาสวนใหญจะสามารถศึกษาตอใน

ระดับสูงข้ึน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  เทากับ  รอยละ  42.21     ซึ่งอยู

ในเกณฑที่จะตองปรับปรุง 
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ขอกําหนดท่ี   1.7  ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา                             

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดมอบหมายใหครูสอนในรายวิชาตาง ๆ  ตามความรู  ความถนัด

ของแตละคน  จัดใหมีการพัฒนาการเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง  และนํา

ความรูมาบูรณาการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  นอกจากน้ันสถานศึกษามีโครงการตาง ๆ  ที่

สนับสนุนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากข้ึน  เชน  โครงการเรียนการสอนและประเมินผลโครงการ

จัดหาครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน  โครงการการพัฒนาหองศูนยบริการอินเตอรเน็ต  เปนตน 

 ความพยายาม  สถานศึกษามอบหมายหนาที่ใหครูผูสอนไดจัดทําแผนการเรียนรู  โดยจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนสมรรถนะ  เพื่อใหผูเรียนมีทักษะดานตาง ๆ  เกี่ยวกับวิชาชีพเปนผลให

นักศึกษาที่เขามาศึกษาในสถานศึกษาเรียนจบตามหลักสูตรตาง ๆ  ที่เปดการเรียนการสอน  นอกจากน้ัน

สถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  ที่สนับสนุนใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากข้ึน  เชน  

โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  โครงการงานแนะแนวและติดตามผูสําเร็จการศึกษา  กิจกรรมวัน

สําคัญและกิจกรรมนักศึกษา  เปนตน 

 สัมฤทธิ์ผล  นักศึกษาสวนใหญไดรับความรูและทักษะวิชาชีพตามสาขางาน  สําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรและเกณฑกําหนดการประเมินผลการศึกษา  นักเรียนนักศึกษาสามารถนําความรู  ทักษะไปใชใน

การประกอบอาชีพและการทํางาน  นอกจากน้ีแลวนักเรียนนักศึกษาสวนใหญจะสามารถศึกษาตอใน

ระดับสูงข้ึน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง  เทากับ  รอยละ  71.58    ซึ่งอยูในเกณฑพอใช 
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ตัวบงชี้ท่ี  8   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ความตระหนัก  หลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ระดับช้ัน  ปวช.3  ได

กําหนดใหนักศึกษาตองผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  โดยมีการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน  

กําหนดมาตรฐานผูสําเร็จการศึกษาสายอาชีพ  ใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกผูสําเร็จการศึกษาทุก

คน  กําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการใชหลักสูตรตามโครงสรางหลักสูตร  และ

หลักเกณฑการใชหลักสูตรที่กําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาตองผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขา

งานในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

 ความพยายาม สถานศึกษาจัดระบบการบริหารตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา  พ .ศ   .2549  มีผูรับผิดชอบในการประสานงานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษากับแผนกวิชาตาง  ๆ  ใหการดําเนินงานในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําเครื่องมือและ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประจําปการศึกษา  2553  ตามคําสั่งวิทยาลัยที่  013 /2554  ใหดําเนินการ

ประเมินประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  โดยรวมประชุมเพื่อกําหนดแนวทางในการประเมิน  พิจารณาเครื่องมือ

ในการประเมิน  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  กําหนดวันในการประเมินและประกาศใหนักเรียน  นักศึกษาทราบ  

เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพในภาคเรียนที่  6  สําหรับนักเรียนระดับช้ัน  ปวช.3  ตลอดจนมีการสง

บุคลากรแผนกวิชาบริหารธุรกิจเขารวมประชุมและรวมจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ  ปวช.   ณ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  และมีการประชุมรวมครูผูสอนแผนกวิชาเกษตรกรรมเพื่อจัดทํา

ขอสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ  ปวช.   ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   

 สัมฤทธิ์ผล  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาประจําปการศึกษา  2553  มีนักเรียน  

นักศึกษา  ระดับช้ัน  ปวช.3  ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา  2553  เขารับการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งหมดจํานวน  89  คน  และผานการประเมินจํานวน  89  คน  คิดเปนรอยละ  

100  มีระดับคุณภาพในการผานการประเมินตามระดับ  ดี   
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ตัวบงชี้ท่ี  9   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

 ความตระหนัก หลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ระดับช้ัน  ปวส.2  ได

กําหนดใหนักศึกษาตองผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  โดยมีการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน  

กําหนดมาตรฐานผูสําเร็จการศึกษาสายอาชีพ  ใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกผูสําเร็จการศึกษาทุก

คน  กําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการใชหลักสูตรตามโครงสรางหลักสูตร  และ

หลักเกณฑการใชหลักสูตรที่กําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาตองผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขา

งานและสาขาวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

 ความพยายาม สถานศึกษาจัดระบบการบริหารตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา  พ .ศ.  2549  มีผูรับผิดชอบในการประสานงานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษากับแผนกวิชาตาง  ๆ  ใหการดําเนินงานในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําเครื่องมือและ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประจําปการศึกษา  2553  ตามคําสั่งวิทยาลัยที่  013 /2554  ใหดําเนินการ

ประเมินประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  โดยรวมประชุมเพื่อกําหนดแนวทางในการประเมิน  พิจารณาเครื่องมือ

ในการประเมิน  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  กําหนดวันในการประเมินและประกาศใหนักเรียน  นักศึกษาทราบ  

เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพในภาคเรียนที่  4  สําหรับนักศึกษาระดับช้ัน  ปวส.2  ตลอดจนมีการสง

บุคลากรแผนกวิชาบริการธุรกิจเขารวมประชุมและรวมจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับระดับ  ปวส.  

ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  และมีการประชุมรวมครูผูสอนแผนกวิชาเกษตรกรรมเพื่อจัดทํา

ขอสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวส.  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   

สัมฤทธิ์ผล  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาประจําปการศึกษา  2553  มีนักศึกษา  

ระดับช้ัน  ปวส.2  ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา  2553  เขารับการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพทั้งหมดจํานวน  67  คน  และผานการประเมินจํานวน  67  คน  คิดเปนรอยละ  100  มี

ระดับคุณภาพในการผานการประเมินตามระดับ    ดี     
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ขอกําหนดท่ี    1.7  ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ 

ตัวบงชี้ท่ี  10  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และ

ศึกษาตอภายใน 1 ป 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยไดกําหนดใหงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ดําเนินโครงการติดตาม

ผลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552   และมีการประชุมช้ีแจงใหครูไดทราบถึงความสําคัญของ

สถานภาพของผูจบการศึกษา  เพื่อนําผลการติดตามมาพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาตอไป 

 ความพยายาม   งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ไดจัดบริการขอมูล  สารสนเทศดาน

การศึกษาตอ การทํางาน  โดยจัดปายนิเทศและใหบริการขอมูลตาง ๆ ที่งานแนะแนวฯ ไดประชาสัมพันธ

ขาวสารการศึกษาตอ    การจัดหาโครงการศึกษาตอและเปดโอกาสใหสถานศึกษาตาง ๆ เขามาแนะแนว

ใหนักศึกษาไดทราบขอมูล  และมีการจัดทําโครงการปจฉิมนิเทศกอนนักศึกษาจะจบการศึกษา เปนการ

สรางความมั่นใจเพื่อเลือกแนวทางที่จะศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพตามความพรอมของตนเอง 

 สัมฤทธิ์ผล  จากการจัดกิจกรรม  และดําเนินงานตามโครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา  ป

การศึกษา 2552    รอยละ 83.41   ของผูสําเร็จการศึกษา  เขาสูตลาดแรงงาน  ป  พ .ศ.  2553  ไดงาน

ทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป ผลการประเมินคุณภาพอยูใน

ระดับ ดี 

 

ขอกําหนดท่ี  1.8  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ 

 

ตัวบงชี้ท่ี  11  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ดาน                           

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

 ความตระหนัก  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกําหนดใหทุกรายวิชา  มีการกําหนด

คะแนนคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคเทากับ 20% สถานศึกษาไดแจงใหครูทราบและ

ปฏิบัติ  และงานวัดผลประเมินผลไดช้ีแจงรายละเอียดในการวัดผลดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอัน

พึงประสงคใหเขาใจย่ิงข้ึน 

 ความพยายาม   สถานศึกษาไดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  จัดระบบครูที่ปรึกษาในการ

ดูแลนักเรียน นักศึกษา กําหนดช่ัวโมงพบครูที่ปรึกษา จัดเวรใหครูไดพูดอบรมนักเรียน นักศึกษาหนาเสาธง 

เปนประจําทุกวัน  จัดโครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งครูผูสอนทุกคนไดเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคใหแกนักเรียน นักศึกษา ทุกรายวิชา 

 สัมฤทธิ์ผล  ผลจากการปฏิบัติงานตามความพยายามในโครงการตาง ๆ ที่จัดข้ึนในสถานศึกษา 

เปนผลทําใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่สถานประกอบการหรือหนวยงานมีความพึงพอใจ เฉลี่ย

เทากับ 3.95 อยูในระดับ พอใช  
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ขอกําหนดท่ี   1.9  ผูเรียนมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจ  และมีรายไดระหวางเรียน 

 

ตัวบงชี้ท่ี  12  รอยละของผูเรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจหรือโครงการธุรกิจ  ประกอบอาชีพตามแผน

ธุรกิจ  โครงการหารายไดระหวางเรียน  และมีรายไดระหวางเรียน 

ความตระหนัก  สถานศึกษา ใหการสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียน ไดประกอบอาชีพตามที่ตนถนัด

และมีความพรอม อีกทั้งจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนผูเรียนที่ยากจนใหไดมีโอกาสทํางานหรือประกอบอาชีพ  

และมีศูนยบมเพาะวิสาหกิจของวิทยาลัย 

 ความพยายาม  ครูผูสอนใหความรูในดานการเขียนโครงการและการเขียนแผนธุรกิจ จากการ

เรียนรูวิชาธุรกิจและการเปนผูประกอบการ ในระดับช้ัน ปวช.1   ทุกแผนกวิชา ซึ่งในเน้ือหาการจัดการ

เรียนรูจะมุงเนนในภาคปฏิบัติ  

 สัมฤทธิ์ผล  ผูเรียนมีความรูและประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพ  สามารถวางแผน

ในการทํางาน  รูจักหาวิธีการแกปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนเพื่อลดความเสี่ยงในการทํางานหรือประกอบ

อาชีพ  อีกทั้งคนหาความชอบและความถนัดของตัวเอง แตผูเรียนสวนใหญจะมุงเนนในการเรียนเพื่อ

การศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน ทําใหมีผูสนใจที่จะทํางานและหารายไดระหวางเรียนจํานวนไมมากนัก คิด

เปนรอยละ 52.36 ผลการประเมินอยูในระดับ  พอใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1   ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี้ 
เกณฑเชิง

ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ ท่ี 1    รอยละของผู เรียนที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่

กําหนดตามช้ันป 

ดี > รอยละ  74 

พอใช 60 –  74  

ปรับปรุง <   60  

รอยละ  74.95  ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ ท่ี   2  รอยละของผู เรียนที่

ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ กต ห ลั ก ก า ร ท า ง

วิทยาศาสตร  และคณิตศาสตรมาใช

แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยาง

เปนระบบ 

ดี      <74  

พอใช   60-74  

ปรับปรุง   >60  รอยละ 79.66 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  3  รอยละของผูเรียนที่มี

ทักษะการใชภาษาสื่อสาร  ดานการฟง  

การอาน  การเขียน  และการสนทนา  

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ดี  >   74  

พอใช  60  - 74 

ปรับปรงุ   >60  

 

รอยละ 74.46 ระดับ ดี 

 ตัวบงชี้ท่ี  4  รอยละของผูเรียนที่มี

ความสามารถใชความรูและเทคโนโลยี

ที่จํ า เปนในการ ศึกษาคนคว าและ

ปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเหมาะสม 

ดี  >   74  

พอใช  60 –74  

ปรับปรงุ  >60  

 

รอยละ   100 

 
ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 5   รอยละของผูเรียนที่มี

คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงาม

ในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ดี  > 74  

พอใช  60-74   

ปรับปรงุ < 60  

 

รอยละ 92.68 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ ท่ี  6  รอยละของผู สํ า เ ร็ จ

การศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

ดี > รอยละ  74 

พอใช 60 –  74  

ปรับปรุง <   60  

รอยละ  42.21  ระดับ ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ ท่ี  7  รอยละของผู สํ า เ ร็ จ

การศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ดี > รอยละ  74 

พอใช 60 –  74  

ปรับปรุง <   60  
รอยละ 71.58 ระดับ พอใช 
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ตัวบงชี้ 
เกณฑเชิง

ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี 8  รอยละของผูสําเร็จการ 

ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ดี   > 74 

พอใช   60 -74 

ปรับปรงุ  < 60 

รอยละ  100 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ ท่ี  9  รอยละของผู สํา เ ร็จ

การศึกษาหลัก สูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ดี   > 74 

พอใช   60 -74 

ปรับปรงุ < 60 

 

รอยละ 100 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 10  รอยละของผูสําเร็จการ 

ศึ ก ษ า ที่ ไ ด ง า น ทํ า ใ น ส ถ า น

ประกอบการ /ประกอบอาชีพอิสระ

และศึกษาตอภายใน 1  ป 

ดี      > 59  

พอใช  50-59   

ปรับปรงุ <  50   

 

  รอยละ   83.41 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 11   ระดับความพึงพอใจ

ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี ต อ

คุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม   

จริยธรรม   และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

 ดี    4.00  - 500

พอใช   3.50-

3.99  

ปรับปรุง   1.00  -

3.49  

 รอยละ 3.95 ระดับ พอใช 

ตัวบงชี้ ท่ี  12 รอยละของผู เรียน

สามารถเขียนแผนธุรกิจหรือโครงการ

ธุรกิ จ   ประกอบอา ชีพตามแผ น                 

ธุรกิจ  โครงการหารายไดระหวางเรียน  

และมีรายไดระหวางเรียน 

ดี   > 60  

พอใช 50– 60  

ปรับปรงุ < 50 

 

รอยละ 52.36 ระดับ พอใช 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คะแนน 3 ระดับ ดี 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 1 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

     ตัวบงชี้  1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี้  6, 7, 11, 12 
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มาตรฐานที ่ 2   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

ขอกําหนดท่ี   2  สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนดังน้ี  

ขอกําหนดท่ี   2.1  รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน 

 

ตัวบงชี้ท่ี  13  รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงานโดยการสนับสนุนสงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ใหกับบุคลากรในทุกแผนกวิชา  กําหนดใหผูสอนทุกแผนกวิชาจัดทําแผนการจัดการเรียนฐานสมรรถนะ

ระดับรายวิชาที่รับผิดชอบ 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐาน

สมรรถนะแกครูทุกแผนกวิชา  กําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ  

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ  แผนกวิชาเชิญวิทยากรจาก

สถานประกอบการทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชนมาใหความรูกับผูเรียน และนําผูเรียนไปศึกษาดูงานใน

สถานประกอบการ และมีการรายงานผลการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 

 สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษาไดพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับรายวิชา จํานวน 302  รายวิชา 

จากรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด  327 รายวิชา คิดเปนรอยละ 92.35 ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 

  

ขอกําหนดท่ี   2.2  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   

 

ตัวบงชี้ท่ี  14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนน  

สมรรถนะอาชีพ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมุงเนนสมรรถนะโดยการสนับสนุน สงเสริม และใหความรูเกี่ยวกับการเขียน

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใหกับครูผูสอน และกําหนดใหทุกแผนกวิชาจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และบูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดจัดใหมีการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับครูผูสอน ครูผูสอนเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมุงเนนสมรรถนะอาชีพ จัดการเรียนการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรูมีการนิเทศการสอนและรายงานผลการจัดการเรียนรูเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
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 สัมฤทธิ์ผล  มีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนน

สมรรถนะอาชีพ จํานวน  270   รายวิชา จากรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด  327    รายวิชา คิดเปนรอยละ 

82.56 ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  15  สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 

 ความตระหนัก  สถานศึกษากําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย 

และเนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมทั้งบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เขาไป เพื่อใหผูเรียนมีความรู และมีการพัฒนาตามศักยภาพของตัวเอง 

 ความพยายาม  สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มีความ

หลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเนนการปฏิบัติจริง รวมทั้งบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน

การสอน มีการนิเทศ กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการสอน

ของคร ู

 สัมฤทธิ์ผล  ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มีความหลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย

บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเขาไปในทุกรายวิชา และสนับสนุนผูเรียนใหทําโครงการวิชาชีพ  สงผลให

ผูเรียนมากกวา รอยละ 64.30 สามารถดําเนินงานโครงการวิชาชีพจนประสบความสําเร็จ ผลการประเมิน

คุณภาพ ในระดับ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  16  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 

 ความตระหนัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ไดตระหนักถึงความจําเปนการ

ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูผูสอน  เพื่อครูผูสอนจะไดนําผลการประเมิน

ไปพัฒนาการเรียนการสอนใหตรงตามวัตถุประสงคเพิ่มมากข้ึน 

 ความพยายาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ไดกําหนดใหครูผูสอนทําการ

ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูผูสอน  โดยกําหนดใหทําการประเมินให

สอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู  เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการประเมินมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนของวิทยาลัยฯใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 สัมฤทธิ์ผล  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ไดทําการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเรียนตอคุณภาพการสอน  ประจําปการศึกษา  2553  อยูในเกณฑ  4.27 มีระดับคุณภาพในการผาน

การประเมินตามระดับ  ดี   
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ตัวบงชี้ท่ี  17  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการ

สอนอยางเหมาะสม 

 ความตระหนัก  วิทยาลัย ฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

เพื่อใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ดังน้ี 

 1. ใหแผนกวิชา  งานหองสมุด  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเขียนโครงการประจําปเพื่อเสนอขอ

งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑที่ใชในการจัดการเรียนการสอน   

 2. ใหหัวหนางานฟารม/โครงการ  เขียนโครงการประจําป  เพื่อของบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ  

อุปกรณ  เพื่อใชเปนแหลงการเรียนรูของนักเรียน  นักศึกษาในการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 3. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  

และจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําป 

 ความพยายาม  วิทยาลัย ฯ ไดกําหนดรูปแบบ  และวิธีการเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณ

ประจําปที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี 

 1. กําหนดใหคณะครูทุกแผนกวิชาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาที่รับผิดชอบ  และ

นํามาจัดทํา  สผ.     1  งานหองสมุด  และงานที่เกี่ยวของเสนอของบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อวัสดุ   

อุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 

 2. กําหนดใหแผนกวิชาที่มีงานฟารม/โครงการที่รับผิดชอบ  รายงานผลการดําเนินประจําเดือน 

 3. มีการติดตามเพื่อประเมินผล 

 สัมฤทธิ์ผล  แผนกวิชา  งานหองสมุด งานฟารม /โครงการตาง ๆ และงานที่เกี่ยวของไดจัดซื้อ

วัสดุ  อุปกรณเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งในระดับ  ปวช   .และระดับ  ปวส  .อยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอผูเรียน  สงผลใหผูเรียนสวนใหญมีผลการเรียนผานเกณฑการประเมิน

ของวิทยาลัย ฯ คิดเปน รอยละ 14.52 ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ พอใช 

  

ตัวบงชี้ท่ี  18  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดมีการเพิ่มจํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใหเพียงพอตอ

จํานวนผูเรียน  

 ความพยายาม  ในการจัดการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร มีการ

บริหารจัดการการใชหองคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอจํานวนผูเรียน  โดยใหเขาใชหองปฏิบัติการไดอยาง

เต็มที่และเพียงพอตอจํานวนผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

 สัมฤทธิ์ผล  ในการเรียนแตละครั้งในรายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร ผูเรียนคอมพิวเตอร 1    คน 

ใชคอมพิวเตอร 1   เครื่อง  ซึ่งอยูในเกณฑดี 
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ขอกําหนดท่ี   2.4  จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับ

สาขาวิชา ท้ังในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ 

ตัวบงชี้ท่ี  19  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับความเหมาะสมในการจัด

อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน วิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชน

สูงสุด 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาใหความสําคัญของบรรยากาศในการเรียนการสอนและการใช

ประโยชนจากอาคารสถานที่ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน จึงมีการจัดทําแผนพัฒนาดาน

อาคารสถานที่ไวในพัฒนาของวิทยาลัย 

   ความพยายาม  สถานศึกษา มีกิจกรรมรักษาสภาพแวดลอมของนักเรียน นักศึกษา มีการปลูก

และตัดแตงตนไมใหมีความสวยงามอยูเสมอ 

 สัมฤทธิ์ผล  อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน มีความเหมาะสมในการเรียนรู  

และจัดครุภัณฑใหกับผูเรียนครบถวนทุกสาขาวิชาที่เปดสอน ปฏิบัติ 3 ขอ ผลการประเมินคุณภาพ ใน

ระดับ พอใช 
 

ตัวบงชี้ท่ี  20  ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ   

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดใหความสําคัญตอการจัดระบบคุณภาพของงานฟารมโดยจัดใหมี

แผนการดําเนินงานฟารมทุกฟารมไวในแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัย  ใหการสนับสนุนในเรื่องของ

งบประมาณ คาวัสดุที่จัดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  มีการแตงต้ังครูผูรับผิดชอบงานฟารมมีหนาที่คอย

กํากับดูแล  และแนะนําใหความรูแกผูเรียนที่เขาเรียนรูอยูเปนประจํา  

 ความพยายาม   ครูที่รับผิดชอบงานฟารมจัดใหผูเรียนไดเขาไปปฏิบัติจริงในฟารมน้ันๆ และมี

การรายงานผลการดําเนินงานฟารม 

 สัมฤทธิ์ผล  จากการที่สถานศึกษาไดอนุมัติใหดําเนินงานฟารมตางๆ ภายในวิทยาลัยทําใหผูเรียน

ไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในระบบงานฟารมตางๆ จนทําใหผูเรียนเกิดทักษะจนสามารถนําไปใชในการ

ประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจได  ปฏิบัติ 4 ขอ ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ พอใช 
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ตัวบงชี้ท่ี  21  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ  ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน                

มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

 ความตระหนัก   สถานศึกษาไดจัดใหมีการจัดศูนยวิทยบริการ  มีโครงการปรับปรุงระบบการ

ใหบริการของหองสมุด  ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  หองอินเทอรเน็ตและระบบเครือขาย และใหมีสื่อการ

เรียนรูที่หลากหลาย  รวมทั้งระบบการจัดการในการสืบคนขอมูลและสามารถรองรับการใหบริการแก

ชุมชนและสังคม   

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดมอบหมายหนาที่รับผิดชอบใหศูนยวิทยบริการจัดบริการหองสมุด 

ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  หองอินเทอรเน็ต    สรางบรรยากาศใหเอื้อตอการศึกษาคนควาสุด 

 สัมฤทธิ์ผล  ผูเรียนและครูผูสอนรวมถึงชุมชนไดรับความรู มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการแสวงหาความรู ปฏิบัติทุกขอ ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  22  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ   

 ความตระหนัก วิทยาลัยฯเล็งเห็นความสําคัญและพยายามจัดหาครุภัณฑและอุปกรณการจัดการ

เรียนการสอนตามความตองการของแตละแผนกวิชาฯดวยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

เพื่อช้ีแจงนโยบายรวมกันกําหนดกรอบ สํารวจและจัดลําดับความตองการครุภัณฑและอุปกรณการจัดการ

เรียนการสอนของแตละแผนกวิชาฯ   

 ความพยายาม ผูบริหารฯ และบุคลากรที่รับผิดชอบรวมกันหาขอมูลครุภัณฑและอุปกรณการ

จัดการเรียนการสอนเบื้องตน กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑฯ ที่เหมาะสม สอดคลองกับการ

จัดการเรียนการสอน คุณภาพดีและตรงกับกิจกรรมที่นําไปใช 

 สัมฤทธิ์ผล  แผนกวิชาฯ ไดรับครุภัณฑและอุปกรณตามความจํานง ปฏิบัติ 1-4 ขอ ผลการ

ประเมินคุณภาพ ในระดับ พอใช 
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ขอกําหนดท่ี  2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีเอ้ือตอ 

การเรียนรู  

 

ตัวบงชี้ท่ี 23 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพสิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก 

ที่เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดมีนโยบายในการใหความปลอดภัยแกนักศึกษาครู บุคลากร โดย

จัดระบบความปลอดภัยสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกหองเรียนวัสดุ – อุปกรณ  เครื่องมือ  

เครื่องจักรการจัดระบบแสงสวาง ขอความกับแจงเตือนยามรักษาความปลอดภัยพรอมกับไดขอความ

รวมมือจากเจาหนาที่ตํารวจ สภ.อ ชางกลางเขาตรวจดูแลความสงบในบริเวณของวิทยาลัย 

 ความพยายาม   

 1. จัดอบรมขับข่ีปลอดภัยโดยรวมมือกับบริษัทฮอนดาปยะกลการจันดี 

 2. จัดปายแสดงบอกสถานที่ตางๆ  การจอดรถของครู นักเรียนและระบบจราจรภายในวิทยาลัย  

อาคารเรียน  โรงฝกงาน 

 3. ปรับปรุงระบบจราจรภายในวิทยาลัย 

 4. จัดทําประกันอุบัติเหตุใหแกนักศึกษา 

 5. จัดใหมี  สื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ตอการจัดการเรียนการสอนในอาคารเรียน หองเรียน  โรง

ฝกงาน 

 6. จัดใหมีปายแสดงความปลอดภัยวิธีการใชงานอุปกรณ ไฟฟาภายในอาคารเรียน หองเรียน  

โรงฝกงานถังนํ้ายาเคมีดับเพลิงภายในอาคารเรียน หองเรียน  โรงฝกงาน 

 7. อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําอาคารสํานักงาน 

 สัมฤทธิ์ผล     

 1. นักศึกษาจอดรถจักรยานยนตเปนระเบียบ 

 2. นักศึกษาใชยานพาหนะดวยความระมัดระวังมากกวาเดิม 

 3. บุคคลภายนอกเขามาในสถานศึกษานอยลง  

 4. นักศึกษาไดทําประกันอุบัติเหตุทุกคน 

 5. มี  สื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ตอการจัดการเรียนการสอนในอาคารเรียน หองเรียน  โรงฝกงาน 

 6. มีปายแสดงความปลอดภัยวิธีการใชงานอุปกรณ ไฟฟาภายในอาคารเรียน หองเรียน  โรง

ฝกงานถังนํ้ายาเคมีดับเพลิงภายในอาคารเรียน หองเรียน  โรงฝกงาน 

 7. มีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําอาคารสํานักงาน  

 ดังน้ัน สถานศึกษามีระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย

ความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 89.33 ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 
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ขอกําหนดท่ี   2.6  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบและ 

ตอเน่ือง 

 

ตัวบงชี้ท่ี  24  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษา เห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยสนับสนุนให

บุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองทั้งดานการพัฒนาเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานตามหนาที่          

ที่รับผิดชอบ เชน การอบรม  ประชุม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน ทั้งภายใน  และภายนอกสถานศึกษา 

 ความพยายาม  สถานศึกษาและงานพัฒนาบุคลากร  ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาบุคลากร และสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองไมนอยกวา  20  ช่ัวโมง/ป 

 สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษา ไดรับการพัฒนาตนเอง ทั้งดานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางาน

ในหนาที่ที่ไดรับผิดชอบไมนอยกวา  20  ช่ัวโมง/ป คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ 

ดี 

 

ขอกําหนดท่ี 2.7    ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาอยางม ี

ประสิทธิภาพ 

 

ตัวบงชี้ท่ี  25  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีนโยบายในการสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอกทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  เพื่อระดมการใชทรัพยากรรวมกัน   

 ความพยายาม  มีการสนับสนุนใหครูผูสอนวางแผนการเรียนรูโดยการบูรณาการใหสอดคลองกับ

แหลงเรียนรูในชุมชนตางๆ  จัดทําโครงการความรวมมือผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวะ เพื่อนํา

นักเรียนนักศึกษาเขาไปฝกอาชีพ  จัดทําโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษาใหม  จัด

ฝกงานในสถานประกอบการ   

 สัมฤทธิ์ผล  ระดมทรัพยากรภายในสถานศึกษา ของแผนกวิชาตาง ๆ และของวิทยาลัยฯ  

จํานวน 100   ครั้ง  แบงไดโดยระดมทรัพยากรจากสถาบันทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 60 

ครั้ง และระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยฝกอาชีพรวมกับสถาน

ประกอบการในโครงการความรวมมือผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวะ ในสถานประกอบการ  จํานวน  

40  แหง  ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี  26  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและมีโครงการสงเสริมการเรียนรูในสถาน

ประกอบการเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการตาม

หลักสูตร 

 ความพยายาม  สถานศึกษา ไดประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดสงนักศึกษา

ออกฝกประสบการณโดยการดําเนินการรวมกับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชในการประชุมและยก

ยองเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 

 สัมฤทธิ์ผล  มีสถานประกอบการเขารวมจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา  จํานวน  45 แหง ผล

การประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  27  จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ินที่มีสวนรวมในการ 

พัฒนาผูเรียน 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาสนับสนุนใหครูผูสอนวางแผนการเรียนรูโดยการบูรณาการให

สอดคลองกับแหลงเรียนรูในชุมชนตาง ๆ โดยเชิญผูเช่ียวชาญหรือภูมิปญญาทองถ่ิน มาชวยจัดการเรียนรู   

 ความพยายาม   แผนกวิชาตาง ๆ จัดหาผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถ่ินมามี

สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน   จัดทําโครงการฝกงานและศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  จัดทํา

โครงการสัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ  พัฒนาบุคลิกภาพผูเรียนโดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรู 

 สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษา ซึ่งมีอยู 7 แผนกวิชา เปดสอนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชา และระดับ ปวส. 

6 สาขาวิชา   ไดจัดใหมีผูเช่ียวชาญหรือใชภูมิปญญาทองถ่ิน ในการพัฒนาผูเรียน โดยการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอน และการใหความรูในสถานประกอบการ  ทุกสาขาวิชา /สาขางาน  คิดเปนรอยละ 

100  ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี  28  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน  กําหนดใหครูผูสอนมีคุณวุฒิดานวิชาชีพ  มีความรู ความสามารถตรงตามสาขาวิชา 

 ความพยายาม  สถานศึกษาดําเนินการสํารวจความพรอมในการจัดการเรียนรูตามสาขางาน  ซึ่ง

สอดคลองกับแผนการเรียนในแตละภาคเรียน มอบหมายรายวิชาตรงกับคุณวุฒิดานวิชาชีพตามสาขางาน 

สาขางานใดมีจํานวนครูไมเพียงพอ  ดําเนินการจางครูจางสอนซึ่งมีวุฒิตรงตามสาขางาน  

 สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษา  มีครูผูสอนสาขางานการบัญชี  สาขางานการขาย  และสาขางาน

คอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาพืชศาสตร  สาขาประมง  สาขาอุตสาหกรรม  สาขาชางกลเกษตร  และสาขา

สัตวศาสตร  ทั้งในระดับ ปวช .และ ปวส  .ตรงตามเกณฑผูสอน 1 ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน คิดเปน รอย

ละ 100 ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 
 

 

ตัวบงชี้ท่ื  29  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ระดับปวช  .และ ปวส  .สาขางานการบัญชี  

การขาย  คอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขางานพืชศาสตร  สาขางานสัตวศาสตร  สาขางานชางกลเกษตร  สาขา

งานอุตสาหกรรมเกษตร  สาขางานประมง  โดยคํานึงถึงคุณวุฒิทางวิชาชีพของคร ู

 ความพยายาม  สถานศึกษา ดําเนินการสํารวจความพรอมในการจัดการเรียนรูตามสาขางาน  ซึ่ง

สอดคลองกับแผนการเรียนในแตละภาคเรียน  มีครูผูสอนที่เปนขาราชการ พนักงานราชการ  ครูจางสอน  

ตรงตามสาขางานที่เปดสอน 

 สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีครูผูสอนสาขางาน การบัญชี  การขาย  คอมพิวเตอร  สาขางานพืช

ศาสตร  สาขางานสัตวศาสตร  สาขางานชางกลเกษตร  สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร  สาขางานประมง   

ทั้งในระดับ ปวช . และ ปวส  .ภาคเรียนที่ 1/2553  มีอัตราผูสอนตอผูเรียน  1:6  และในภาคเรียนที่ 2 

/2553 มีอัตราผูสอนตอผูเรียน  1:6 คิดเปน  ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี ดังน้ันในตลอดป

การศึกษา มีอัตราสวนผูสอนตอผูเรียน คิดเปน 1:6 
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 สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี 13 รอยละของหลักสูตรฐาน

สมรรถนะที่มีคุณภาพ  

(รายวิชาที่มีการพัฒนาครบ  4 ขอ) 

ดี   >   75        

พอใช   60 - 75   

ปรับปรุง   <60  

รอยละ 92.35 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 14 รอยละของของแผนการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยเนน

ผู เ รี ย น เ ป น สํ า คัญแล ะ  มุ ง  เ น น

สมรรถนะอาชีพ 

1. ผานการตรวจการเขียนแผนฯ จาก

ฝายวิชาการ 

2. มีรายงานผลการจัดการเรียนการ

สอน บันทึกหลังการสอน 

3. ผานการนิเทศจากคณะกรรมการ

นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

4.  มีการนําผลมาพัฒนาการจัดการ

เรียนรู เชน พัฒนาสื่อ แผนฯ 

ดี   >   75  

พอใช   60 - 75  

ปรับปรุง   <   60  

 

รอยละ  82.56 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 15 สถานศึกษาจัดการ

เรียนรูอยางหลากหลาย 

ดี   > 60 

พอใช 30 - 60 

ปรับปรงุ < 30 

 รอยละ 64.30 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 16 ระดับความพึงพอใจของ

ผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 

 

ดี   4.00  – 5.00   

พอใช   3.50  – 

3.99   

ปรับปรุง   1.00  – 

3.49   

รอยละ  4.27 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  17  รอยละของงบประมาณ

ที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก  อุปกรณ

สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยาง

เหมาะสม 

ดี  > 15  

พอใช  10 – 15  

ปรับปรุง < 10   
รอยละ 14.52 ระดับ พอใช 
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ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี 18   ระดับความเหมาะสม

และเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรใน

แตละสาขาวิชา 

ดี  1 : 1 

พอใช 2 : 1

ปรับปรุง 3 : 1 
1:1 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 19   ระดับความเหมาะสม

ในการจัดอาคารเรียน  อาคาร

ประกอบ  หองเรียน  หอง ปฏิบัติการ  

โรงฝก งาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติ งาน

เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศ

ที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชน

สูงสุด 

ดี  ปฏิบัติทุกขอ 

พอใช  

ปฏิบัติ 1- 3  

ปรับปรุง  

ปฏิบัติ 1- 2  

ปฏิบัติ 3 ขอ ระดับ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี  20  ระดับคุณภาพการ

บริหารและการจัดการระบบงานฟารม

ใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ   

 

ดี  ปฏิบัติทุกขอ 

พอใช  

ปฏิบัติ 2.1- 2.4   

ปรับปรุง 

ปฏิบัติ 2.1 –2.3  

ปฏิบัติ 4 ขอ ระดับ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี  21   ระดับความเหมาะสม

ในก า ร จั ด ศู น ย วิ ท ย บ ริ ก า ร   ใ ห

เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศ

ที่เอื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชน

สูงสุด 

ดี  ปฏิบัติทุกขอ 

พอใช ปฏิบัติ  3 

ขอ    

ปรับปรุง ปฏิบัติ 2 

ขอ  

 

ปฏิบัติทุกขอ ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 22  ระดับความเหมาะสมใน

การจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ   

   

 

ดี  ปฏิบัติทุกขอ 

พอใช ปฏิบัติ   1-4  

ปรับปรุง ปฏิบัติ  

1-3 

ปฏิบัติ 1-4 ระดับ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี 23   ระดับคุณภาพการ

จัดระบบความปลอดภัยของ

สภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขา  

วิชา/สาขางาน 

 

ดี  > 70 

พอใช   60 –  69  

ปรับปรุง <  60  
รอยละ 89.33 ระดับ ดี 
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ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้  24  รอยละของบุคลากร

ภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนา

ตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

ดี   >  89  

พอใช   75 – 89 

ปรับปรุง  < 75  
รอยละ 100 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  25 จํานวนครั้งหรือปริมาณ

ในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ดี  > 19 ครั้ง 

พอใช  15-19 ครั้ง 

ปรับปรุง<15 ครั้ง 
รอยละ 100 ครั้ง 

 
ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี26    จํานวนสถาน

ประกอบการที่มีการจัดการศึกษา

รวมกับสถานศึกษา 

 

ดี >   20  แหง 

พอใช15–  19   

แหง 

ปรับปรุง < 15 แหง 

รอยละ  45 แหง ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี   27     จํานวนคน-ช่ัวโมง

ของผูเช่ียวชาญผูทรงคุณวุฒิ  หรือถูมิ

ปญญาทองถ่ินที่มีสวนรวมในการ

พัฒนาผูเรียน 

ดี  > 89 

พอใช  75- 89 

ปรับปรุง < 75 
รอยละ 100 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้  28       อัตราสวนของผูสอน

ประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียน

ในแตละสาขาวิชา 

ดี   100     

พอใช  50 – 99   

ปรับปรุง  < 50 
รอยละ 100 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ 29  อัตราสวนของผูสอน

ประจําตอผูเรียน 

 ดี  1 : 25  

 พอใช 1 : 25-30  

 ปรับปรุง 1 : 30     
อัตราสวน 1 : 6 ระดับ ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 คะแนน 3 ระดับ ดี 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

     ตัวบงชี ้ 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี้   17, 19, 20, 22 

มาตรฐานที ่ 3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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ขอกําหนดท่ี   3  สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรมดังน้ี   

ขอกําหนดท่ี   3.1  จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวบงชี้ท่ี  30  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาตระหนักดีวา ครูที่ปรึกษาเปรียบเสมือนผูปกครองคนที่ 2 จึง แตงต้ัง

ครูที่ปรึกษาใหดูแลนักศึกษาทุกช้ันเรียน  โดยใหครูที่ปรึกษาดูแลตลอดจนใหคําปรึกษาอยางใกลชิดและ

ตอเน่ือง และใหนักศึกษาประพฤติปฏิบัติอยูในระเบียบวินัยและขอบังคับของวิทยาลัย  ต้ังแตการรับมอบ

ตัวเขาเปนนักศึกษาของวิทยาลัยจนกระทั่งจบการศึกษา     

 ความพยายาม   สถานศึกษากําหนดให ครูที่ปรึกษาพบนักศึกษาในกิจกรรมหนาเสาธงทุกวันและ

จัดเวลาใหนักศึกษาไดพบครูที่ปรึกษาในหองเรียนที่กําหนดตามตารางเรียนของนักศึกษาทุกช้ันเรียน

สัปดาหละหน่ึงครั้ง   

 สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามอบหมายหนาที่ใหครูที่ปรึกษาพบนักศึกษาในช่ัวโมง โฮมรูม  (Home 

room)   สัปดาหละ  1  ช่ัวโมง  ภาคเรียนละ  16 – 17  ครั้ง  จํานวน  2  ภาคเรียน  รวม  33  ครั้ง  และ

ตรวจสอบประเมินนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหนาเสาธงทุกเชา  ภาคเรียนละ  17  สัปดาห  จํานวน  2  

ภาคเรียน  รวม  154  ครั้ง  รวมทั้งปการศึกษารวม  187  ครั้ง  
 

ตัวบงชี้ท่ี  31  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน  

 ความตระหนัก สถานศึกษาใหความสําคัญในการดูแลนักเรียนนักศึกษาในเรื่องสุขภาพจึงกําหนด

นโยบาย ใหนักเรียนนักศึกษา ไดรับการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดตระหนักถึงการรักษาสุขภาพและการไมเกี่ยวของกับสารเสพติด 

 ความพยายาม  สถานศึกษาดําเนินการใหนักเรียนนักศึกษา ไดตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพ

ติด โดยมีแพทยและพยาบาล  มาดําเนินการตรวจอยางนอยปการศึกษาละ  1  ครั้ง 

 สัมฤทธิ์ผล  นักเรียนนักศึกษา มีการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด  ผานเกณฑการ

ประเมินรอยละ 90.36 ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี  32  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 

 ความตระหนัก     สถานศึกษาไดมอบหมายใหครูทําหนาที่เปนครูที่ปรึกษา  ครูพี่เลี้ยงและครู

ประจํากลุม    เพื่อใหคําแนะนํารวมทั้งใหบริการตาง ๆ  เชน  รับลงทะเบียนเรียน  นําขอมูลขาวสารตาง 

ๆ  แจงใหนักเรียนนักศึกษาทราบเพื่อผลประโยชนตอการศึกษา  ไมวาจะเปนกําหนดการผอนผันการ

ลงทะเบียนเรียน  การย่ืนคํารองขอกูยืมทางการศึกษา  และยังมีโครงการนํานักศึกษาทัศนศึกษาดูงาน

ภายนอกของทุกแผนกวิชา  ทําใหนักศึกษาไดมีความรู  มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  มีความผูกพันกับครูและ

สถานศึกษามากข้ึน 

 ความพยายาม สถานศึกษาไดจัดใหมีครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ันป  จัดครูพี่เลี้ยงประจําหอพัก

ภายในสถานศึกษา  สถานศึกษามีโครงการพัฒนาภูมิทัศน  โครงการพัฒนาหองเรียนใหอยูในสภาพที่

นาสนใจหรือสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดีข้ึน  นอกจากน้ียังมีโครงการตาง ๆ  ที่ทําใหนักศึกษา

มีความสุขรูสึกสนุกกับการเรียนการสอน  เชน  กิจกรรม  อกท   .กิจกรรมวันสําคัญของชาติ    ศาสนา    

และพระมหากษัตริย    กิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษา    โครงการสรางศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน  

โครงการสรางรายไดระหวางเรียน  เปนตน 

 สัมฤทธิ์ผล  ดวยความรวมมือจากบุคลากรในสถานศึกษา ทําใหมีนักศึกษาออกกลางคันในป

การศึกษา  2553  คิดเปนรอยละ  19.43  ซึ่งอยูในเกณฑ ดี 

 
 

ขอกําหนดท่ี   3.2  จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 

 รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

 

ตัวบงชี้ท่ี  33  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

ความตระหนัก  สถานศึกษามีคําสั่งแตงต้ังมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินงานกิจกรรม   ซึ่งเปน

การจัดกิจกรรมที่หลากหลายตลอดปการศึกษา  โดยกิจกรรมสวนใหญไดผานการวางแผนรวมกันของผูที่

เกี่ยวของและผูเรียนที่เปนแกนนํา     

ความพยายาม  บุคลากรในสถานศึกษาไดเห็นถึงประโยชนในการจัดกิจกรรมที่มีความ

หลากหลายและใหครอบคลุม  เพื่อใหเขาถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน   ซึ่งมีครูที่ปรึกษา

กิจกรรมที่รับผิดชอบในแตละสาขาวิชาและนักศึกษาแกนนํา  ไดรวมวางแผนเขียนโครงการตางๆ  

ดําเนินงานติดตามและประเมินผลเพื่อที่จะรองรับการพัฒนาผูเรียนและติดตามประเมินผลใหเขากับ

มาตรฐานวิชาชีพ   

 สัมฤทธิ์ผล  จากการที่บุคลากรในสถานศึกษาไดดําเนินการในการพัฒนาผูเรียนโดยจัดกิจกรรมที่

สรางสรรคและมีประโยชนสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่สังกัด  ความตองการของนักศึกษาและ

ชุมชน  สงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการดานความรูทางวิชาการ  มีคุณธรรมจริยธรรม  คานิยมที่ดีงามใน
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วิชาชีพ  ตลอดจนมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธครบทั้ง  3  ดาน ทั้งหมด  6   สาขาวิชา  9  สาขางาน 

คิดเปนรอยละ  100  ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 
 

 

ขอกําหนดท่ี   3.3  จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม  

 

ตัวบงชี้ท่ี  34  จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม ประเพณี 

 และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรม สงเสริมดานอนุรักษสิ่งแวดลอม  

วัฒนธรรม  ประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ใหมีแผนการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  มีการแตงต้ังครูที่ปรึกษากิจกรรมหลักและคําสั่งมอบหมายหนาที่

ในการจัดกิจกรรมตางๆ  ของสถานศึกษา   และดําเนินกิจกรรมโดยผานกระบวนการวางแผนรวมกันของผู

ที่เกี่ยวของ   

ความพยายาม  สถานศึกษามอบหมายหนาที่ใหครูที่ปรึกษาพบผูเรียน ใหคําแนะนํา  และชวยให

การจัดกิจกรรมดําเนินไปตามแผน  ในช่ัวโมงกิจกรรมและชวงเวลาที่ผูเรียนไดจัดการประชุมสมาชิกของ

กิจกรรมน้ันๆ   

 สัมฤทธิ์ผล  ผูเรียนสวนใหญไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ตามที่สถานศึกษาจัดให  สถานศึกษาไดจัดกิจกรรม สงเสริมการอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ในระดับ  ปวช.   จํานวน  4  ครั้ง   ระดับ  ปวส.   จํานวน  6  ครั้ง  และ

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  10  ครั้ง  โดยจัดครบทุกสาขางาน /วิชาทั้ง 2 ดาน   คิดเปน

รอยละ   100  ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

95

 สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  3  ในแตละตัวบงชี้ 

 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี  30     จํานวนครั้งของการ

จัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา   

ดี  > 25  ครั้ง /ป 

พอใช  20-25 

ครั้ง/ป 

ปรับปรุง < 20 

ครั้ง/ป 

187 ครั้ง ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ 31 จํานวนครั้งของการ

จัดบริการ  ตรวจสุขภาพและตรวจสาร

เสพติดใหกับผูเรียน 

 

 ดี 1ครั้ง >90 % 

พอใช 1ครั้ง 80-90 

% ปรับปรุง 1ครั้ง

<80% 

รอยละ 90.36  ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 32 รอยละของผูเรียนที่ออก

กลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 

ดี  <  30 

พอใช  = 31 - 40 

ปรับปรุง  > 40 

รอยละ 19.43 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  33  จํานวนครั้งและ

ประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดาน

วิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม  คานิยม

ที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งบุคลิกภาพ

และมนุษยสัมพันธ   

 

รอยละของ

สาขาวิชา  /สาขา

งาน  ที่จัดกิจกรรม

ครบทั้ง 3 ดาน 

ดี  > 80   

พอใช   75 – 80  

ปรับปรุง <   75  

รอยละ 100 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  34   จํานวนครั้งของ

กิจกรรม/โครงการที่สงเสริมดาน

อนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  

ประเพณี และ  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รอยละของ

สาขาวิชา  /สาขา

งาน  ที่จัดกิจกรรม

ครบทั้ง  2   ดาน 

ดี  >  80   

พอใช  75-80  

ปรับปรุง <  75  

รอยละ 100 ระดับดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 คะแนน 3 ระดับดี 
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สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

     ตัวบงชี ้30, 31, 32, 33, 34 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี้  - 
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มาตรฐานที ่ 4   การบริการวิชาชีพสูสังคม 

 

ขอกําหนดท่ี   4  สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม  ดังน้ี  

ขอกําหนดท่ี   4.1  บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ท้ังภาครัฐ 

และเอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง 

 

ตัวบงชี้ท่ี  35  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ    

 ความตระหนัก  สถานศึกษาตระหนักในความสําคัญของการใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู

ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ และโครงการฝกอบรมวิชาชีพ 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพสูชุมชนไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป โดยมอบหมายหนาที่ใหกับงานโครงการพิเศษทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานราชการ และ

ผูนําชุมชน เพื่อจัดฝกอบรมและฝกทักษะวิชาชีพใหกับเกษตรกรและผูที่สนใจทั้งโครงการที่ใหบริการ

วิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพ 

 สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษาไดดําเนินการจัดฝกอบรมและฝกทักษะใหกับเกษตรกรและผูที่สนใจใน

พื้นที่เปาหมายตามแผนปฏิบัติการจนเกิดความสําเร็จ โดยทุกแผนกวิชาไดจัดกิจกรรมทั้ง  2 ประเภท  

มากกวา 4 กิจกรรม ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 

 

ขอกําหนดท่ี   4.2  จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับ 

แผนการบริการวิชาชีพท่ีกําหนด 

ตัวบงชี้ท่ี  36  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะ 

วิชาชีพตองบดําเนินการ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดเล็งเห็นวาการบริการวิชาชีพสูชุมชนเปนสิ่งที่ดี และยังไดรับ

งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยตรง   ดังน้ัน   ผูบริหารตองมีการประชุม   

ช้ีแจง รวมวางแผนในการใชงบประมาณ ใหเปนไปตามระเบียบ วาดวยการใชจายงบประมาณ และ

สนับสนุนผูปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ความพยายาม สถานศึกษาจัดทําโครงการบริการวิชาชีพ และโครงการอื่นๆใหสอดคลองกับ

งบประมาณที่ไดรับ โดยดําเนินการบริการวิชาชีพ และโครงการอื่นๆ อยางตอเน่ือง  มีผูรับผิดชอบ

โครงการที่ชัดเจน   

 สัมฤทธิ์ผล  เกษตรกรและผูสนใจมีความรู  ความเขาใจในทักษะวิชาชีพเกษตร  และสามารถนํา

ความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพและใชในชีวิตประจําวันได  รอยละ 0.93 ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ 

ดี 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  4  ในแตละตัวบงชี้ 

 

ตัวบงชี้ 
เกณฑเชิง

ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี 35 จํานวนและประสิทธิผล

ของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ

วิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพ  

 

 

ดี มากกวา 4  

กิจกรรม/

โครงการ           

พอใช  

2– 3 กิจกรรม/

โครงการ             

ปรับปรุง 

0 -1 กิจกรรม/

โครงการ 

มากกวา 4 กิจกรรม ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  36  รอยละของ

งบประมาณในการจัดกิจกรรม/

โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และฝก

ทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ 

ดี  >    0.20   

พอใช =  0.11 – 

0.20   

ปรับปรุง < 0.11 

รอยละ  0.93 ระดับ ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 คะแนน 3 ระดับ ดี 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี  4 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

     ตัวบงชี้  35, 36 

 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี้  - 
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มาตรฐานที ่ 5  นวัตกรรมและการวิจัย 

 

ขอกําหนดท่ี   5  สถานศึกษาควรมีการจัดการเก่ียวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังน้ี   

ขอกําหนดท่ี   5.1  สงเสริม  สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐงานวิจัย  และ 

โครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนา 

 

ตัวบงชี้ท่ี  37  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงการวิชาชีพ  

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดสงเสริม ประชาสัมพันธ เพื่อกระตุนใหครูผูสอนและผูเรียน ใน

แผนกวิชาตาง ๆ ไดมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน และสนับสนุน

งบประมาณในการจัดทํา 

 ความพยายาม  สถานศึกษามีการนําขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงการวิชาชีพ โครงงาน ประชาสัมพันธ และเชิญชวนใหครูผูสอนและผูเรียนจัดทํา

และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน และโครงการวิชาชีพ   มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ

สงเสริมสนับสนุน  ใหครูผูสอนและผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน และโครงการ

วิชาชีพ ที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและประกอบอาชีพของผูที่สนใจ 

 สัมฤทธิ์ผล  ครูผูสอนและผูเรียน แผนกวิชาตางๆ ไดจัดทํา นวัตกรรม  โครงการวิชาชีพ โครงงาน 

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐในระดับ  ปวช.   และ  ปวส.   ผานเกณฑระดับ ปวช.   จํานวน  1  สาขาวิชา  6  

สาขางาน  ระดับ ปวส.    จํานวน  1  สาขาวิชา   รวมทั้งสิ้น  8  สาขาวิชา   /สาขางาน  จากทั้งหมด  16  

สาขาวิชา  /สาขางาน   คิดเปนรอยละ  50  อยูในเกณฑ  ปรับปรุง  

 

ตัวบงชีท่ี้  38  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพ  และ/หรือ 

ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษา ไดสงเสริมใหมีการนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน และ

โครงการวิชาชีพ เผยแพรในระดับตาง ๆ และสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพรผลงานในระดับชาติ 

 ความพยายาม  สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนและ

ผูเรียน  นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่ไดจัดทําไปเผยแพร เพื่อใหผูที่สนใจนําไปใช

ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน และประกอบอาชีพ ในระดับชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ 

 สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีการนําผลงานเผยแพรประชาสัมพันธ ในระดับชาติ  ใหผูที่เกี่ยวของ

สามารถนําไปใชประโยชน ในปการศึกษา 2553  ทั้งหมด  6  ช้ิน  มีนวัตกรรม  3  เรื่อง  งานวิจัย   2  

เรื่อง  และโครงงาน 1    เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 
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ขอกําหนดท่ี   5.2  จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ 

งานวิจัย  และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนา การเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

ตัวบงชี้ท่ี  39  รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

 งานวิจัย  และโครงงานตองบประมาณทั้งหมด  

 ความตระหนัก 

 1. สถานศึกษา ไดสนับสนุนในการพัฒนา  เผยแพร  การจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย

และโครงงานโดยจัดสรรงบประมาณประจําปใหกับงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  และการทําสัมมนาผลงานทาง

วิชาการ  ในงานประชุมวิชาการ  อกท.  ทั้งระดับภาคและระดับชาติ 

 2. สถานศึกษา สนับสนุนใหบุคลากรมีการศึกษาหาความรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 ความพยายาม 

 1. งานวิจัยและสิ่งประดิษฐจัดทําโครงการประจําป  เพื่อเสนอของบประมาณที่ใชในการ

ดําเนินการจัดทําวิจัยภายในวิทยาลัย ฯ  และจัดทําสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

 2. สถานศึกษา มีการติดต้ังระบบอินเทอรเน็ตทุกแผนกวิชา  เพื่อใหบุคลากรหาความรูเพิ่มเติม

จากแหลงการเรียนรูภายนอกวิทยาลัย ฯ 

 3. สถานศึกษา ใหนักเรียน  นักศึกษาแตละแผนกวิชาจัดทําสัมมนาผลงานทางวิชาการ  เพื่อ

นําไปแขงขันในงานประชุมวิชาการ  อกท. ทั้งในระดับภาคและระดับชาติ 

 ผลสําเร็จ 

 1. นักเรียน  นักศึกษาเกิดทักษะทางวิชาชีพในการจัดทําโครงงาน  และโครงการวิชาชีพ  อีกทั้ง

การประยุกตความรูที่ไดเรียนมาในการจัดทําสัมมนางานวิจัยของแตละสาขาวิชา ในการแขงขันงานประชุม

ทางวิชาการ  อกท.  ระดับภาค  และไดผานการคัดเลือกใหแขงขันในงานประชุมวิชาการ  อกท  .

ระดับชาติตอไป 

 2. สถานศึกษา ไดเผยแพร  ประชาสัมพันธผลงานวิจัยของคณะครู  และสิ่งประดิษฐคนรุนใหม

ของวิทยาลัย ฯ  ผานทางเว็บไซตของสถานศึกษา คิดเปน รอยละ 0.56 ผลการประเมินคุณภาพ อยูใน

ระดับ พอใช 
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ขอกําหนดท่ี   5.3  จัดการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ 

งานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

 

ตัวบงชี้ท่ี  40  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ 

งานวิจัย และโครงงาน 

 

 ความตระหนัก  สถานศึกษา ไดมีการประชุมช้ีแจงใหครูผูสอนรับทราบเกี่ยวกับการดําเนินการ

เกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงงาน ใหงานประชาสัมพันธเผยแพรผลงานตอสาธารณชน  

 ความพยายาม  สถานศึกษา สงเสริมใหครูผูสอนสงผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและโครงงาน 

เขารวมจัดแสดงเพื่อเผยแพรในโอกาสตางๆ  สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนใหแผนกวิชา จัดทํา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงงาน โครงการวิชาชีพ ที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน และนําไป

ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ  มีการเผยแพรผลงานตอสาธารณชน 

 สัมฤทธิ์ผล  ในปการศึกษา 2553  สถานศึกษา มีการเผยแพรผลงานตอสาธารณชน จํานวน  13  

ครั้ง 2  ชองทาง ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  5  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี้ 
เกณฑเชิง

ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี 37 จํานวนนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงการ

วิชาชีพ  

ดี   100    

พอใช  75 -  99  

ปรับปรุง   <  75 

รอยละ 50 ระดับ ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ ท่ี 38   จํานวนนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานที่มี

ประโยชนทางวิชาชีพ และ   /หรือ

ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

 

ดี  ต้ังแต 3  ช้ิน

ข้ึนไป     

พอใช  2   ช้ิน   

ปรับปรุง  1  ช้ิน

หรือนอยกวา 

6 ช้ิน ระดับ ดี 

ตั ว บ ง ชี้ ท่ี   3 9   ร อ ย ล ะ ข อ ง

งบประมาณในการสรางพัฒนาและ

เผยแพรน วัตกรรม   สิ่ ง ประดิษฐ  

งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ 

ดี  >   1.00   

พอใช   0.50 – 

1.00   

ปรับปรุง <   0.50    

รอยละ 0.56 ระดับ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี 40  จํานวนครั้งและชอง

ทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

นวัตกรรม  สิ่ งประดิษฐ   งานวิจัย  

และโครงงาน 

ดี   มากกวา 4  

ครั้ง       

พอใช   3 – 4    

ปรับปรุง   นอย

กวา 3 ครั้ง   

13  ครั้ง ระดับ ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 คะแนน 2 ระดับ พอใช 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 5 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

     ตัวบงชี้  38, 40    

 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี้  37, 39 
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มาตรฐานที ่ 6  ภาวะผูนําและการจัดการ 

 

ขอกําหนดท่ี 6   สถานศึกษาควรมีภาวะผูนําและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  ดังน้ี 

ขอกําหนดท่ี   6.1  ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของ 

บุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงาน  หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 

ตัวบงชี้ท่ี  41  ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตรและ 

การมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาเห็นความสําคัญของการใหบุคลากรและชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การกําหนดทิศทางการบริหารใหบุคลากรทุกคน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารและระดม

สมองในการทําแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยไดประชุมช้ีแจงใหทุกคนทราบความจําเปนและความสําคัญที่

จะตองจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ทุกคนไดมีสวนรวม 

 ความพยายาม  สถานศึกษามีการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา โดยใชรูปแบบบริหารงาน

ของคณะกรรมการสถานศึกษา   จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มาจากการระดมสมองของบุคลากรทุก

ฝาย   บริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดแนวทางตามแผนพัฒนา 3-5  ป และตามแผนปฏิบัติการประจําป

ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและวิสัยทัศนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ การ

อาชีวศึกษาและสถานศึกษา  เปดสอน นักเรียน นักศึกษา อศ .กช  .โดยรวมมือกับชุมชนตางๆในอําเภอ

ใกลเคียง 

 สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีแผนพัฒนาสถานศึกษา  ป 2558-2553   มีแผนปฏิบัติการประจําป 

2553   มีระบบพัฒนาและการบริหารตามยุทธศาสตรของตนเอง และมีผูรับผิดชอบแผนงาน /โครงการ

ตางๆ  มีคณะกรรมการสถานศึกษาเปนองคคณะในการบริหารสถานศึกษา  มีองคประกอบ 7 ขอ ผลการ

ประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 
 

ขอกําหนดท่ี  6.2  จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรมตาม 

จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  

 

ตัวบงชี้ท่ี  42  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณมาตรฐาน

วิชาชีพของครูผูสอนเพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน 

 ความพยายาม  สถานศึกษามีการประชุมช้ีแจงใหครูผูสอนปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณมาตรฐาน

วิชาชีพ  มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผูสอน  การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ   ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูจางสอน 
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 สัมฤทธิ์ผล  ครูผูสอนในสถานศึกษา  ปฏิบัติตนตามหนาที่ที่ไดมอบหมาย  มีการพัฒนาตนเอง

ตามศักยภาพ   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผูสอนทุก

คน คิดเปน รอยละ 100 ผลการประเมินคุณภาพ อยูในระดับ ดี 

 

ขอกําหนดท่ี   6.3  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาอยาง 

เหมาะสม 

ตัวบงชี้ท่ี  43  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

 ความตระหนัก สถานศึกษาไดใหความสําคัญเปนอยางมากตอระบบการสื่อสารและสารสนเทศ 

เพราะมีบทบาทอยางมากกับการบริหารงานทั้งทางดานการบริหารจัดการและทางดานการเรียนการสอน  

ทั้งน้ีวิทยาลัยฯตระหนักดีถึงการใชขอมูลและสารสนเทศที่ถูกตองและเปนระบบ  มีความรวดเร็วในการรับ

และสงขอมูลอยางดี  ไดมีการออกแบบโครงสรางการเช่ือมตอระบบเครือขายระหวางอาคารตาง ๆ และ

สถานศึกษาไดมีแบบความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการจัดการความรูของสถานศึกษา  มีการจัด

ประชุมและดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการองคความรู  นอกจากน้ีไดกําหนดหนาที่และความ

รับผิดชอบใหกับบุคลากรของวิทยาลัยรับผิดชอบโดยตรง  และยังไดมีการจัดสงบุคลากรของทางวิทยาลัยฯ

เขารวมรับการฝกอบรมทางดานการดูแลระบบเครือขายอยางตอเน่ืองเพื่อใหบุคลากรสามารถแกไขปญหา

ในการใชงานระบบเครือขายเบื้องตนได 

 ความพยายาม สถานศึกษาไดอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการทางดานการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางตอเน่ือง  โดยในปการศึกษา  2553  ไดดําเนินการอนุมัติงบประมาณเพื่อใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขายในจุดที่มีปญหาในการใชงานไปแลวอยางนอย 3  จุดดวยกัน คือ หอง 

Server อาคารสัมมนา และ หองประชุมอาคารเอนกประสงค เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพที่สุด และยังมีแผนการปรับปรุงระบบเครือขายใหสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพทุกจุด

ภายในสถานศึกษา 

 สัมฤทธิ์ผล  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สามารถคนควาหาขอมูลขาวสารตางๆ  

สามารถ รับ - สงขอมูล ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําขอมูลสารสนเทศที่คนควาไดมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถจัดสงเอกสารตาง ๆ ใหแกหนวยงานที่รอง

ขอไดตรงตามเวลาที่กําหนด และเมื่อการใชงานระบบเครือขายของวิทยาลัยฯมีปญหาก็จะมีบุคลากรของ

วิทยาลัยฯที่สามารถเขาไปกํากับดูแลและสามารถแกไขปญหาใหระบบสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงานมีการปฏิบัติ 8 ขอ ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6   ในแตละตัวบงชี ้

 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี 41   ระดับคุณภาพการ

บริหารของผูบริหารที่สอด คลองกับ

แผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความ

โปรงใสตรวจสอบได 

 

ดี   มีองคประกอบ

มากกวา 6 ขอ       

พอใช  

 มีองคประกอบ  

5–6  ขอ        

ปรับปรุง   

มีองคประกอบ 

นอยกวา 5 ขอ   

มีองคประกอบ 7 ขอ ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 42    

รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่

สามารถปฏิบั ติตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพ 

ดี   >   90                                        

พอใช   8 5 –  9 0  

ปรับปรุง  < 85 
รอยละ 100 ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 43  ระดับคุณภาพของการ

จัดระบบสารสนเทศ  และการจัดการ

ความรูของสถานศึกษา 

 

 

ดี ปฏิบัติขอ 1- ขอ 

7   หรือ ปฏิบัติ

ครบทั้ง 8 ขอ 

พอใช ปฏิบัติขอ 1 

-  ขอ 6  

ปรับปรุง   ปฏิบัติ

ขอ 1  - ขอ 5 หรือ 

นอยกวา 

ปฏิบัติ 8  ขอ ระดับ  ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 คะแนน 3 ระดับ  ดี 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 6 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

     ตัวบงชี้ 41, 42, 43 

      

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก    

     ตัวบงชี้ -    
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มาตรฐานที ่ 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 

ขอกําหนดท่ี   7  สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังน้ี 

ขอกําหนดท่ี   7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอยางตอเน่ือง 

 

ตัวบงชี้ท่ี  44  สถานศึกษามีกลไกระบบการประกันคุณภาพ ดานโครงสรางการบริหาร บุคลากร 

การปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 

 ความตระหนัก สถานศึกษา ไดจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ  .2542 ซึ่งในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 

กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตราที่ 48 

กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี

แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ข้ันตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  จัดทําคําสั่ง

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษาและระดับแผนกวิชา  ซึ่งประกอบดวย

กรรมการควบคุมคุณภาพ  กรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ  มีการจัดสรรงบประมาณในการ

ดําเนินงาน ไวในแผนปฏิบัติการประจําป   

 ความพยายาม งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ไดวางแผนการจัดทํา รายงานการ

ประเมินตนเอง  (SAR)  ระดับบุคคล ของบุคลากรทุกคน ในสถานศึกษา ระดับแผนกวิชา ทุกแผนกวิชา 

และระดับสถานศึกษา ซึ่งมีคูมือการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษาและคูมือ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภาย ระดับแผนกวิชา  ขอมูลและรายงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน  สําหรับใหบุคลากรในสถานศึกษาใชเปนแนวปฏิบัติและรายงานผลการดําเนินงานแตละ

ตัวบงช้ี  และมีการกํากับติดตามและตรวจสอบโดยฝายบริหารของสถานศึกษา  

 สัมฤทธิ์ผล  ผลจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษาไดทําการประเมินตนเอง  

มีผลสัมฤทธ์ิในระดับดี  จํานวน 36 ตัวบงช้ี  ระดับพอใช  จํานวน 7 ตัวบงช้ี   และระดับปรับปรุง จํานวน  

2 ตัวบงช้ี รวมทั้งสิ้น  45    ตัวบงช้ี และมีการปฏิบัติครบทั้ง 4 ขอ ตามที่กําหนดไวในกลไกระบบการ

ประกันคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี  45  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 

 สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลที่แสดงความตระหนัก  การปฏิบัติและความสําเร็จจาก

การปฏิบัติตามขอกําหนด  โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  เชน  

มีรายงานผลการตรวจประเมินภายในประจําป  มีการนําผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจําป  

รวมทั้งขอเสนอแนะมาใชพัฒนาปรับปรุงการบริหาร  มีการปฏิบัติงานโดยใชระบบคุณภาพ  (PDCA)  มี

รายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาสรางความตระหนักแกบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีโครงการให

ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในแกบุคลากรในสถานศึกษา  มีการจัดสรรงบประมาณในการ

ดําเนินงาน ไวในแผนปฏิบัติการประจําป   

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดจัดปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน ระดับบุคคล แผนกวิชา 

ใหบุคลากรในสถานศึกษา ในหวงของเดือนมีนาคม พ .ศ  .2554  และมีการนําขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินภายนอกรอบที่  2  ในมาตรฐานที ่2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน วาสถานศึกษาควรมี

การนิเทศการเรียนการสอน โดยฝายวิชาการไดใหแผนกวิชาดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนและ

รายงานการจัดการเรียนรู   

 ผลสําเร็จ  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในมาตรฐานที่ 2 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยมีการนิเทศการเรียนการสอน และมีการรายงานการจัดการ

เรียนรูของครูผูสอน สวนในภาพรวมของการดําเนินงานประกันคุณภาพ  สถานศึกษามีรายงานการ

ประเมินตนเอง รายงานการตรวจสอบติดตามคุณภาพภายในประจําป  รายงานผลการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน  และมีการรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตอสาธารณชน มีการปฏิบัติ 5 

ขอ  ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 
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 สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  7  ในแตละตัวบงชี ้

 

ตัวบงชี้ 
เกณฑเชิง

ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี 44   สถานศึกษามีกลไก

ระบบการประกันคุณภาพ ดานโครง 

สร า งกา รบริห า ร  บุ คลากร  กา ร

ปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 

ดี  ปฏิบัติครบทั้ง 

4 ขอ 

พอใช ปฏิบัติขอ

1–ขอ 3  

ปรับปรุง ปฏิบัติ 

ขอ 1 –  ขอ 2     

หรือ ไมได

ดําเนินการ 

ปฏิบัติ 4 ขอ ระดับ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 45  ประสิทธิผลของการ

ประกันคุณภาพภายใน 

 

 

 

ดี     ปฏิบัติครบ

ทั้ง 5 ขอ 

พอใช ปฏิบัติขอ1 

– ขอ4      

ปรับปรุง ปฏิบัติ

ขอ1–ขอ 3 หรือ 

นอยกวา 

ปฏิบัติ ทั้ง 5 ขอ ระดับ ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 คะแนน 3       ระดับ ดี 

  

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 7 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

     ตัวบงชี้  44, 45 

 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

     - 
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ตอนท่ี  6 

 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 

6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  2553  สรุปไดดังน้ี 

 

 1. มาตรฐานและตัวบงชีท่ี้ดําเนินการไดในระดับดี  เรียงตามลําดับดังน้ี 

  มาตรฐานที ่ 1 ตัวบงช้ีที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 

  มาตรฐานที ่ 2 ตัวบงช้ีที่ 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

  มาตรฐานที ่ 3 ตัวบงช้ีที่ 30, 31, 32, 33, 34     

  มาตรฐานที ่ 4 ตัวบงช้ีที่ 35, 36                                        

              มาตรฐานที ่ 5 ตัวบงช้ีที่ 38, 40 

  มาตรฐานที ่ 6 ตัวบงช้ีที่ 41, 42, 43 

            มาตรฐานที ่ 7 ตัวบงช้ีที่ 44, 45 

 

 2. มาตรฐานและตัวบงชีท่ี้ดําเนินการไดในระดับพอใช  เรียงตามลําดับดังน้ี 

  มาตรฐานที ่ 1 ตัวบงช้ีที่ 11, 12 

  มาตรฐานที ่ 2 ตัวบงช้ีที่ 17, 19, 20, 22 

            มาตรฐานที ่ 5 ตัวบงช้ีที่ 39     

   

 3. มาตรฐานและตัวบงชีท่ี้ดําเนินการไดในระดับปรับปรุง เรียงตามลําดับดังน้ี 

  มาตรฐานที ่ 1 ตัวบงช้ีที่ 6 

            มาตรฐานที ่ 5 ตัวบงช้ีที่ 37  
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6.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผน 

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน

โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมไดดังน้ี 

 6.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา   

1) โครงการบริหารงานฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

   2) โครงการบริหารงานทั่วไป 

   3) โครงการงานบุคลากร 

   4) โครงการงานการเงิน 

   5) โครงการงานการบัญชี 

       6) โครงการพัสดุกลาง 

       7) โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม สัมมนา เอนกประสงคและศูนยวิทยบริการ 

       8) โครงการงานประชาสัมพันธ 

       9) โครงการงานทะเบียน 

     10) โครงการบริหารงานฝายแผนงานและความรวมมือ 

     11) โครงการงานแผนงบประมาณ 

     12) โครงการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 6.2.2 แผนพัฒนาผูเรียน 

1) โครงการงานวิทยบริการและหองสมุด 

   2) โครงการศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

       3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 

       4) โครงการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร สาขางานคอมพิวเตอร 

       5) โครงการกิจกรรมวันสําคัญ 

       6) โครงการกิจกรรม อกท. ระดับหนวย/ภาค/ชาติ 

              7) โครงการกีฬาและนันทนาการ 

       8) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

   9) โครงการปองกันและแกปญหาโรคเอดสและยาเสพยติด 

          10) โครงการงานปกครอง 

      11) โครงการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

      12) โครงการปฐมนิเทศและประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553 

      13) โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553 

          14) โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2553 

      15) โครงการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

    16) โครงการปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตภายในวิทยาลัย 
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       6.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

   1) โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอน  

   2) โครงการงานวัดผลและประเมินผล 

   3) โครงการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน 

 6.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและ

งานวิจัย 

   1) โครงการงานวิจัยพัฒนา  

   2) โครงการงานสิ่งประดิษฐ     

 6.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

   1) โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 

   2) โครงการชีววิถีตามแนวพระราชดําร ิ 

       3) โครงการความความรวมมือและบริการชุมชน                             

 6.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู 

   1) โครงการยางพารา 

   2) โครงการปาลนํ้ามัน 

       3) โครงการไมประดับ 

   4) โครงการไมดอก (กลวยไม) เพื่อการศึกษา 

       5) โครงการพืชสมุนไพร 

       6) โครงการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

       7) โครงการการปลูกพืชไรดิน 

       8) โครงการขยายพันธไมประดับ 

   9) โครงการเพาะเมล็ดสะตอในเรือนเพาะขยายพันธุ 

      10) โครงการสุกร 

      11) โครงการไกไข 

      12) โครงการโคเน้ือ 

      13) โครงการไกพื้นเมือง 

      14) โครงการไรแดง 

      15) โครงการปลาสวยงามและพันธไมนํ้า 

      16) โครงการผลิตภัณฑจากแปงสาลี 
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 6.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1) โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 6.2.8 แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา                           

   1) โครงการลงนามความรวมมือจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ 

           2) โครงการระดมทรัพยากรการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   

 

6.3 สิ่งท่ีตองการความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 6.3.1 ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบัน  

การศึกษาอื่น ๆ  ในทองถ่ิน 

 6.3.2 การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 

 6.3.3 การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและ

เอกชน 

 6.3.4 เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด รวมทั้งการปฏิรูป

การเรียนรู และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 

 6.3.5 การไดรับการนิเทศ ติดตาม งานทางดานวิชาการอยางตอเน่ือง 
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  ตอนท่ี  7 

 
ภาคผนวก 

ขอมูลเพิ่มเติมของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก  ก 

 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  

ประจําปการศึกษา 2553 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

115

 
  คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

  ท่ี ๐๐๕/๒๕๕๔ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา  ๒๕๕๓ 

----------------------------------- 

   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๔๕  

หมวด ๖ มาตรา ๔๘  ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการ

ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองทําอยางตอเน่ือง   เพื่อใหการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินไปดวยความเรียบรอย  อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงแตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๓  ดังตอไปน้ี 

 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่กําหนดนโยบายและจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

กํากับ  ติดตาม การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ประกอบดวย 

 ๑.๑  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 

 ๑.๒  รองผูอํานวยการวิทยาลัย  ฝายแผนงานและความรวมมือ รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓  รองผูอํานวยการวิทยาลัย  ฝายวิชาการ  กรรมการ 

 ๑.๔  รองผูอํานวยการวิทยาลัย  ฝายบริหารทรัพยากร กรรมการ 

 ๑.๕  รองผูอํานวยการวิทยาลัย  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา    กรรมการ 

 ๑.๖  หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 

๒. คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหนาที่ดําเนินการตามมาตรฐานและ

ตัวบงช้ี  ออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  รวบรวมขอมูล  สรุปผลการประเมิน จัดทําจุดเดน  จุดที่

ควรพัฒนา  และแนวทางการพัฒนา  ประกอบดวย 

 มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง 

 คณะกรรมการมาตรฐานท่ี ๑ ประกอบดวย 

  นายนริศ  แกวสีนวล             ประธานกรรมการ 

  นางอัญชล ี  รักขาว กรรมการ 

  นางสุจิรา  สายนาค กรรมการและเลขานุการ 

  นางศิริพร  จันทศร ี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

/ตัวบงช้ีที่  ๑... 
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  ตัวบงชี้ท่ี ๑ รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป 

 ๑. นางอัญชล ี  รักขาว ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวภิริญญา ชูแกว กรรมการ 

 ๓. นางพัชรี   บัวสุข กรรมการและเลขานุการ  

  ตัวบงชี้ท่ี ๒ รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

มาใชแกปญหาการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

 ๑. นางสมจิตต  สังขจันทร ประธานกรรมการ  

 ๒. นางปยนาถ  จิตคงสง กรรมการ  

 ๓. นางธิดารัตน  เทพรัตน กรรมการ 

 ๔. นายทํานูน  บุญยารุณ    กรรมการ 

 ๕. นายนันทวิทย ไตรเมศ กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๓ รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง  การอาน  การเขียนและ 

การสนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

 ๑. นางกัลยาณี   ชวยกาญจน ประธานกรรมการ  

 ๒. นางสายใจ   ตระกูลสันติ กรรมการ 

 ๓. นางสาวเพ็ญศรี    บุญสุข กรรมการ 

 ๔. นางคณิศร       ชูช่ืน กรรมการ 

 ๕. นางสาวเพชรชรัตน โพธ์ิศรี กรรมการ 

 ๖. นางธนวรรณ   ลิกขะไชย  กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๔ รอยละของผู เรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนใน

การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

 ๑. นายกําพล   โพธ์ิถาวร ประธานกรรมการ  

 ๒. นางสาวกมลทิพย  เกตุเกลี้ยง กรรมการ 

 ๓. นางสาวธิดารัตน  ทองขาว กรรมการและเลขานุการ  

  ตัวบงชี้ท่ี ๕ รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ

ที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 ๑. นายทํานูน  บุญยารุณ ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสําราญ  นาคเกลี้ยง กรรมการ 

 ๓. นายเกรียงศักด์ิ มวงนอย กรรมการ  

 ๔. นายสุริยา  ลิบนอย กรรมการ  

 ๕. นางศรินทรทิพย ภูลา กรรมการและเลขานุการ 

 

      /ตัวบงช้ีที่  ๖... 
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  ตัวบงชี้ท่ี ๖ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 ๑. นางอัญชล ี  รักขาว ประธานกรรมการ  

 ๒. นางสาวภิริญญา ชูแกว กรรมการ  

 ๓. นางพัชร ี  บัวสุข กรรมการและเลขานุการ  

  ตัวบงชี้ท่ี ๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 ๑. นางอัญชล ี  รักขาว ประธานกรรมการ  

 ๒. นางสาวภิริญญา ชูแกว กรรมการ  

 ๓. นางพัชร ี  บัวสุข กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ๑. นางสุจิรา  สายนาค ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาววิยะดา คงทอง กรรมการ  

 ๓. นางศิริพร  จันทศร ี กรรมการและเลขานุการ  

  ตัวบงชี้ท่ี ๙ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่ผาน

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ๑. นางสุจิรา  สายนาค ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาววิยะดา คงทอง กรรมการ  

 ๓. นางศิริพร  จันทศร ี กรรมการและเลขานุการ  

  ตัวบงชี้ท่ี ๑๐ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ

อิสระและศึกษาตอภายใน ๑ ป 

 ๑. นางพรทิพย   คงแกว ประธานกรรมการ 

 ๒. นางอาพร   คหวงค กรรมการ  

 ๓. นางสาวประทุมพร จงจิตต กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

 ๑. นางพรทิพย   คงแกว ประธานกรรมการ 

 ๒. นางอาพร   คหวงค กรรมการ  

 ๓. นางสาวประทุมพร จงจิตต กรรมการและเลขานุการ 

 

        /ตัวบงช้ีที่  ๑๒... 
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  ตัวบงชี้ท่ี ๑๒ รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ  ประกอบอาชีพ  และมีรายไดระหวาง

เรียน 

 ๑. นางอําภา  กงเมง ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวสลักจิต สุมาตรา กรรมการ 

 ๓. นางสาวจิราพร ปานออน กรรมการ 

 ๔. นางสาววิยะดา คงทอง กรรมการและเลขานุการ 

 

 มาตรฐานท่ี  ๒  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 คณะกรรมการมาตรฐานท่ี  ๒  ประกอบดวย 

   นายนริศ  แกวสีนวล ประธานกรรมการ 

   นายภิญโญ  จางบัว กรรมการ 

   นายไสว   เลื่องสีนิล กรรมการ  

   นายวิรัช   ชวยกาญจน กรรมการ 

   นางอําภา  กงเมง กรรมการ 

   นางมัณฑนา  เจริญสม กรรมการ 

   นางสาวยุวดี  อุยดํา กรรมการ 

   นายทํานูน  บุญยารุณ กรรมการ 

   นายวิเชียร  บัวช่ืน กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาวกรรณิการ อําลอย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๑๓ รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

 ๑. นายวิเชียร   บัวช่ืน ประธานกรรมการ  

 ๒.  นายภิญโญ   จางบัว กรรมการ 

 ๓. นายไสว    เลื่องสีนิล กรรมการ  

 ๔. นายวิรัช    ชวยกาญจน กรรมการ 

 ๕. นางอําภา   กงเมง กรรมการ 

 ๖. นางมัณฑนา   เจริญสม กรรมการ 

 ๗. นางสาวยุวดี   อุยดํา กรรมการ 

 ๘. นายทํานูน    บุญยารุณ กรรมการ 

 ๙. นางสาวกรรณิการ อําลอย กรรมการและเลขานุการ 

 

       /ตัวบงช้ีที่  ๑๔... 
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  ตัวบงชี้ท่ี ๑๔ รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและ

มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

 ๑. นายวิเชียร   บัวช่ืน ประธานกรรมการ    

 ๒. นายพัฒนา   ทุงโพธ์ิตระกูล กรรมการ 

 ๓. นายภิญโญ   จางบัว กรรมการ  

 ๔. นายไสว    เลื่องสีนิล กรรมการ 

 ๕. นายวิรัช    ชวยกาญจน กรรมการ 

 ๖. นางอําภา   กงเมง กรรมการ 

 ๗. นางสาวยุวดี   อุยดํา กรรมการ 

 ๘. นางมัณฑนา   เจริญสม กรรมการ 

 ๙. นางสาวกรรณิการ อําลอย กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๑๕ สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย  

 ๑. นายวิระ   จันทนุพงศ ประธานกรรมการ 

 ๒. นายบุญศักด์ิ  ต้ังเกียรติกําจาย กรรมการ 

 ๓. นางรัตนา  บุญเกื้อสงค กรรมการ 

 ๔. นายเฉลิม  นิลจันทร กรรมการ 

 ๕. นางศิริโสภา  วิทอนโถง กรรมการ 

 ๖. นายนิพนธ  เดชะผล               กรรมการ 

 ๗. นายประสิทธ์ิ  สุวรรณา กรรมการ 

 ๘. นางอําภา  กงเมง  กรรมการ 

 ๙. นางสุกัญญา  พลวิก  กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวยุวดี  อุยดํา  กรรมการ 

 ๑๑. นางสุชารัตน  เมียนเพ็ชร กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๑๖ ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 

 ๑. นางสุจิรา  สายนาค ประธานกรรมการ  

 ๒. นางสาวสุธิดา สิทธิฤทธ์ิ กรรมการ 

 ๓. นางศิริพร  จันทศร ี กรรมการและเลขานุการ  

  ตัวบงชี้ท่ี ๑๗ รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการ

เรียนการสอนอยางเหมาะสม 

 ๑. นางปยนาถ  จิตคงสง ประธานกรรมการ  

 ๒. นายปราโมทย สหายรักษ         กรรมการ 

 ๓. นายสุริยัน  แกวคงจันทร กรรมการและเลขานุการ 

 

/ตัวบงช้ีที่  ๑๘... 
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  ตัวบงชี้ท่ี ๑๘ ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

 ๑. นางสุกัญญา  พลวิก ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวธิดารัตน ทองขาว          กรรมการ 

 ๓. นางสาวสุธิดา สิทธิฤทธ์ิ กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๑๙ ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบการ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

และเกิดประโยชนสูงสุด 

 ๑. นายชัยพร  ถูกตอง ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสุทัศน  ลิมปยประพันธ กรรมการ 

 ๓. นายบุญศักด์ิ  ต้ังเกียรติกําจาย กรรมการ 

 ๔. นายจิรศักด์ิ  คงสง กรรมการและเลขานุการ 

   ตัวบงชี้ท่ี ๒๐ ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนเชิง

ธุรกิจ 

  ๑. นายภิญโญ  จางบัว ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสมพร  สองเมืองสุข   กรรมการ 

 ๓. นายไสว   เลื่องสีนิล กรรมการ 

 ๔. นายเฉลิม  นิลจันทร กรรมการ 

 ๕. นายพนม  วิทอนโถง กรรมการ 

 ๖. นางศิริโสภา  วิทอนโถง กรรมการ 

 ๗. นายวิเชียร  บัวช่ืน กรรมการ 

 ๘. นางสาวยุวดี  อุยดํา กรรมการ 

 ๙. นายดํารง  พัฒนเกษตรวงศ กรรมการ 

 ๑๐. นางสุชารัตน เมียนเพ็ชร กรรมการ 

 ๑๑. นางประทุม  ไกรรอด กรรมการ 

 ๑๒. นางสาวสิรินาฎ แซต้ิง กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๒๑ ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ  ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน      

มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

 ๑. นางกุลศานต   เจริญสม ประธานกรรมการ 

 ๒. นางกัลยาณี   ชวยกาญจน กรรมการ 

 ๓. นางสาวธิดารัตน  ทองขาว กรรมการ 

 ๔. นางสาวสุนิษา  สุทธิภักดี กรรมการและเลขานุการ 

 

/ตัวบงช้ีที่  ๒๒... 
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  ตัวบงชี้ท่ี ๒๒ ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ 

 ๑. นายพัฒนา  ทุงโพธ์ิตระกูล ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสุรเชษฐ  ทองเพิ่ม  กรรมการ 

 ๓. นายสุธิชัย  ชัยสิทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๒๓ ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ 

สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน 

 ๑. นายวิรัช   ชวยกาญจน ประธานกรรมการ 

 ๒. นายชัยพร  ถูกตอง  กรรมการ 

 ๓. นายปราโมทย สหายรักษ       กรรมการ 

 ๔. นายอุปกรณ  พูลปาน  กรรมการ 

 ๕. นายสุรเชษฐ  ทองเพิ่ม  กรรมการ 

 ๖. นายสุธิชัย  ชัยสิทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๒๔ รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

 ๑. นางสุกัญญา   พลวิก ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวปาลีรัฐ  บัวทองบุญ กรรมการ 

 ๓. นางสาวสลักจิต  สุมาตรา กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๒๕ จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๑. นายกําพล  โพธ์ิถาวร ประธานกรรมการ 

 ๒. นางธนวรรณ  ลิกขะไชย    กรรมการ 

 ๓. นางสาวจิราพร ปานออน กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๒๖ จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา   

 ๑. นายประสิทธ์ิ สุวรรณา  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางมณฑา  ลิมปยประพันธ กรรมการ 

 ๓. นางสุกัญญา  พลวิก  กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๒๗ จํานวนคน- ช่ัวโมง ของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถ่ินที่มีสวน

รวมในการพัฒนาผูเรียน 

 ๑. นายกําพล  โพธ์ิถาวร ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวจิราพร ปานออน กรรมการ 

 ๓. นางสาวภิรดี  สุวรรณศร ี กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชีท่ี้ ๒๘ อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

 ๑. นางสุกัญญา  พลวิก  ประธานกรรมการ 

 

/๒.  นางสาวปาลีรัฐ... 
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 ๒. นางสาวปาลีรัฐ บัวทองบุญ กรรมการ   

 ๓. นางสาวสลักจิต สุมาตรา  กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๒๙ อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

 ๑. นางสุกัญญา  พลวิก  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวปาลีรัฐ บัวทองบุญ กรรมการ  

 ๓. นางสาวสลักจิต สุมาตรา  กรรมการและเลขานุการ 

 

 มาตรฐานท่ี  ๓  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  คณะกรรมการมาตรฐานท่ี  ๓  ประกอบดวย 

   นายไพบูลย  ดานสกุล   ประธานกรรมการ 

   นายพัฒนา  ทุงโพธ์ิตระกูล กรรมการ 

   นางประทุม  ไกรรอด กรรมการ  

   นายบุญศักด์ิ  ต้ังเกียรติกําจาย กรรมการและเลขานุการ 

   นายเทพรัตน  บุญญานุพงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๓๐ จํานวนครั้งของการจัดการใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

 ๑. นายบุญศักด์ิ  ต้ังเกียรติกําจาย ประธานกรรมการ 

 ๒. นายพัฒนา  ทุงโพธ์ิตระกูล กรรมการ 

 ๓. นายเทพรัตน  บุญญานุพงศ กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๓๑ จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

 ๑. นางประทุม   ไกรรอด ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสรุิยา   ลิบนอย กรรมการ 

 ๓. นางสาวกมลทิพย เกตุเกลี้ยง กรรมการ 

 ๔. นางสาวปยพร  มานพศิลป   กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๓๒ รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 

 ๑. นางอัญชล ี   รักขาว ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวภิริญญา  ชูแกว กรรมการ 

 ๓. นางพัชรี    บัวสุข กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๓๓ จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

 ๑. นายบุญศักด์ิ  ต้ังเกียรติกําจาย ประธานกรรมการ 

 ๒. นายประสิทธ์ิ สุวรรณา กรรมการ 

 ๓. นายเทพรัตน  บุญญานุพงศ กรรมการและเลขานุการ 

 

/ตัวบงช้ีที่  ๓๔... 
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  ตัวบงชี้ท่ี ๓๔ จํานวนครั้ งและประเภทของกิจกรรมที่สง เสริมการอนุรักษสิ่ งแวดลอม 

วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ๑. นายบุญศักด์ิ  ต้ังเกียรติกําจาย ประธานกรรมการ 

 ๒. นายประสิทธ์ิ สุวรรณา กรรมการ 

 ๓. นายเทพรัตน  บุญญานุพงศ กรรมการและเลขานุการ 

 

 มาตรฐานท่ี  ๔  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

  คณะกรรมการมาตรฐานท่ี  ๔  ประกอบดวย   

   นายไพบูลย  ดานสกุล  ประธานกรรมการ 

   นายสุนทร  บูรณพงษทอง กรรมการ 

   นายสน่ัน  หอมช่ืน กรรมการ  

   นายบุญศักด์ิ  ต้ังเกียรติกําจาย กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาวจิราพร ปานออน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   ตัวบงชี้ท่ี ๓๕ จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม

ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ

ประชาชน  

 ๑. นายสุนทร  บูรณพงษทอง ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสน่ัน  หอมช่ืน  กรรมการ 

 ๓. นางสาวจิราพร ปานออน กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๓๖ รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ

สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ

อาชีพของประชาชนตองบดําเนินการ  

 ๑. นางปยนาถ  จิตคงสง  ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสุนทร  บูรณพงษทอง กรรมการ 

 ๓. นางสาวจิราพร ปานออน กรรมการและเลขานุการ 

 มาตรฐานท่ี  ๕  นวัตกรรมและการวิจัย  

  คณะกรรมการมาตรฐานท่ี  ๕  ประกอบดวย   

   นางสาววัฒนา  ต้ังพินิจกุล   ประธานกรรมการ 

   นางธิดารัตน   เทพรัตน กรรมการ 

   นายชัยพร   ถูกตอง กรรมการ 

   นายสุรเชษฐ   ทองเพิ่ม กรรมการ 

   นางสาววนิดา  ศรีอินทร กรรมการและเลขานุการ  

   นางสาวเอมพวัลย ศรีมุกข กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

/ตัวบงช้ีที่  ๓๗... 
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  ตัวบงชี้ท่ี ๓๗ จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงการวิชาชีพ 

 ๑. นางสาววนิดา ศรีอินทร ประธานกรรมการ 

 ๒. นายชัยพร  ถูกตอง  กรรมการ 

 ๓. นายสุรเชษฐ  ทองเพิ่ม กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๓๘ จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  โครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/

หรือไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

 ๑. นางสาววนิดา ศรีอินทร ประธานกรรมการ 

 ๒. นายชัยพร  ถูกตอง  กรรมการ 

 ๓. นายสุรเชษฐ  ทองเพิ่ม กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๓๙ รอยละของงบประมาณที่ ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตองบประมาณทั้งหมด 

 ๑. นางปยนาถ  จิตคงสง  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาววนิดา ศรีอินทร กรรมการ 

 ๓. นายสุรเชษฐ  ทองเพิ่ม กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๔๐ จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 

 ๑. นางสาววนิดา  ศรีอินทร ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสุรเชษฐ   ทองเพิ่ม กรรมการ 

 ๓. นางสาวเอมพวัลย ศรีมุกข กรรมการและเลขานุการ 

 

 มาตรฐานท่ี  ๖  ภาวะผูนําและการจัดการ 

  คณะกรรมการมาตรฐานท่ี  ๖  ประกอบดวย    

   นายนิวัตร  ตระกูลสันติ ประธานกรรมการ 

   นางปราณี  ต้ังเกียรติกําจาย กรรมการ 

   นางปยนาถ  จิตคงสง กรรมการ 

   นายกําพล  โพธ์ิถาวร กรรมการ 

   นางสุกัญญา  พลวิก กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาวสลักจิต สุมาตรา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๔๑ ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและ

การมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

 ๑. นายนิวัตร  ตระกูลสันติ ประธานกรรมการ 

 ๒. นางปราณี  ต้ังเกียรติกําจาย กรรมการ 

 ๓. นางปยนาถ  จิตคงสง  กรรมการและเลขานุการ 

/ตัวบงช้ีที่  ๔๒... 
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  ตัวบงชี้ท่ี ๔๒ รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 ๑. นางสุกัญญา  พลวิก  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวปาลีรัฐ บัวทองบุญ กรรมการ 

 ๓. นางสาวสลักจิต สุมาตรา  กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๔๓ ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของ

สถานศึกษา 

 ๑. นางสาวเอมพวัลย ศรีมุกข ประธานกรรมการ 

 ๒. นายกําพล  โพธ์ิถาวร กรรมการ 

 ๓. นางสาวสุธิดา สิทธิฤทธ์ิ กรรมการและเลขานุการ 

 มาตรฐานท่ี  ๗  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

  คณะกรรมการมาตรฐานท่ี  ๗  ประกอบดวย 

   นางสาววัฒนา  ต้ังพินิจกุล ประธานกรรมการ 

   นางสาวเพ็ญศรี  บุญสุข กรรมการ 

   นางสาวภิรดี   สุวรรณศร ี กรรมการ 

   นางสาวเพชรชรัตน โพธ์ิศรี กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาวสุจิตตรา  บุญมา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ตัวบงชี้ท่ี ๔๔ สถานศึกษามีกลไกระบบการประกันคุณภาพ  ดานโครงสรางการบริหาร  

บุคลากรการปฏิบัติงาน  ตามพันธกิจ 

 ๑. นางสาวเพชรชรัตน โพธ์ิศรี ประธานกรรมการ  

 ๒. นางสาวเพ็ญศรี  บุญสุข กรรมการ 

 ๓. นางสาวภิรดี   สุวรรณศร ี กรรมการ 

 ๔. นางสาวสุจิตตรา  บุญมา กรรมการและเลขานุการ 

  ตัวบงชีท่ี้ ๔๕ ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

 ๑. นางสาวเพชรชรัตน โพธ์ิศรี ประธานกรรมการ  

 ๒. นางสาวภิรดี   สุวรรณศร ี กรรมการ 

 ๓. นางสาวสุจิตตรา  บุญมา กรรมการ 

 ๔. นางสาวเพ็ญศรี  บุญสุข กรรมการและเลขานุการ 

  

 

 

       /มาตรฐานที่  ๗... 
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๓. คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหนาที่ประเมินผลกาดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ประกอบดวย 

 ๓.๑ ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   ประธานกรรมการ 

 ๓.๒ รองผูอํานวยการวิทยาลัยฝายแผนงานและความรวมมือ  รองประธานกรรมการ 

 ๓.๓ รองผูอํานวยการวิทยาลัย  ฝายวิชาการ   กรรมการ 

 ๓.๔ รองผูอํานวยการวิทยาลัย  ฝายบริหารทรัพยากร  กรรมการ 

 ๓.๕ รองผูอํานวยการวิทยาลัย ฝายพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา กรรมการ 

 ๓.๖ หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

 

  ทั้งน้ี  ใหผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝายที่

เกี่ยวของ ใหการดําเนินงานสําเร็จดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค และเกิดผลดีตอ

วิทยาลัยฯ และทางราชการตอไป 

   

สั่ง  ณ  วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

 

       (นายวิศวะ  คงแกว) 

         ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
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ภาคผนวก  ข 

ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  ปการศึกษา  2553 
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มาตรฐานท่ี  1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ขอกําหนดท่ี  1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่ เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ                       

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ตัวบงชีท่ี้ 1  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป 

 

หลักสูตร/ 

ชั้นป 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผูเรียน ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ 

ท้ังหมด จํานวน รอยละ 

ปวช.1 เกษตรศาสตร 68 40 58.82 

 พณิชยการ 80 59 73.75 

     

ปวช.2 พืชศาสตร 6 5 83.33 

 สัตวศาสตร 13 12 92.30 

 ชางเกษตร 6 5 83.33 

 อุตสาหกรรมเกษตร 6 3 50.00 

 ประมง 11 8 72.72 

 การบัญชี 8 7 87.50 

 การขาย 6 6 100 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 35 26 74.29 

     

ปวช.3 พืชศาสตร 18 14 77.78 

 สัตวศาสตร 12 7 58.33 

 ชางเกษตร 12 4 33.33 

 อุตสาหกรรมเกษตร 7 - 0 

 ประมง 10 6 60.00 

 การบัญชี 9 9 100 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 56 44 78.57 

     

รวม  ระดับ  ปวช. 363 255 70.24 
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ตัวบงชีท่ี้ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป  (ตอ) 

 

หลักสูตร/ 

ชั้นป 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผูเรียน ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ 

ท้ังหมด จํานวน รอยละ 

ปวส.1 พืชศาสตร 7 5 71.43 

 สัตวศาสตร 3 1 33.33 

 เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 3 3 100 

 การบัญชี 3 3 100 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 19 16 84.21 

     

ปวส.2 พืชศาสตร 8 6 75.00 

 สัตวศาสตร 15 15 100 

 เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 6 6 100 

 การบัญชี 10 10 100 

 การตลาด 8 6 75.00 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 28 25 89.29 

รวม  ระดับ  ปวส. 110 96 87.27 

รวม 473 351 74.95 

 

เกณฑ 

 

 ดี   มากกวารอยละ  74 

 พอใช  รอยละ  60  –  74  

 ปรับปรุง นอยกวารอยละ  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

130

ตัวบงชี้ท่ี 2 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตรมาใช

แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

หลักสูตร/

ชั้นป 

สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด 

ผูเรียนท่ีจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  

โครงงานและโครงการวิชาชีพ 

จํานวน รอยละ 

ปวช.1 เกษตรศาสตร 68 40 58.82 

พาณิชยการ 80 52 65.00 

ปวช.2 พืชศาสตร 5 2 40.00 

สัตวศาสตร 12 9 75.00 

ชางกลเกษตร 6 5 83.33 

อุตสาหกรรมเกษตร 5 3 60.00 

ประมง 11 8 72.72 

การบัญชี 8 8 100.00 

การขาย 6 6 100.00 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 28 27 96.43 

ปวช.3 พืชศาสตร 14 14 100.00 

สัตวศาสตร 6 6 100.00 

ชางกลเกษตร 8 7 87.50 

อุตสาหกรรมเกษตร 1 0 0 

ประมง 8 6 75.00 

การบัญชี 9 9 100.00 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 46 43 93.48 

ปวส.1 พืชศาสตร 5 0 0 

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 3 2 66.66 

การบัญชี 3 3 100.00 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 17 17 100.00 

ปวส.2 พืชศาสตร 7 5 71.42 

สัตวศาสตร 15 15 100.00 

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 6 6 100.00 

การตลาด 6 6 100.00 

การบัญชี 10 10 100.00 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 25 24 96.00 

รวม 418 333 79.66 
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ขอกําหนดท่ี  1.3 ทักษะการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการ 

สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

หลักสูตร 

/ชั้นป 

จํานวนผูเรียนท้ังหมด ผูเรียนท่ีมีทักษะการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

กลุมวิชา

ภาษาไทย 

กลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ 

จํานวนผูเรียนท่ี

มีทักษะดานการ

ฟง การอาน 

การเขียน และ

การสนทนา

ภาษาไทย 

จํานวนผูเรียนท่ีมี

ทักษะดานการฟง 

การอาน การเขียน 

และการสนทนา

ภาษาอังกฤษ 

รวม รอยละ 

ปวช .1  221 222 180 148 328 74.04 

ปวช .2  - 154 - 98 98 63.64 

ปวช .3  - 177 - 146 146 82.49 

ปวส .1  22 40 16 32 48 77.42 

ปวส .2  - 135 - 103 103 76.30 

รวม 243 728 196 527 723 74.46 
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เกณฑ ดี มากกวารอยละ 74 พอใช รอยละ 60-74  ปรับปรุง นอยกวารอยละ 60 

 

หลักฐาน/รองรอย 

 1. แบบสํารวจเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 

2. คะแนนวัดผลในแบบสํารวจเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 

หลักสูตร 

/ 

ชั้นป 

สาขาวิชา 

/สาขางาน 

จํานวนผูเรียนในกลุม

วิชาภาษาตางประเทศ 

ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑ หมายเหตุ 

ระบุรหัสวิชาท่ี

นํามาใชเปนขอมูล

ท้ัง 2   ภาคเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวม 

ภาคเรียน

ท่ี 1 

ภาคเรียน

ท่ี 2 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปวช .1  เกษตรศาสตร 44 43 32 72.73 21 48.84 53 60.92 2000 - 1201  

พณิชยการ 72 63 58 80.56 37 58.73 95 70.37 2000 -1202  

ปวช .2  พืชศาสตร 6 5 4 66.67 3 60 7 63.64 2000 - 1203  

สัตวศาสตร 13 12 7 53.85 6 50 13 52 2000 - 1221  

ชางกลเกษตร 6 5 4 66.67 4 80 8 72.73  

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เกษตร 
5 5 3 60 2 40 5 50  

ประมง 8 8 4 50 3 37.5 7 43.75  

การขาย 6 6 1 16.67 6 100 7 58.33  

การบัญช ี 7 7 4 57.14 7 100 11 78.57  

คอมพิวเตอรธุรกิจ 28 27 19 67.86 21 77.78 40 72.73  

ปวช .3  พืชศาสตร 14 14 9 64.29 8 57.14 17 60.71 2000 - 1205 

สัตวศาสตร 6 6 2 33.33 5 83.33 7 53.85 2000 - 1235 

ชางกลเกษตร 8 5 3 37.5 4 80 7 53.85  

ประมง 6 6 3 50 5 83.33 8 66.67  

การบัญช ี 9 9 9 100 9 100 18 100  

คอมพิวเตอรธุรกิจ 48 46 44 91.67 45 97.83 89 94.68  

ปวส .1  เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 3 2 3 100 2 100 5 100 3000 - 1201 

การบัญช ี 3 3 3 100 3 100 6 100 3000 - 1202 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 17 12 11 64.71 10 83.33 21 72.41  

ปวส .2  พืชศาสตร 7 5 7 100 1 20 8 66.67 3000 - 1203 

สัตวศาสตร 15 15 14 93.33 8 53.33 22 73.33 3000 - 1205 

เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 6 6 3 50 5 83.33 8 66.65 3000 -1226 

การตลาด 6 6 6 100 5 83.33 11 91.67  

การบัญช ี 10 10 9 90 4 40 13 65  

คอมพิวเตอรธุรกิจ 25 24 24 96 17 70.83 41 83.67  

รวม 378 350 286 75.66 241 68.86 527 72.39 จํานวน 11 วิชา 

รวมผูเรียนที่มีทักษะภาตางประเทศ ทั้งหมด จํานวน 527   คน คิดเปนรอยละ 72.39 
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เกณฑ ดี มากกวารอยละ 74 พอใช รอยละ 60-74  ปรับปรุง นอยกวารอยละ 60 

 

หลกัฐาน/รองรอย 

 

 1. แบบสํารวจเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 

 2. คะแนนวัดผลในแบบสํารวจเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร 

/ 

ชั้นป 

สาขาวิชา 

/สาขางาน 

จํานวนผูเรียนใน

กลุมวิชาภาษาไทย 

ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑ หมายเหตุ 

ระบุรหัสวิชาที่

นํามาใชเปน

ขอมูลทั้ง 2  

ภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 

ภาคเรียน

ที่ 1 

ภาคเรียน

ที่ 2 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปวช1. เกษตรศาสตร 44 43 40 90.91 35 81.40 75 86.21 2000 - 1101  

พณิชยการ 72 62 51 70.83 54 87.10 105 78.36 2000 - 1102  

ปวส.1 เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 3 - 3 100 - - 3 100 3000 - 1101  

การบัญช ี 3 - 3 100 - - 3 100  

คอมพิวเตอรธุรกิจ 16 - 10 62.5 - - 10 62.5  

รวม 138 105 107 77.54 89 84.76 196 80.66 จํานวน 3 วิชา 

รวมผูเรียนที่มีทักษะภาษาไทย ทั้งหมดจํานวน 196 คน คิดเปน 80.66 
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ตัวบงชี้ท่ี 4 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา

และปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเหมาะสม 

หลักสูตร 

/ 

ชั้นป 

สาขาวิชา/สาขา

งาน 

จํานวน

ผูเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน

ผูเรียนท่ี

สามารถใช

เทคโนโลยี

ศึกษา

คนควา 

จํานวน

ผูเรียนท่ี

สามารถใช

เทคโนโลยี

ปฏิบัติงาน

อาชีพ 

รวมจํานวน

ผูเรียนท่ีสามารถ

ใชเทคโนโลยี

ศึกษาคนควาและ 

ปฏิบัติงานอาชีพ 

รอยละ 

ปวช.1 เกษตรศาสตร 68 68 68 68 100 

พาณิชยกรรม 80 80 80 80 100 

ปวช.2 พืชศาสตร 6 6 6 6 100 

สัตวศาสตร 13 13 13 13 100 

ชางกลเกษตร 6 6 6 6 100 

อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 6 6 100 

ประมง 11 11 11 11 100 

การบัญชี 8 8 8 8 100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 65 65 65 65 100 

การขาย 6 6 6 6 100 

ปวช.3 พืชศาสตร 18 18 18 18 100 

สัตวศาสตร 12 12 12 12 100 

ชางกลเกษตร 12 12 12 12 100 

อุตสาหกรรมเกษตร 8 8 8 8 100 

ประมง 10 10 10 10 100 

การขาย 0 0 0 0 100 

การบัญชี 9 9 9 9 100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 56 56 56 56 100 

ปวส.1 พืชศาสตร 13 13 13 13 100 

สัตวศาสตร 6 6 6 6 100 

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 6 6 6 6 100 

การบัญชี 3 3 3 3 100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 19 19 19 19 100 
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หลักสูตร 

/ 

ชั้นป 

สาขาวิชา/สาขา

งาน 

จํานวน

ผูเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน

ผูเรียนท่ี

สามารถใช

เทคโนโลยี

ศึกษา

คนควา 

จํานวน

ผูเรียนท่ี

สามารถใช

เทคโนโลยี

ปฏิบัติงาน

อาชีพ 

รวมจํานวน

ผูเรียนท่ีสามารถ

ใชเทคโนโลยี

ศึกษาคนควาและ 

ปฏิบัติงานอาชีพ 

รอยละ 

ปวส.2 พืชศาสตร 8 8 8 8 100 

สัตวศาสตร 15 15 15 15 100 

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 6 6 6 6 100 

การตลาด 8 8 8 8 100 

การบัญชี 10 10 10 10 100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 25 25 25 25 100 

รวม 513 513 513 513 100 
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ตัวบงชี้ท่ี 5 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 

หลักสูตร/ช้ันป สาขาวิชา/สาขางาน 
จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 

คาเฉล่ียจํานวนผูเรียนที่มี

พฤติกรรมทั้ง  3  ดาน 

รอยละของจํานวน

ผูเรียนที่มีพฤติกรรม

ทั้ง 3 ดาน 

ปวช.1 
เกษตรศาสตร 44 44 100 

ธุรกิจ 72 62 86.11 

ปวช.2 

พืชศาสตร 15 14 93.33 

สัตวศาสตร 12 12 100 

ชางกลเกษตร 6 5 83.33 

อุตสาหกรรม 5 3 60 

ประมง 11 8 72.72 

การบัญช ี 7 7 100 

การขาย 6 6 100 

คอมพิวเตอร 28 27 96.42 

ปวช.3 

พืชศาสตร 15 15 100 

สัตวศาสตร 6 6 100 

ชางกลเกษตร 10 8 80 

อุตสาหกรรม 1 - 0 

ประมง 6 5 88.33 

การบัญช ี 9 9 100 

คอมพิวเตอร 48 48 100 

ปวส.1 

พืชศาสตร 12 12 100 

สัตวศาสตร - - - 

เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 3 2 66.66 

การบัญช ี 3 3 100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 15 11 73.33 

ปวส.2 

พืชศาสตร 12 12 100 

สัตวศาสตร 15 15 100 

เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 6 6 100 

การตลาด 6 6 100 

การบัญช ี 10 10 100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 25 24 96 

 รวม 410 380 92.68 
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ตัวบงชี้ท่ี 6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา                            

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

หลักสูตร/ 

ชั้นป 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวน 

แรกเขา 

ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

จํานวน รอยละ 

ปวช.3 พืชศาสตร  14  

 สัตวศาสตร  7  

 ชางเกษตร 89 4  

 อุตสาหกรรมเกษตร  -  

 ประมง  6  

 รวมเกษตรศาสตร 89 31 34.83 

 การบัญชี 29 9 31.03 

 การขาย - - - 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 81 44 54.32 

 รวมพณิชยการ 110 53 48.18 

 รวมท้ังหมด 199 84 42.21 

 

เกณฑ 

 

 ดี   มากกวารอยละ  74 

 พอใช  รอยละ  60  –  74  

 ปรับปรุง นอยกวารอยละ  60 
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ตัวบงชี้ท่ี 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา                            

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 

หลักสูตร/ 

ชั้นป 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวน 

แรกเขา 

ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

จํานวน รอยละ 

ปวส.2 พืชศาสตร 15 6 40.00 

 สัตวศาสตร 17 15 88.24 

 เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 8 6 75.00 

 การบัญชี 10 10 100 

 การตลาด 17 6 35.29 

 คอมพิวเตอรธรกิจ 28 25 89.29 

 รวม 95 68 71.58 

 

เกณฑ 

 

 ดี   มากกวารอยละ  74 

 พอใช  รอยละ  60  –  74  

 ปรับปรุง นอยกวารอยละ  60 
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ตัวบงชี้ท่ี 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมิน                     

มาตรฐานวิชาชีพ 

 

หลักสูตรปวช/ . 

สาขางาน 

จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 

ท่ีเขารับการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 

ท่ีผานการประเมิน

มาตรฐาน วิชาชีพ 

รอยละของผูสําเร็จการ 

ศึกษาท่ีผานการประ เมิน 

มาตรฐานวิชาชีพ 

พืชศาสตร 14  คน 14  คน 100% 

สัตวศาสตร 7  คน 7  คน 100% 

ชางกลเกษตร 7  คน 7  คน 100% 

ประมง 6  คน 6  คน 100% 

การบัญชี 9  คน 9  คน 100% 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 46  คน 46  คน 100% 

รวม 89  คน 89  คน 100% 

กกกกกกกกเกณฑ 

กกกกกกกกกกกกดี                  มากกวารอยละ  74     

กกกกกกกกกกกกพอใช           รอยละ  60  –  74    

กกกกกกกกกกกกปรับปรุง         นอยกวารอยละ  60 

หลักฐานการพัฒนากระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของสถานประกอบการหรือเจาของอาชีพ 

 

กิจกรรม ผลของการปฏิบัติ 
สถานประกอบการ 

หรือเจาของอาชีพ 

วันเดือนปท่ีดําเนิน

กิจกรรม 

จัดทําขอสอบมาตรฐาน

วิชาชีพระดับช้ัน  ปวช.   

รวมกับอาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

-  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

นครศรีธรรมราช 

-  แผนกวิชาเกษตรกรรม 

ณ  วิทยาลัยเกษตรและ 

เทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 

ไดขอสอบมาตรฐาน

วิชาชีพที่มีคุณภาพสูง

ข้ึน 

- 31  มกราคม  2554 
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sตัวบงชี้ท่ี 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่ผานการประเมิน                     

มาตรฐานวิชาชีพ 

 

หลักสูตรปวส./ 

สาขาวิชา 

จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีเขารับ

การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

จํานวนผูผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีผานการ

ประเมินมาตรฐาน                     

วิชาชีพ 

รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีผาน 

การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

พืชศาสตร 6  คน 6  คน 100% 

สัตวศาสตร 15  คน 15  คน 100% 

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 6  คน 6  คน 100% 

การบัญชี 10  คน 10  คน 100% 

การตลาด 6  คน 6  คน 100% 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 24  คน 24  คน 100% 

รวม 67  คน 67  คน 100% 

กกกกกกกกเกณฑ 

กกกกกกกกกกกกดี               มากกวารอยละ  74     

กกกกกกกกกกกกพอใช      รอยละ  60  –  74    

กกกกกกกกกกกกปรับปรุง         นอยกวารอยละ  60 

หลักฐานการพัฒนากระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของสถานประกอบการหรือเจาของอาชีพ 

 

กิจกรรม ผลของการปฏิบัติ สถานประกอบการ 

หรือเจาของอาชีพ 

วันเดือนปท่ีดําเนิน

กิจกรรม 

จัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ระดับช้ัน  ปวส   .รวมกับ

อาชีวศึกษาจังหวันครศรีธรรม

ราช 

-  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ     ณ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษา  

นครศรีธรรมราช 

-  แผนกวิชาเกษตรกรรม  ณ  

วิทยาลัยเกษตรและ   เทคโนโลยี

นครศรีธรรมราช 

ไดขอสอบมาตรฐาน

วิชาชีพที่มี

คุณภาพสูงข้ึน 

- 31  มกราคม  2554 
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ตัวบงชี้ท่ี 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ 

ศึกษาตอภายใน 1 ป 

 

 

หลักสูตร  /  สาขาวิชา  / 

สาขางาน 

จํานวน

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีได

งานทํา//

ประกอบอาชีพ

อิสระ ศึกษาตอ 

วางงาน และไม

สามารถติดตอ

ไดภายใน 1 ป 

รอยละของ

ผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีได

งานทํา//

ประกอบอาชีพ

อิสระ ศึกษาตอ 

วางงาน และไม

สามารถติดตอ

ไดภายใน 1 ป 

จํานวน

ผูสําเร็จ

การศึกษาท่ี

ไดงานทํา/

ประกอบ

อาชีพอิสระ

และศึกษา

ตอภายใน  

1 ป 

รอยละของ

ผูสําเร็จ

การศึกษาท่ี

ไดงานทํา/

ประกอบ

อาชีพอิสระ

และศึกษาตอ

ภายใน 1 ป 

ปวช.      

สาขางานพืชศาสตร 57 57 100 52 91.23 

สาขางานสัตวศาสตร 3 3 100 3 100 

สาขางานชางเกษตร 2 2 100 1 50.00 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 2 2 100 1 50.00 

สาขางานประมง 7 7 100 4 57.14 

สาขางานการบัญชี 15 15 100 15 100 

สาขางานการขาย 1 1 100 1 100 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 55 55 100 44 80.00 

ปวส.      

สาขาวิชาพืชศาสตร 11 11 100 8 72.73 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 2 2 100 2 100 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 6 6 100 5 83.33 

สาขาวิชาการบัญชี 9 9 100 5 56.00 

สาขาวิชาการตลาด 3 3 100 3 100 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 44 44 100 37 84.10 

รวม 217 217 100 181 83.41 

 

เกณฑ  ดี  มากกวารอยละ 74 พอใช  รอยละ 60 - 74   ปรับปรุง  นอยกวารอยละ  60 
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ตัวบงชี้ท่ี 11 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานคุณธรรม 

จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

 

หลักสูตร / สาขาวิชา /  

สาขางาน 

จํานวนผูสําเร็จ

ท่ีทํางานใน

สถาน

ประกอบการ 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของสถานประกอบการ 

ความรู 

ความสาม

ารถ

ทางดาน

วิชาการ 

ความรู 

ความสามา

รถพ้ืนฐานท่ี

จําเปนใน

การทํางาน 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และ

จรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ

เฉลี่ย ท้ัง 

3 ดาน 

ปวช.  - - - - 

สาขางานพืชศาสตร 1 3.50 3.57 3.63 3.57 

สาขางานสัตวศาสตร - - - - - 

สาขางานชางเกษตร - - - - - 

สาขางานประมง - - - - - 

สาขางานการบัญชี - - - - - 

สาขางานการขาย - - - - - 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3 3.58 3.86 3.92 3.79 

ปวส.  - - - - 

สาขาวิชาพืชศาสตร - - - - - 

สาขาวิชาสัตวศาสตร - - - - - 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า - - - - - 

สาขาวิชาการบัญชี - - - - - 

สาขาวิชาการตลาด - - - - - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 4.38 4.20 4.90 4.50 

รวม 6 3.82 3.88 4.15 3.95 

 

เกณฑ  ดี 4.00 –  5.00    พอใช  3.50 –  399    ปรับปรุง     1.00 – 3.49 
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สถานประกอบการท่ีใหขอมูล ท่ีต้ัง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 244 ม  .7 ต .ชางกลาง อ .ชางกลาง  จ.นครศรีธรรมราช 

รานเทเลวิธ  จันดี 65  ม .4  ต .จันดี อ .ฉวาง จ .นครศรีธรรมราช 

หางหุนสวนธีรภัทรเพ็ชรรัตน  (เซเวนจันดี)  94 ม  .4  ต .จันดี  อ .ฉวาง จ .นครศรีธรรมราช 

รานบานานาช็อป   449 –  451  ม  .4 ต .จันดี อ .ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช  

บริษัท ส.จันดีอินเตอรวูด จํากัด 197 ม  .7   ต .จันดี  อ .ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช  

หางหุนสวนธีรภัทรเพ็ชรรัตน (เซเวนจันดี)  94 ม  .4   ต .จันดี  อ .ฉวาง จ .นครศรีธรรมราช 
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ตัวบงชี้ท่ี 12 รอยละของผูเรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจหรือโครงการธุรกิจ  ประกอบอาชีพตามแผน                          

ธุรกิจ  โครงการหารายไดระหวางเรียน  และมีรายไดระหวางเรียน 

 

หลักสูตร /

ช้ันป 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 

ผูเรียนที่สามารถวางแผนธุรกิจ  ประกอบอาชีพตามแผน

ธุรกิจ และมีรายไดระหวางเรียน 

จํานวน รอยละ 

ปวช.1 เกษตรศาสตร 68 - 0 

พณิชยการ 80 - 0 

ปวช.2 พืชศาสตร 6 6 100 

สัตวศาสตร 13 13 100 

ชางกลเกษตร 6 6 100 

อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 100 

ประมง 11 11 100 

การบัญช ี 8 8 100 

การขาย 6 6 100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 35 35 100 

ปวช.3 พืชศาสตร 15 5 33.35 

สัตวศาสตร 8 - 0 

ชางกลเกษตร 10 - 0 

อุตสาหกรรมเกษตร 3 1 33.35 

ประมง 8 6 75 

การบัญช ี 9 9 100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 51 - 0 

ปวส.1 พืชศาสตร 7 - 0 

สัตวศาสตร 3 - 0 

เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 3 - 0 

การบัญช ี 3 - 0 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 19 5 26.32 

ปวส.2 พืชศาสตร 7 7 100 

สัตวศาสตร 15 6 40 

เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 6 6 100 

การตลาด 8 7 87.5 

การบัญช ี 10 10 100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 25 4 16 

รวม 449 238 52.36 
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เกณฑ 

ดี มากกวารอยละ  60 พอใช รอยละ  5 0 – 60  ปรับปรุง    นอยกวารอยละ  50 

 

หลักฐาน/รองรอย  

โครงการสงเสริมธุรกิจและออมทรัพย 13 โครงการ 

 1. โครงการจําหนายแซนวิช 

 2. โครงการเพาะพันธุปลาเพื่อการคา 

 3. โครงการคารแครสุดประหยัด 

 4. โครงการจําหนายดอกมะลิ 

 5. โครงการจําหนายพวงมาลัยและดอกกุหลาบ 

 6. โครงการจําหนายชาไขมุก 

 7. โครงการจําหนายพิมเสนนํ้า 

 8. วิทยาลัยสะอาดปราศจากขยะ 

 9. โครงการหน่ึงแกวอิ่มใจ 

 10. โครงการจําหนายเสื้อกรีนแฮนด 

 11. โครงการขายไกทอด 

 12. โครงการกิ๊ฟช็อปวัยทีน 

 13. โครงการชําแหละไกเพื่อการคา 

โครงการหารายไดระหวางเรียนของนักศึกษาท่ียากจน 13 โครงการ 

 1. โครงการจําหนายนํ้าหอม หอมจัง   

 2. โครงการเกษตรอินทรีย 

 3. โครงการผลิตภัณฑจากไกปลอดสารพิษ 

 4. โครงการกิ๊ฟชอปวัยทีน 

 5. โครงการจําหนายสินคา OTOP 

 6. โครงการผลิตและจําหนายไมดอกไมประดับ 

 7. โครงการจําหนายเสื้อที่ระลึก 

 8. โครงการผลิตดอกดาวเรืองเพื่อการจําหนาย 

 9. โครงการขุนไกพื้นเมืองชําแหละเพื่อการจําหนาย 

 10. โครงการชําแหละไกเพื่อการจําหนาย 

 11. โครงการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กเพื่อการคา 

 12. โครงการเลี้ยงกบเพื่อการําหนาย 

 13. โครงการลี้ยงโคขุน 
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โครงการแผนกวิชาประมง 3 โครงการ 

 1. โครงการเลี้ยงปลานิลจิลดา ปวช 3 จํานวน 3 คน 

 2. โครงการเลี้ยงกบเพื่อการคา ปวช 3 จํานวน 3 คน 

 3. โครงการเพาะเลี้ยงปลาดุครบวงจร ปวส  2  จํานวน  6 คน 

โครงการแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 3 โครงการ 

 1. โครงวิชาชีพ ระดับช้ันปวช และปวส .สาขาวิชาการบัญชี 

 2. โครงวิชาชีพระดับช้ัน ปวส .สาขาวิชาการตลาด  

โครงการสาขาพืชศาสตร 

 โครงการรับจางปรับปรุงภูมิทัศน ปวช. 2 จํานวน  5 คน 
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ตัวบงชี้ท่ี 13 รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวม 

จํานว

น

รายวิ

ชาท่ี

เปด

สอน 

จํานวน

รายวิช

าท่ีมีผล

การ

พัฒนา

ตาม

หลักสูต

รฐาน

สมรรถ

นะท้ัง 4 

ขอ 

รอยละ

รายวิช

าท่ีมีผล

การ

พัฒนา

ตาม

หลักสูต

รฐาน

สมรรถ

นะท้ัง 4 

ขอ 

จํานว

น

รายวิ

ชาท่ี

เปด

สอน 

จํานวน

รายวิช

าท่ีมีผล

การ

พัฒนา

ตาม

หลักสูต

รฐาน

สมรรถ

นะท้ัง 4 

ขอ 

รอยละ

รายวิช

าท่ีมีผล

การ

พัฒนา

ตาม

หลักสูต

รฐาน

สมรรถ

นะท้ัง 4 

ขอ 

จํานว

น

รายวิ

ชาท่ี

เปด

สอน 

จํานวน

รายวิช

าท่ีมีผล

การ

พัฒนา

ตาม

หลักสูต

รฐาน

สมรรถ

นะท้ัง 4 

ขอ 

รอยละ

รายวิช

าท่ีมีผล

การ

พัฒนา

ตาม

หลักสูต

รฐาน

สมรรถ

นะท้ัง 4 

ขอ 

สามัญสัมพันธ 15 11 73.33 22 17 77.27 37 28 75.67 

พืชศาสตร 23 19 82.60 19 19 100 42 38 90.47 

สัตวศาสตร 20 13 65 14 12 85.71 34 25 73.52 

ชางกลเกษตร 15 15 100 17 17 100 32 32 100 

บริหารธุรกิจ 70 70 100 60 60 100 130 130 100 
อุตสาหกรรมเกษตร 10 8 80 10 10 100 20 18 90 

ประมง 15 14 93.33 17 17 100 32 31 96.87 

รวม 168 150 84.89 159 152 95.59 327 302 92.35 

 

เกณฑ 

ดี     มากกวารอยละ  75         

พอใช      รอยละ  60 –  7 5         

ปรับปรุง    นอยกวารอยละ  60   หรือไมปฏิบัติขอใดขอหน่ึง 
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ตัวบงชี้ท่ี 14 รอยละของของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและ         

มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  

 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 

จํานวน

รายวิชา

ที่เปด

สอน 

จํานวน

รายวิชา

ที่จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรู

แบบ

บูรณา

การ 

รอยละ

ของ

รายวิชา

ที่จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรู

แบบ

บูรณา

การ 

จํานวน

รายวิชา

ที่เปด

สอน 

จํานวน

รายวิชา

ที่จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรู

แบบ

บูรณา

การ 

รอยละ

ของ

รายวิชา

ที่จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรู

แบบ

บูรณา

การ 

จํานวน

รายวิชา

ที่เปด

สอน 

จํานวน

รายวิชา

ที่จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรู

แบบ

บูรณา

การ 

รอยละ

ของ

รายวิชา

ที่จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรู

แบบ

บูรณา

การ 

สามัญสัมพันธ 15 11 73.33 22 17 77.27 37 28 75.67 

พืชศาสตร 23 19 82.60 19 19 100 42 38 90.47 

สัตวศาสตร 20 13 65 14 12 85.71 34 25 73.52 

ชางกลเกษตร 15 15 100 17 17 100 32 32 100 

บริหารธุรกิจ 70 55 78.57 60 43 71.66 130 98 75.38 

อุตสาหกรรม 

เกษตร 
10 8 80 10 10 100 20 18 90 

ประมง 15 14 93.33 17 17 100 32 31 96.87 

รวม 168 135 80.35 159 135 84.90 327 270 82.56 

  

เกณฑ 

ดี  มีรายวิชาที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ มากกวารอยละ  75         

พอใช  มีรายวิชาที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ  รอยละ  60 –  7 5   

ปรับปรุง มีรายวิชาที่จดัทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ นอยกวารอยละ  60    

หมายเหตุ แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ ผานการประเมินคุณภาพจากฝาย

วิชาการ  และมีขอมูลประกอบดังน้ี 1)   มีรายงานการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 2) 

มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน  3)  มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู 
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ตัวบงชี้ท่ี 15 สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 

 
หลักสูตร  /

ชั้นป 
สาขางาน/สาขาวิชา 

จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 

ผูเรียนที่จัดทําโครงการวิชาชีพทางการเกษตรหรือทางธุรกิจ 

จํานวน รอยละ 

ปวช.1 เกษตรศาสตร 73 48 65.8 

การขาย 7 4 57.1 

การบัญช ี 12 7 58.3 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 59 25 42.4 

ปวช.2 พืชศาสตร 15 10 66.7 

สัตวศาสตร 7 4 57.1 

ชางกลเกษตร 10 5 50 

อุตสาหกรรมเกษตร 3 3 100 

ประมง 10 7 70 

การบัญช ี 10 8 80 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 54 37 68.5 

ปวช.3 พืชศาสตร 15 12 80 

สัตวศาสตร 7 5 71.4 

ชางกลเกษตร 3 2 66.7 

อุตสาหกรรมเกษตร 6 4 66.7 

ประมง 14 11 78.6 

การขาย 1 1 100 

การบัญช ี 16 10 62.5 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 63 48 76.2 

ปวส.1 พืชศาสตร 12 10 83.3 

สัตวศาสตร 15 9 60 

เพาะเลีย้งสัตวน้ํา 7 5 71.4 

การตลาด 13 10 76.9 

การบัญช ี 10 7 70 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 28 16 57.1 

ปวส.2 พืชศาสตร 12 9 75 

สัตวศาสตร 3 2 66.7 

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 7 5 71.4 

การตลาด 3 1 33.3 

การบัญช ี 7 4 57.1 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 50 26 52 

รวม 355 64.3 

เกณฑ   ดี   มากกวารอยละ  60    พอใช     รอยละ  30 – 60  ปรับปรุง   นอยกวารอยละ  30 
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ตัวบงชีท่ี้ 16 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 

 

แผนกวิชา 
จํานวนรายวิชา

ที่เปดสอน 

รว
มค

ะแ
นน

ดา
นค

วา
มรู

  

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

รา
ยว

ิชา
ที่ส

อน
 

รว
มค

ะแ
นน

ดา
นค

วา
มส

าม
าร

ถ

ใน
กา

รถ
าย

ทอ
ดเ

นื้อ
หา

 

รว
มค

ะแ
นน

ดา
นก

าร
ใช

สื่อ
กา

ร

สอ
น 

รว
มค

ะแ
นน

ดา
นก

าร
วัด

แล
ะ

ปร
ะเ

มิน
ผล

 

เฉล่ีย 

สามัญสัมพันธ 62 4.04 4.01 4.08 3.94 4.02 

พืชศาสตร 78 4.39 4.28 4.32 4.27 4.32 

สัตวศาสตร 76 4.29 4.31 4.27 4.27 4.29 

ชางกลเกษตร 38 4.44 4.54 4.46 4.51 4.49 

บริหารธุรกิจ 170 4.33 4.28 4.33 4.24 4.30 

อุตสาหกรรมเกษตร 32 4.17 4.18 4.26 4.33 4.24 

ประมง 44 4.20 4.15 4.26 4.19 4.20 

รวม 500 4.27 4.25 4.28 4.25 4.27 

 

เกณฑ 

 ดี   = 4.00 – 5.00 

 พอใช  = 3.50 – 3.99 

 ปรับปรุง = 1.00 – 3.49 
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ตัวบงชี้ท่ี 17 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก  อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการ

สอนอยางเหมาะสม 

หลักสูตร สาขางาน/สาขาวิชา 
งบดําเนินการท้ังหมด

ของสถานศึกษา 

งบประมาณท่ีจัดซื้อวัสดุฝก  อุปกรณ 

สําหรับจัดการเรียน 

จํานวนบาท รอยละของงบดําเนินการ 

ปวช. 

เกษตรศาสตร 

49,947,892.14 7,231,452 14.52 

พืชศาสตร 

สัตวศาสตร 

อุตสาหกรรมเกษตร 

ชางกลเกษตร 

ประมง 

การบัญชี 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

ปวส. 

พืชศาสตร 

สัตวศาสตร 

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

บัญชี 

ตลาด 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

รวม 49,947,892.14 7,231,452 14.52 

เกณฑ 

ดี  มากกวารอยละ  15  ของงบดําเนินการทั้งหมด 

พอใช  รอยละ 10 - 15 ของงบดําเนินการทั้งหมด 

ปรับปรุง นอยกวารอยละ  10  ของงบดําเนินการทั้งหมด 

หมายเหตุ งบดําเนินการ  = งบประมาณทั้งหมดที่สถานศึกษาไดรับยกเวนงบลงทุน  + เงินรายไดของ

สถานศึกษา  +คาเสื่อมราคา 
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ตัวบงชี้ท่ี 18 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชาภาคเรียนที่ 

1   ปการศึกษา 2553 

หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขางาน 

 

จํานวนผูเรียน

ในแตละครั้ง

ของการเรียน

ในรายวิชาท่ีใช

เครื่อง

คอมพิวเตอร 

จํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอร 

จํานวนผูเรียน 

ตอเครื่อง

คอมพิวเตอร 

หมายเหตุ 

ปวช.     

สาขางานพืชศาสตร 6 11 1 : 1 ปวช .2   ร .2-204  

สาขางานสัตวศาสตร 13 11 1 : 1 ปวช .2   ร .2-204  

สาขางานชางกลเกษตร 6 11 1 : 1 ปวช .2   ร .2-204  

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 5 11 1 : 1 ปวช .2   ร .2-204  

สาขางานประมง 11 11 1 : 1 ปวช .2   ร .2-204  

สาขาวิชาพณิชยการ 79 11 7 : 1 ปวช .1   ร .2-204  

สาขางานการบัญชี 16 20 1 : 1 ปวช .2,3 ร .2-201  

สาขางานการขาย 6 20 1 : 1 ปวช .2   ร .2-20 1 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
80 68 1 : 1 

ปวช .2,3  ร.2-201 

ร.2-204,ร.2-205 

ศูนยวิทยบริการ 

ปวส.     

สาขาวิชาพืชศาสตร - - - - 

สาขาวิชาสัตวศาสตร - - - - 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า - - - - 

สาขาวิชาการบัญชี 3 17 1 : 1 ศูนยวิทยบริการ 

สาขาวิชาการตลาด - 17 1 : 1 ศูนยวิทยบริการ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
42 68 1 : 1 

ปวส .1,2 ร .2 -201  , ร .2-

204 , ร .2-205 , ศูนยวิทย

บริการ 

เฉลี่ย 267 276 1 : 1 4 หองปฏิบัติการ 68  เคร่ือง 

เกณฑ 

ดี  =  1 : 1  พอใช =  2 : 1  ปรับปรุง=  3 : 1 

 

หมายเหตุ  :  จํานวนคนตอเครื่องคอมพิวเตอร 
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ตัวบงชี้ท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ   

                     โรงฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

และเกิดประโยชนสูงสุด 

 

ขอพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1. มีการวางแผนการใชหองเรียน  หองปฎิบัติการ  โรง

ฝกงานฟารม และพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน 
  

2. มีการใชหองเรียน  หองปฎิบัติการ โรงฝกงานฟารม      

และพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน ตามตารางการใช 
  

3. มี ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ใ ช ห อ ง เ รี ย น      

หองปฏิบัติการ โรงฝกงานฟารม และพื้นที่ฝกฏิบัติงาน 
  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน    

 

เกณฑ 

 ดี  ปฏิบัติทุกขอ 

พอใช  ปฏิบัติขอ   1 - 3 

ปรับปรุง ปฏิบัติขอ   1 –2 

 

หมายเหตุ   

หลักฐานแนบ  

รายงานการประเมินผลการใชหองเรียน  หองปฏิบัติการ โรงฝกงานฟารม และพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 20 ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ   

 

ขอพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1. การวางแผนงานฟารม   

2. มีรายงานการใชงานฟารมเพื่อการเรียนรู   
3. มีการดําเนินงานฟารมอยางตอเน่ือง  เปนตัวอยาง   

4. มีการติดตาม  ประเมินผลงานฟารม  เทียบเคียงกับ     

มาตรฐานงานฟารมภายนอกสถานศึกษา 
  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน   

 

เกณฑ 

 ดี  ปฏิบัติทุกขอ 

พอใช  ปฏิบัติขอ   2.1 – 2.4 

ปรับปรุง ปฏิบัติขอ   2.1 –2.3 
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ตัวบงชี้ท่ี 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ  ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มี

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

ขอมูลแสดงการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดคุณภาพ 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1. มีสื่อที่หลากหลายและขอมูลการใชงาน   

2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เชน  ระบบการ     

สืบคน 
 

 

3. สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและ      

สังคม 
 

 

4. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ   

เกณฑ 

 ดี  ปฏิบัติทุกขอ 

พอใช  ปฏิบัติ  3  ขอ    

ปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ    

 

หลักฐานการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดคุณภาพ 

 1. จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีในศูนยวิทยบริการมีสื่อที่หลากหลายและขอมูลการใชงาน 

  1.1 ทะเบียนครุภัณฑและอุปกรณหองสมุดหองอินเตอรเน็ต  หอง Self   Access   

Learning 

  1.2 สื่อที่หลากหลายและขอมูลการใชงาน 

   1.2.1 รายช่ือหนังสือ 

   1.2.2 รายช่ือวารสาร 

   1.2.3 รายช่ือหนังสือพิมพ 

   1.2.4 รายช่ือหนังสือวารสาร ที่รับบริจาคจากหนวยงาน  องคกรตาง ๆ  

   1.2.5 รายช่ือสื่อ  ซีดี  /วีซีดี 

 2. มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เชน ระบบสืบคน 

  -  ตัวอยางบัตรรายการครบชุด 

 3. สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 

  3.1  ทะเบียนการเขาใชบริการอินเตอรเน็ต  กลุมตนกลาอาชีพ 

  3.2  ทะเบียนการเขาใชบริการอินเตอรเน็ต  กลุม อศ.กช. 

 4. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ 

  4.1 แบบประเมินคุณภาพการใหบริการหองอินเตอรเน็ต 

  4.2 แบบประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุด 
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ตัวบงชี้ท่ี 22 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ 

 

แบบสรุปความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ  ประจําปการศึกษา 2553 

 

ขอมูลแสดงการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดคุณภาพ 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1.  จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในแผนกวิชา/สาขางาน   

2.  ครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในแผนกวิชา/สาขางาน อยูในสภาพที่ใชงาน

ไดดี 

  

3.  จํานวนครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในแผนกวิชา /สาขางานมีความ

เพียงพอ เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

  

4.  ครุภัณฑและอุปกรณที่มีอยูในแผนกวิชา /สาขางาน มีความทันสมัยตอ

การจัดการเรียนการสอน 

  

5.  การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน   
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วิเคราะหและสรุปผลประเมินความพึงพอใจ มาตรฐานท่ี  2  ตัวบงชี้ท่ี  22 

ปการศึกษา  2553 

..................................................................................................................................  

ตอนท่ี  1 ขอมูลของผูตอบแบบประเมินฯ 

  1.1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบประเมินฯ 

 

 

 

แผนกวิชา 

 

 

เพศ  

 

 

รวม 

อาย ุ วุฒิการศึกษา 
ชา

ย 

หญ
ิง 

ต่ํา
กว

า 
30 

 ป
 

30 
–

 
35 

ป 

36 
–

 
40 

ป 

41 
–

 
45 

ป 

46 
–

 
50 

ป 

มา
กก

วา
 

50  
ป 

ต่ํา
กว

าป
ริญ

ญ
าต

ร ี

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

สามัญสัมพันธ 4 11 15 1 2 2 - - 10 1 10 4 - 

พืชศาสตร 9 3 12 - 2 - - 4 6 - 7 4 1 

สัตวศาสตร 6 - 6 - - - - 2 4 - 5 1 - 

ชางกลเกษตร 7 - 7 - - 3 - - 4 - 7 - - 

อุตสาหกรรมเกษตร 1 3 4 1 - 1 1 1 - - 3 1 - 

ประมง 2 3 5 - 2 1 1 - 1 1 2 2 - 

บริหารธุรกิจ 2 16 18 4 6 3 2 2 1 - 16 2 - 

รวม 31 36 67 6 12 10 4 9 26 2 50 14 1 

รวมท้ังสิ้น 67 67 67 67 

 

สรุปผล  

จากตาราง 1.1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบประเมินฯ ทั้ง 7    แผนกวิชา รวมทั้งสิ้น 67    คน 

ผูตอบเปนชาย 31   คน เปนหญิง 36   คน กลุมอายุ 41 –  45 ป จํานวนนอยที่สุด 4   คน กลุมอายุ 50   

ป ข้ึนไป มากที่สุดจํานวน 26   คน วุฒิการศึกษาปริญญาเอกนอยที่สุด 1   คน และวุฒิการศึกษาปริญญา

ตรีมากที่สุด 50   คน 
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 1.2  ขอมูลตอบกลับ 

 

แผนกวิชา จํานวนครู 

(คน) 

จํานวนแบบประเมินฯ 

แจก (ชุด) คืน (ชุด) คิดเปนรอยละ 

สามัญสัมพันธ 15 15 15 100 

พืชศาสตร 12 12 12 100 

สัตวศาสตร 10 10 6 60 

ชางกลเกษตร 7 7 7 100 

อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 4 100 

ประมง 5 5 5 100 

บริหารธุรกิจ 22 22 18 81.82 

รวม 75 75 67 89.33 

 

สรุปผล  

จากตารางขอ 1.2   ขอมูลตอบกลับ แจกแบบประเมินความพึงพอใจใหครูทุกแผนกวิชาทั้งสิ้น 75 

ชุด ไดรับแบบประเมินฯคืน จํานวน 67   ชุด คิดเปนรอยละ 89.33   แผนกวิชาที่ตอบแบบประเมินฯกลับ

มากที่สุดไดแก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ แผนกวิชาวิชาพืชศาสตร  แผนกวิชาชางกลเกษตร แผนกวิชา

อุตสาหกรรมเกษตรและแผนกวิชาประมง คิดเปนรอยละ 100   แผนกวิชาที่ตอบแบบประเมินฯ กลับนอย

ที่สุดไดแก แผนกวิชาสัตวศาสตร  คิดเปนรอยละ 60 
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ตัวบงชี้ท่ี   23 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพสิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก

ที่เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา 

 

 

หลักสูตร /สาขาวิชา/สาขางาน 
การจัดระบบความปลอดภัย 

มีการจัด ไมมีการจัด 

ปวช.   

สาขางานพืชศาสตร   

สาขางานสัตวศาสตร   

สาขางานชางกลเกษตร   

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร   

สาขางานประมง   

สาขางานบัญชี   

สาขางานการขาย   

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ   

ปวส.   

สาขางานพชืศาสตร   

สาขางานสัตวศาสตร   

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร   

สาขางานบัญชี   

สาขาวิชาการตลาด   

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ   

รอยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยางมี

คุณภาพ =   ดี  รอยละ  80 

 

เกณฑ 

ดี  มากกวา  รอยละ  70   พอใช   รอยละ  60 - 69   ปรับปรุง  นอยกวา รอยละ  60   
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ตัวบงชี้ท่ี 24 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ                     

สรุปขอมูลบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ประจําปการศึกษา 2553 

 

แผนกวิชา จํานวนครูท้ังหมด 
ครูท่ีไดรับการพัฒนาไม

ตํ่ากวา 20   ชั่วโมง/ป 
คิดเปนรอยละ 

แผนกวิชาพืชศาสตร 13    คน 13  คน 100% 

แผนกวิชาสัตวศาสตร 10   คน 10   คน 100% 

แผนกวิชาชางเกษตร 8   คน 8   คน 100% 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 4   คน 4   คน 100% 

แผนกวิชาประมง 5   คน 5   คน 100% 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 15   คน 15   คน 100% 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 22  คน 22   คน 100% 

รวม 77  คน 77   คน 100% 

 

เกณฑ   

ดี                มากกวารอยละ 89   

พอใช           รอยละ 75-89   

ปรับปรุง       นอยกวารอยละ 75   

หลักฐาน/รองรอย   

1.  ประวัติการฝกอบรม/สัมมนา  
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ตัวบงชี้ท่ี 25 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แผนกวิชา 

การระดม

ทรัพยากร

ภายใน

สถานศึกษา 

การระดมทรัพยากร

จากสถาบันทาง

การศึกษาท้ังภาครัฐ

และเอกชน 

การระดมทรัพยากร

จากสถาน

ประกอบการท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 

จํานวนครั้งใน

การระดม

ทรัพยากร 

สามัญและสัมพันธ - 4 - 4 

พืชศาสตร - 9 3 12 

สัตวศาสตร - 3 1 4 

ชางกลเกษตร - 1 3 4 

บริหารธุรกิจ - 1 29 30 

ประมง - 5 3 8 

อุตสาหกรรมเกษตร - 1 1 2 

วิทยาลัย - 36 - 36 

รวม - 60 40 100 

 

เกณฑ   

ดี  มากกวา  19    ครั้งข้ึนไป 

พอใช  15 –  19  ครั้ง 

ปรับปรุง นอยกวา   15  ครั้ง 

 

หมายเหตุ    

 หลักฐานรองรอย จากแฟมหนังสือออกและหนังสือขอความอนุเคราะห  จากงานสารบรรณ 

วิทยาลัยฯ 
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ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2553 

หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขา

งาน 

 

จํานวนผูเรียน

ในแตละครั้ง

ของการเรียน

ในรายวิชาท่ีใช

เครื่อง

คอมพิวเตอร 

จํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอร 

จํานวน

ผูเรียน 

ตอเครื่อง

คอมพิวเตอร 

หมายเหตุ 

ปวช. หองเรียน 

สาขางานพืชศาสตร 14 11 1 : 1 ปวช .3 ร .2-204  

สาขางานสัตวศาสตร 6 11 1 : 1 ปวช .3 ร .2-204  

สาขางานชางกลเกษตร 8 11 1 : 1 ปวช .3 ร .2-204  

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 1 11 1 : 1 ปวช .3 ร .2-204  

สาขางานประมง 6 11 1 : 1 ปวช .3 ร .2-204  

สาขาวิชาพณิชยการ 72 11 7 : 1 ปวช.1 ร .2-204  

สาขางานการบัญชี 7 17 1 : 1 ปวช .2 ศูนยวิทย 

สาขางานการขาย 6 11 1 : 1 ปวช .2 ร .2-204  

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 76 57 1 : 1 ปวช .2,3 ร .2-201 , ร .2-205  

ศูนยวิทยบริการ 

ปวส. 

สาขาวิชาพืชศาสตร 5 28 1 : 1 ปวส .2  ร .2-204 , ศูนวิทย 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 15 28 1 : 1 ปวส .2  ร .2-204 , ศูนวิทย 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 6 28 1 : 1 ปวส .2  ร .2-204 , ศูนวิทย 

สาขาวิชาการบัญชี 10 17 1 : 1 ปวส .2  ศูนยวิทยบริการ 

สาขาวิชาการตลาด - - - - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 25 20 1 : 1 ปวส .2  ร .2-201  

เฉลี่ย 257 272 1 : 1 4 หองปฏิบัติการ 

68  เครื่อง 

 

เกณฑ 

ดี  =  1 : 1  พอใช =  2 : 1  ปรับปรุง=  3 : 1 

หมายเหตุ  :  จํานวนคนตอเครื่องคอมพิวเตอร 
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จํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  มีทั้งหมดจํานวน  4    หองปฏิบัติการ  ดังน้ี 

 1.  หอง  ร .2-201   จํานวน  20    เครื่อง 

 2.  หอง ร .2-204   จํานวน  11    เครื่อง 

 3.  หอง ร .2-205   จํานวน  20    เครื่อง 

 4.  หองศูนยวิทยบริการ จํานวน  17    เครื่อง 
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ตัวบงชี้ท่ี 26 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา 

 

รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาท่ีฝกงานในสถานประกอบการ 

ชั้น  ปวช.2   สาขางานพืชศาสตร 

 

นักเรียน/นักศึกษา สถานประกอบการ 

นายภราดร  ประสงคสุข คุณวิกันดา  คงสวัสด์ิ 

โทร.075-449483   ,081-8293631 ,081-7344324 

1. นายนิคม  ชูยงค 

2. นายบุญนํา  หาญใจ 

3. นายวรพงศ  จะรา 

โรงแรม Six Senses Sanctuary Phuket 

โทร. 076-371410  ตอ 307  หรือ  301 

นายสัมพันธ  หลินมา 

087-8951162 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี 

โทร. 077-211169 

 

ชั้น ปวช.2  สาขางานสัตวศาสตร 

 

นักเรียน/นักศึกษา สถานประกอบการ 

1. นางสาวกนกวรรณ  กลิ่นสุคนธ 

2. นางสาวจีรประภา  ลาดนอก 

3. นางสาวชุดาภา  แกะประจักษ 

4. นายโชติพงศ  สวนกูล 

5. นายณัฐวัตร  วงศพรม 

6. นางสาวทิพกมล  เชิดชู 

7. นายเศรษฐพล  เจริญรูป 

8. นายพงศสิทธ์ิ  เนาวพันธ 

9. นายวิสิฏธ  บุญเรือง 

10. นายสุทธิพจน  คงรอด 

11. นายสุรศักด์ิ  คงเรือง 

12. นายอัฐพร  บิลและ 

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 

ผูอํานวยการศูนย  นายทวีศิลป  ดวงจีน 

โทร.  0-7727-4554 

1.  นายสุรศักด์ิ  คงเรือง 082-8152387 

2.  นายเศรษฐพล  เจริญรูป 

จรรยาฟารม 

โทร. 
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ชั้น ปวช.2  สาขางานชางเกษตร 

 

นักเรียน/นักศึกษา สถานประกอบการ 

1.  นายจักรกฤษ  ฐานะกาญจน 

2. นายวิวัตร  มิศกาชีพ 

อูสมเกียรติการชาง 

หัวหนา  นายสมจิตร  ชาญปรารถนาดี   

โทร.  086-2777443 

นายธวัชชัย  ไชยวิจารณ 

 

อูถาวร 

หัวหนา  นางเอมอร  ศรีสม 

โทร.  086-2672577 

1.  นายวสุ  ปรีชา 

2. นายสิทธิพร  จันภิบาล 

อูรถยนต 

หัวหนา  นายประสาท  องคประกอบกุล 

โทร.  075-486129 

 

ชั้น ปวช.2  สาขางานประมง 

 

นักเรียน/นักศึกษา สถานประกอบการ 

1.  นายกฤติกร  นุนวิเชียร 

2.  นายพรชนะ  ชุมจีน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี ่

ผูอํานวยการ 

โทร. 

1.  นายนิติกร  ชํานาญกิจ 

2.  นายปฏิญญา  คชรัตน 

3.  นายวีระชัย  เติมคลัง 

4.  นางสาวกรรณิกา  เกิดแกว 

5.  นางสาวอภิชยา  อัตตะกุล 

6.  นายภูมินทร  นิจราช 

สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช 

หัวหนา 

โทร. 

 

ชั้น ปวช.2  สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

 

นักเรียน/นักศึกษา สถานประกอบการ 

1.  นายขจรเจษฐ  เมธารินทร 

2.  นายระวี  แปนพุม 

3.  นางสาวเรวดี  การสมุทร 

4.  นางสาวสลิลเกตน  จงดู 

บริษัทเอกชัย  ดีสทริบิวช่ัน  ซิสเทม  จํากัด 

ผูจัดการ  นางสาวชุลีพร  นุมนวล 

โทร. 0-7532-8734 
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ชั้น ปวช.2  สาขางานการบัญชี 

 

นักเรียน/นักศึกษา สถานประกอบการ 

1.  นางสาวสุพรทิพย  พิบูลย 

2.  นายอรุณชัย  ราพฤทธ์ิ 

3.  kนางสาวจันธิมา  บรรจงเมือง 

4.  นายศุภชัย  ทองเพ็ง 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  สาขาจันดี 

ผูจัดการ  นายคมศร  บุญนิธิ 

โทร. 

นางสาวสุธาทิพย  หนูทองแกว หางหุนสวนจํากัดถาวรทุงสง 

ผูชวยผูจัดการ  นางสาววรรณดี  มหิสรากุล 

โทร. 

1.  นางสาวศศิธร  จันทรสองแสง 

2.  นางสาวอนิสา  ณ สมบัติ 

บริษัทเพชรทองคําการบัญชี  จํากัด 

กรรมการ  นางนํ้าทิพย  หวังภัทราวานิช 

โทร.  

 

ชั้น ปวช.2  สาขางานการขาย 

 

นักเรียน/นักศึกษา สถานประกอบการ 

1.  นางสาวสไบทิพย  กลับกลาย 

2.  นางสาวศรัญญา  พรมฤทธ์ิ 

 

บริษัทวรพันธซูซูกิ 

ฝายบุคคล  นางสุคนธ  แซฉ่ัว 

โทร. 075-486710 

1.  นายอภิภูว  เพ็งสกุล 

2.  นางสาววิรากานต  เสนา 

บริษัทมหาชนจํากัด  ซีพีออลล )ปตท. บานสอง  (๓๔๐๓ 

ผูจัดการ     

โทร. 0-8368-83403 

1.  นางสาวลัดดาวัลย  มากมูล 

2.  นางสาวธัญญลักษณ  พิทักษ 

หางหุนสวนจํากัดไทยพัฒนา  2004 

ผูชวยผูจัดการ  นางสาวนทิตา  สําราญถ่ิน 

โทร. 075-486481 
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ชั้น ปวช.2/1  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

นักเรียน/นักศึกษา สถานประกอบการ 

นางสาวณัฐฐินี  มหาชัย 

 

องคการบริหารสวนตําบลกะเปยด 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปยดโทร. 0-7535-4331 

1.  นายพงษนรินทร  ไชยธรรม 

2.  นายศิวพงษ  พลเทพ 

รานเพอรเฟคคอมพิวเตอร 

ผูจัดการ  นายจักรกฤษณ  นอมเนียม   

1.  นางสาวชฎาภรณ  ใสหลวง 

2.  นางสาวเยาวลักษณ  ใสหลวง 

3.  นางสาวอัจรา  รัตนพันธ 

รานไมตรีจิตตคอมพิวเตอร 

ผูจัดการ  นางสาวอนงค  แกวโชติ 

โทร. 0-7542-1952  ,0-8189-26453 ,0-8959-17879 

1.  นางสาวจงกล  สิงห 

2.  นางสาวโสรยา  ประธานทรง 

บริษัท จิตติ โอเอ จํากัด 

ผูจัดการ  นายบัญญัติ  จิตตพุทธ 

โทร. 0-7534-7448 

1.  นางสาวสุนิสา  พรหมเกิด 

2.  นางสาวสุปรียา  ธราพร 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาฉวาง 

เจาพนักงานที่ดินจังหวัด  นายวัชระ  บัวทอง 

0-7548-6884 

1. นางสาวอังคณา  ระกํา 

2. นางสาววัลลี  พรหมฤทธ์ิ 

รานวิน วิน คอมพิวเตอร )สาขาทุงใหญ( 

ผูจัดการราน โทร. 0-7536-8500  ,0-8109-6336 

1. นางสาวเสาวนีย  มีชัย 

2. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรนิล 

รานวิน วิน คอมพิวเตอร )สาขาทุงสง( 

ผูจัดการราน 0-7533-2900 
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ชั้น ปวช.2/2  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

นักเรียน/นักศึกษา สถานประกอบการ 

1.  นางสาวณิชากร  หนูภัยยันต 

2.  นางสาวเมวดี  นินทศร ี

องคการบริหารสวนตําบลนาแว 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแว  นายสุชาติ  คงแกว 

โทร. 0-7548-0240  ตอ  16 

นายวีระพงษ  บัวจันทร 

 

องคการบริหารสวนตําบลดุสิต 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดุสิต  นายไพเราะ  บุญทอง 

โทร. 0-7547-0723   

1.  นางสาวเนตรนภา  พิทักษ 

2.  นางสาวรักชนก  ปรีชา 

 

ที่ทําการไปรษณียพิปูน 

หัวหนาที่ทําการไปรษณียพิปูน  นายภูวิทัต  ปยะทัต 

โทร. 0-7549-9009 

1.  นางสาวพัชรี  ราชฤทธ์ิ 

2.  นางสาวสุทธาทิพย  รักบํารุง 

สํานักงานเทศบาลตําบลจันดี 

นายกเทศมนตรีตําบลจันดี  นายสัมพันธ  เหลืองวรพันธ 

โทร. 0-7518-6498 

1.  นางสาวกรรณิกา  ปรีชาชา 

2.  นางสาวรัตนากร  ราชมณี 

ที่วาการอําเภอพิปูน 

นายอําเภอพิปูน  นายไตรรัตน  ไชยรัตน 

0-7549-9014 

1. นางสาวปริชาติ  เลิศไกร 

2. นางสาวสุนิสา  หาญใจ 

ศูนยบริการลูกคาทีโอที  สาขาจันดี 

ผูจัดการศูนยบริการลูกคาทีโอที  สาขาจันดี 

นายถวน  รัตนบุร ี

โทร. 0-7548-6200 

1. นางสาวศิริพร  ชัยศร ี

2. นางสาวชฎาพร  ธราพร 

รานครรชิตคอมพิวเตอรฉวาง 

ผูจัดการราน  นายไพฑูรย   

0-7548-0338 

นายศิริชัย  รักษทอง 

 

รานคอมพิวเตอรไก 

ผูจัดการราน  นายวราวุธ  บํารุงศรี   

0-8992-7305 
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ชั้น ปวช.3  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

นักเรียน/นักศึกษา สถานประกอบการ 

1.  นายธนชัย  พรหมทอง 

081-9794038 

โรงพิมพอลงกรณ 

โทร. 

 

ชั้น ปวส. 1  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

นักเรียน/นักศึกษา สถานประกอบการ 

1.  นางสาวชนิดา  บางโรย 

2.  นางสาวสุดารัตน  มณีสม 

 

องคการบริหารสวนตําบลสวนขัน 

นายกองคการบริหารสวนตําบล  นายไพริน  ใยนอย 

โทร. 0-7526-1174  ตอ  15 

นางสาวอรนลิน  รัตนพันธ 

 

องคการบริหารสวนตําบลชางกลาง 

นายกองคการบริหารสวนตําบลชางกลาง 

นายจําลอง  นนทสิทธ์ิ โทร. 0-7575-5555-6    

นายณัชพล  บูรณะกุล 

 

ที่วาการอําเภอทุงใหญ 

ปลัดอําเภอทุงใหญ  นายสําคัญ  อรทัย 

โทร. 0-7549-9009 

1.  นางสาวสุรีรัตน  ชัยมีแรง 

2.  นางสาวอุษา  ศิโรรัตน 

สํานักงานตลาดกลางยางพารา 

ผูอํานวยการตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 

โทร. 0-7548-6309 

นางสาวสุวรรณา  บรรจงเมือง 

 

พรหมเพ็ญธุรกิจ 

ผูจัดการ  นายอนาธิป  พรหมเพ็ญ 

0-830-46594 

1.  นางสาวกาญจนา  ธราพร 

2.  นางสาวดวงนภา  สุภาพ 

สํานักงานเทศบาลตําบลฉวาง 

นายกเทศมนตรีตําบลฉวาง 

โทร. 0-7548-0289 

นางสาวสิยาภรณ  จิตรา 

 

นายกองคการบริหารสวนตําบลละอาย 

นางสาวนวลอุษา  ทิพยสุขุม นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลจันดี 

นายสุริยันต  สันตจิตร นายกองคการบริหารสวนตําบลชางกลาง 
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ชั้น ปวส. 1  สาขาวิชาการบัญชี 

 

นักเรียน/นักศึกษา สถานประกอบการ 

1.  นางสาวกัญญา  ศรีสุข   

2.  นางสาวลัดดาวัลย  บุญตอ 

 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง 

สรรพากรอําเภอ  นายเจริญ  ครุฑคง 

โทร.  

นางสาววรรณณิศา  สังขวิสิทธ์ิ 

 

ที่วาการอําเภอทุงใหญ 

ปลัดอําเภอทุงใหญ  นายสําคัญ  อรทัย 

โทร. 0-7549-9009 

 

ชั้น ปวส. 1  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 

นักเรียน/นักศึกษา สถานประกอบการ 

1.  นางยพงษศักด์ิ  คชาผล   

2.  นางสาวอรัญญา  สะนะพันธ 

 

สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช 

หัวหนา 

โทร.  
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ตัวบงชี้ท่ี 27 จํานวนคน  -   ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรอืภูมิปญญาทองถ่ินที่มีสวนรวม

ในการพัฒนาผูเรียน 

 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ท่ีเปดสอน 

จํ า นวนคน-ชั่ ว โ ม ง  ข อ ง

ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 

ท่ีมีสวนรวม 

ในการพัฒนาผูเรียนแตละ 

สาขางานตอภาคเรียน 

จํ า นวนผู เ ชี่ ย วช าญ ท่ี ร ว ม

พัฒนาผูเรียนต้ังแต 2 คน- 

ชั่วโมงตอ 

ภาคเรียนขึ้นไป 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 2 คน – 12 ช่ังโมง / 

แผนกวิชาสามัญและสัมพันธ 4 คน – 6 ช่ัวโมง / 

แผนกวิชาพืชศาสตร 2 คน – 8 ช่ัวโมง / 

แผนกวิชาสัตวศาสตร 2 คน – 5.30 ช่ัวโมง / 

แผนกวิชาชางกลเกษตร 4 คน – 8 ช่ัวโมง / 

แผนกวิชาประมง 4 คน – 16 ช่ัวโมง / 

แผนกวิชาอุตสาหกรรม - - 

รอยละของสาขางานท่ีมีการจัดผูเชี่ยวชาญรวมในการพัฒนาผูเรียน    =   100 

 

เกณฑ   

ดี  มากกวารอยละ 89    

พอใช  รอยละ 75  -  89  

ปรับปรุง นอยกวา    รอยละ 75  

 

หมายเหตุ   

วิธีการคิด  จํานวนแผนกวิชาที่จัดการอบรม 6/100 X จํานวนแผนกวิชาทั้งหมดที่เปดสอน 
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ตัวบงชี้ท่ี 28 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขางาน จํานวนผูเรียน 

จํานวนผูสอน

ประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ทางวิชาชีพ 

อัตราสวนผูสอนท่ีมีคุณวุฒิ

ทางวิชาชีพ/ผูเรียน ตาม

เกณฑผูสอน    1 คน ตอ

ผูเรียนไมเกิน 35 คน 

ปวช. 1/2553  2/2553   1/2553 2/2553 

สาขางานพืชศาสตร 92 73 13 1:7 1:6 

สาขางานสัตวศาสตร 25 21 10 1:3 1:2 

สาขางานชางกลเกษตร 18 15 8 1:2 1:2 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 13 7 4 1:3 1:2 

สาขางานประมง 21 20 5 1:4 1:4 

สาขางานบญัชี 17 16 5 1:3 1:3 

สาขางานการขาย 6 6 7 1:1 1:1 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 171 160 10 1:17 1:16 

ปวส.      

สาขาวิชาพืชศาสตร 15 14 13 1:1 1:1 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 18 18 10 1:2 1:2 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 9 9 5 1:2 1:2 

สาขาวิชาบัญชี 13 13 5 1:3 1:3 

สาขาวิชาการตลาด 8 7 7 1:1 1:1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 47 41 10 1:5 1:4 

รวม 473 420 62 1:8 1:7 

 

รอยละของสาขางานที่ผูสอนประจํามีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑ  ผูสอน  1    คนตอผูเรียนไม

เกิน  35  คน  =……………………………………100%………………………………………………………….. 

เกณฑ    ดี   รอยละ  100    พอใช   รอยละ   50 – 99    ปรับปรุง   นอยกวารอยละ   50 
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ตัวบงชี้ท่ี 29  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

 

จํานวนผูเรียนท้ังหมด จํานวนผูสอนประจํา 
อัตราสวนผูสอนประจํา/ผูเรียน

ท้ังหมดของสถานศึกษา 

1 /2553  2 /2553  1 /2553  2/2553  1/2553  2/2553  

473 420 77 77 1:6 1:6 

 

เกณฑ 

ดี  ผูสอน 1   คน  ตอผูเรียนไมนอยกวา 25   คน 

พอใช  ผูสอน 1   คน  ตอผูเรียน  25  –  30   คน 

ปรับปรุง ผูสอน 1   คน  ตอผูเรียนมากกวา  30   คน 
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ตัวบงชี้ท่ี 30  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา   

 

จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 

ภาคเรียนท่ี  1/2553  ภาคเรียนท่ี  2/2553  

สัปดาหท่ี วันท่ี 
จํานวน 

(ครั้ง) 
สัปดาหท่ี วันท่ี 

จํานวน 

(ครั้ง) 

1 19    พ.ค.   53  1 1 13  ต.ค.  53 1 

2 26    พ.ค. 53 1 2 20  ต.ค.  53 1 

3 2    มิ.ย.    53  1 3 27  ต.ค.  53 1 

4 9    มิ.ย.  53 1 4 3  พ.ย.  53 1 

5 16    มิ.ย.   53  1 5 10  พ.ย.  53 1 

6 23    มิ.ย.  53 1 6 17  พ.ย.  53 1 

7 30    มิ.ย.  53 1 7 24  พ.ย.  53 1 

8 7   ก.ค.  53 1 8 1  ธ.ค.  53 1 

9 14    ก.ค.  53 1 9 8  ธ.ค.  53 1 

10 21    ก.ค.   53  1 10 15  ธ.ค.  53 1 

11 28    ก.ค.  53 1 11 22  ธ.ค.  53 1 

12 4    ส.ค.    53  1 12 29  ธ.ค.  53 1 

13 11    ส.ค.  53 1 13 5  ม.ค.  54 1 

14 18    ส.ค.   53  1 14 12  ม.ค.  54 1 

15 25    ส.ค.   53  1 15 19  ม.ค.  54 1 

16 1  ก.ย.    53  1 16 26  ม.ค.  54 1 

17 8     ก.ย.  53 1 17 2  ม.ค.  54 1 

18 15    ก.ย.  53 สอบรวบยอด 18 9  ม.ค.  54 สอบรวมยอด 

รวม  17    ครั้ง รวม  17    ครั้ง 

รวม 34    ครั้ง  /ป 

 

เกณฑ 

ดี มากกวา  25  ครั้ง  /ป พอใช  20-25  ครั้ง  /ป ปรับปรุง  นอยกวา  20  ครั้ง  /ป  
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หลักฐานแนบ 

 1. แผนการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา   /ปฏิทินกิจกรรมคาบโฮมรูม  ภาคเรียนที่  1 /2553  

และ  ภาคเรียนที่  2/2553  

 2. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมคาบโฮมรูม  ภาคเรียนที่  1 /2553   และ  ภาคเรียนที่  

2/2253  

 3. สมุดบันทึกการเขารวมกิจกรรมหนวยนครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่  1/2553  และภาคเรียน

ที่  2/2553  
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ตัวบงชี้ท่ี 31   จํานวนครั้งของการจัดบริการ  ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียนวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2553 

หลักสูตร/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 
จํานวนผูเรียน 

จํานวนผูเรียนท่ีไดรับการ

ตรวจ 1 ครั้งตอป 

หรือมากกวา 

รอยละของผูเรียนท่ีไดรับ

การตรวจ 1 ครั้งตอป 

หรือมากกวา 

ปวช.  

สาขางานเกษตรทั่วไป 44 43 97.72 

สาขางานพณิชยการ 72 62 86.11 

สาขางานสัตวศาสตร 19 14 73.68 

สาขางานชางกลเกษตร 14 12 85.71 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 5 3 60 

สาขางานพืชศาสตร 24 20 83.33 

สาขางานการประมง 14 14 100 

สาขางานการขาย 6 6 100 

สาขางานการบัญชี 16 16 100 

สาขางานคอมพิวเตอร 76 72 94.73 

ปวส.  

สาขางานสัตวศาสตร 16 15 93.75 

สาขางานพืชศาสตร 10 7 70.00 

สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 9 8 88.88 

สาขางานการตลาด 6 6 100 

สาขางานการบัญชี 13 13 100 

สาขางานคอมพิวเตอร 40 36 90.00 

รวม 384 347 90.36 

 

ดี   =  1   ครั้ง/ปหรือมากกวาและจํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจมากกวารอยละ  90  

พอใช   = 1    ครั้ง/ปหรือมากกวาและจํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจรอยละ  80 - 90   

ปรับปรุง = 1   ครั้ง/ปหรือมากกวาและจํานวนผูรับการตรวจนอยกวารอยละ  80    

   หรือไมมีการตรวจ 

หลักฐาน/รองรอย   

1.  รายงานผลการตรวจสุขภาพผูเรียนเปนรายบุคคล 
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ตัวบงชีท่ี้ 32 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 

 

หลักสูตร/ 

ชั้นป 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผูเรียน ผูเรียนท่ีออกกลางคัน 

ท้ังหมด จํานวน รอยละ 

ปวช.1 เกษตรศาสตร 68 28 41.17 

 พณิชยการ 80 21 26.25 

     

ปวช.2 พืชศาสตร 6 1 16.67 

 สัตวศาสตร 13 1 7.69 

 ชางเกษตร 6 1 16.67 

 อุตสาหกรรมเกษตร 6 3 50.00 

 ประมง 11 3 27.27 

 การบัญชี 8 1 12.50 

 การขาย 6 0 0 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 35 9 25.71 

     

ปวช.3 พืชศาสตร 18 1 5.56 

 สัตวศาสตร 12 4 33.33 

 ชางเกษตร 12 7 58.30 

 อุตสาหกรรมเกษตร 7 6 85.71 

 ประมง 10 3 30.00 

 การบัญชี 9 0 0 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 56 5 8.93 

 รวม ปวช.  363 94 26.15 
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ตัวบงชีท่ี้ 32  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา (ตอ) 

 

หลักสูตร/ 

ชั้นป 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผูเรียน ผูเรียนท่ีออกกลางคัน 

ท้ังหมด จํานวน รอยละ 

ปวส.1 พืชศาสตร 7 2 28.57 

 สัตวศาสตร 3 2 66.67 

 เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 3 0 0 

 การบัญชี 3 0 0 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 19 3 15.79 

ปวส.2 พืชศาสตร 8 2 25.00 

 สัตวศาสตร 15 0 0 

 เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 6 0 0 

 การบัญชี 10 0 0 

 การตลาด 8 2 25.00 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 28 3 10.71 

ระดับ ปวส. 110 14 12.72 

รวม 473 108 19.43 

 

เกณฑ 

 

 ดี   นอยกวารอยละ  31 

 พอใช  รอยละ  31 - 40 

 ปรับปรุง มากกวารอยละ  40 
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ตัวบงชี้ท่ี 33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม  คานิยม

ที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ     

 

หลักสูตร  /สาขาวิชา  /สาขางาน 
จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม 

สงเสริมวิชาการ สงเสริมบุคลิกภาพ สงเสริมคุณธรรม 

ปวช.    

สาขางานเกษตรศาสตร  19 25 22 

สาขางานพืชศาสตร 19 25 22 

สาขางานสัตวศาสตร 19 25 22 

สาขางานชางกลเกษตร 19 25 22 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 19 25 22 

สาขางานประมง 19 25 22 

สาขางานบัญชี 19 25 22 

สาขางานการขาย 19 25 22 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 19 25 22 

ปวส .    

สาขาวิชาพืชศาสตร   19 25 22 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 19 25 22 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 19 25 22 

สาขาวิชาการบัญชี 19 25 22 

สาขาวิชาการตลาด 19 25 22 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 19 25 22 

 

จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 3    ประเภทกิจกรรม  =  9    สาขางาน   ,6  สาขาวิชา 

รอยละของสาขาวิชา  /สาขางานที่จัดกิจกรรมครบทั้ง  3  ประเภทกิจกรรม =    100 

                                                            

เกณฑ 

ดี  มากกวารอยละ  80  

พอใช  รอยละ  75 – 80  

ปรับปรุง นอยกวารอยละ  75 
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เอกสารหลักฐาน 

 1. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นครศรีธรรมราช  ปการศึกษา  2553 

 2. สมุดบันทึกการเขารวมกิจกรรมหนวยนครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่  1 /2553     และภาค

เรียนที่  2/2553  

 3. ภาพกิจกรรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ปการศึกษา  2553 
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ตัวบงชี้ท่ี 34 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม  ประเพณี                           

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     

 

หลักสูตร  /สาขาวิชา  /สาขางาน 

จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม 

จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม

ท่ีสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม 

จํานวนครัง้ของการจัดกิจกรรมท่ี

สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปวช.   

สาขางานเกษตรศาสตร  7 10 

สาขางานพืชศาสตร 7 10 

สาขางานสัตวศาสตร 7 10 

สาขางานชางกลเกษตร 7 10 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 7 10 

สาขางานประมง 7 10 

สาขางานบัญชี 7 10 

สาขางานการขาย 7 10 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 7 10 

ปวส .   

สาขาวิชาพืชศาสตร   7 10 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 7 10 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 7 10 

สาขาวิชาการบัญชี 7 10 

สาขาวิชาการตลาด 7 10 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 7 10 

 

รอยละของสาขาวิชา  /สาขางาน  ที่จัดกิจกรรมครบทั้ง  2  ประเภท  =  100  %    

 

เกณฑ 

ดี  มากกวา  รอยละ  80   พอใช   รอยละ  75 –  80  ปรับปรุง  นอยกวา รอยละ  75   
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ตัวบงชี้ท่ี 35 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพ  

 

โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู 

ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน                 

โครงการฝกทักษะวิชาชีพ 

เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 

ชื่อโครงการ 

จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม 

ชื่อโครงการ 

จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม 

ฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมบานทาย เภา 40 - - 

ฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมบานไทรงาม 41   

ฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมทัณฑสถาน 

วัยหนุมนครศรีธรรมราช 

40   

ฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมบานหนาเหมน 42   

ฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมบานเกาะสระ 84   

รวม    =    5      โครงการ 
  

เกณฑ   

ดี     มากกวา 4 กิจกรรม/โครงการ          พอใช    2 – 3   โครงการ        ปรับปรุง   0 - 1   โครงการ 

หมายเหตุ   

หลักฐานแนบ  

รายงานการประเมินกิจกรรมโครงการที่ระบุไวในตารางรวบรวมขอมูล 
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ตัวบงชี้ท่ี 36 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม /โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะ

วิชาชีพตองบดําเนินการ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการโครงการท่ี

สถานศึกษาใชจริง (บาท) 

โครงการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น 170,000 

โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 294,999.85 

รวมงบประมาณที่ใชในการดําเนินการโครงการที่สถานศึกษาใชจริง  =    464,999.85 

งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจากตนสังกัด  ไมรวมงบลงทุน           =  49,947,892.14 

งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจากหนวยงานอื่น  ไมรวมงบลงทุน    =               - 

รอยละของงบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินการตองบดําเนินการ  ไมรวมงบลงทุน   =   0.93 

 

ดี    มากกวารอยละ  0.20   

พอใช    รอยละ  0.11 –  0.20   

ปรับปรุง   นอยกวารอยละ  0.11 
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ตัวบงชี้ท่ี 37 จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงการวิชาชีพ  

หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผลงานของผูเรียนและผูสอน 

เกณฑ (ปวช  .อยาง

นอย 1 เร่ือง /ภาค

การศึกษา) 

(ปวส  .อยางนอย 4 

เ ร่ื อ ง  /ภ า ค

การศึกษา) 

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน 
โครงการ

วิชาชีพ 
ผาน ไมผาน 

ปวช.        

สาขาวิชาเกษตรศาสตร - 2 1 - -   

สาขาวิชาพณิชยการ - 1 - - -   

สาขางานพืชศาสตร 3 1 1 - 11   

สาขางานสัตวศาสตร - - - - 1   

สาขางานชางเกษตร - 3 - - -   

ส าขาง านอุ ตส าหกรร ม

เกษตร 
1 1 1 - 1  

 

สาขางานประมง - - 2 - 3   

สาขางานบัญชี 4 - - - -   

สาขางานการขาย - - - - -   

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ - - - - 9   

ปวส.        

สาขาวิชาพืชศาสตร 2 - - 1 5   

สาขาวิชาสัตวศาสตร - 2 - - 5   

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า - 1 3 - 1   

สาขาวิชาการบัญชี - - 3 - 2   

สาขาวิชาการตลาด - 1 - - 1   

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ - - - - -   

รวม 8 8 

รวมรอยละของสาขางานท่ีผานเกณฑ   =   50 

เกณฑ      ดี รอยละ  10 0          พอใช   รอยละ  75 - 99       ปรับปรุง    นอยกวารอยละ 75   
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ตัวบงชี้ท่ี 38 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพ และ/        

หรือไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

 

ประเภท จํานวนท้ังหมด 
จํานวนท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ 

นวัตกรรม   10 3 

สิ่งประดิษฐ 12 - 

งานวิจัย   11 2 

โครงงาน 1 1 

โครงการวิชาชีพ 39 - 

รวม 6 

 

เกณฑ 

ดี   ต้ังแต 3  ช้ินข้ึนไป      พอใช  2   ช้ิน   ปรับปรุง   1  ช้ินหรือนอยกวา 
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ตัวบงชี้ท่ี 39 รอยละของงบประมาณในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  

งานวิจัยและโครงงานตองบดําเนินการ 

 

ประเภท งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ (บาท) 

นวัตกรรม 74,858 

สิ่งประดิษฐ 157,900 

งานวิจัย 30,526 

โครงงาน - 

โครงการวิชาชีพ 20,051 

รวมงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ =     283,335  

งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับจากตนสังกัด  ไมรวมงบลงทุน           =    49,947,892.14 

งบประมาณที่สถานศึกษาไดรบัจากหนวยงานอื่น  ไมรวมงบลงทุน    =               - 

รอยละของงบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินการตองบดําเนินการตองบประมาณทั้งหมด  ไมรวมงบลงทุน   

=    0.56  

 

ดี    มากกวารอยละ  1.00   

พอใช    รอยละ  0.50 –  1.00   

ปรับปรุง   นอยกวารอยละ  0.50 
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ตัวบงชีท่ี้ 40 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ         

งานวิจัย  และโครงงาน 

 

ประเภท 

จํานวนคร้ัง 

ชองทางการเผยแพรขอมูล 

วิทยุ โทรทัศน 
อินเทอร 

เน็ต 

หนังสือ 

พิมพ 
วารสาร นิทรรศการ ประชุมสัมมนา 

นวัตกรรม - - 3 - - - - 

 สิ่งประดิษฐ - - - - - 3 - 

งานวิจัย - - 1 - - 3 - 

โครงงาน - - 1 - - 2 - 

โ ค ร ง ก า ร

วิชาชีพ 

- - - - - - - 

รวม - - 5 - - 8 - 

 

รวม  ชองทางการเผยแพรขอมูล        =        2      ชองทาง 

รวม  จํานวนครั้งในการเผยแพร         =      13       ครั้ง 

 

เกณฑ    

 ดี       มากกวา 4 ครั้ง  /ชองทาง       

          พอใช     3 – 4    ครั้ง  /ชองทาง         

          ปรับปรุง    นอยกวา 3 ครั้ง  /ชองทาง     
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ตัวบงชี้ท่ี 41 ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน                           

รวมของประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 

 

มาตรฐานคุณภาพในการบริหารงาน 

การดําเนินการ 

มีการ

ดําเนินการ 

ไมมีการ

ดําเนินการ 

1.  การกระจายอํานาจในการบริหารสถานศึกษา   

2.  การใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดหมาย  เปาหมาย  

      ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง 
  

3.  การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

     ทุกฝายในการบริหารการตัดสินใจ   และการจัดการศึกษา 
  

4.  การพึ่งตนเองที่เนนใหสถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเอง   

     มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพรอม 

     และสถานการณของสถานศึกษา 
  

5.  การประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากร 

     ภายนอก  รวมทั้งการแสวงหาความรวมมือ  ความชวยเหลือ   

     ดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ  
  

6.  ความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสู 

      ผลสัมฤทธ์ิไดอยางตอเน่ืองและหลากหลาย 
  

7.  การพัฒนาตนเองทั้งการพัฒนาองคกร  พัฒนาวิชาชีพ  พัฒนาบุคคล  

     และพัฒนาทีมงาน  เพื่อการพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู 
  

8.  การตรวจสอบและถวงดุล  โดยตนสังกัดกําหนดนโยบายและ 

     ควบคุมมาตรฐานและมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ  เพื่อการ 

    ประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  

9.  เปนการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
รวม 7 2 

         

เกณฑ     ดี     มากกวา 6   ขอ      พอใช   5 –6    ขอ       ปรับปรุง   นอยกวา  5  ขอ   
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ตัวบงชี้ท่ี 42 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

 

แผนกวิชา 

จํานวน

ครู

ท้ังหมด 

จํานวนครูท่ีปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพได

อยางถูกตองเหมาะสม 

รอยละของครูท่ีปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณมาตรฐาน

วิชาชีพไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

สามัญสัมพันธ 15 15 100 

พืชศาสตร 13 13 100 

สัตวศาสตร 10 10 100 

ชางกลเกษตร 8 8 100 

บริหารธุรกิจ 22 22 100 

ประมง 5 5 100 

อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 100 

รวม 77 77 100 

 

เกณฑ   

ดี  มากกวารอยละ  90  

พอใช  รอยละ  85 – 90   

ปรับปรุง นอยกวารอยละ  85 
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ตัวบงชีท่ี้ 43 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา 

 

ขอ 1. วิทยาลัยฯมีขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการบริการและการตัดสินใจ 

 งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ  ไดจัดทําขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัยฯ  ซึ่งประกอบดวยขอมูล

ทั่วไป  ขอมูลบุคลากร  ขอมูลนักเรียนนักศึกษา  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน  ขอมูลครุภัณฑ  ขอมูล

อาคารสถานที่  ขอมูลงบประมาณ  ขอมูลตลาดแรงงาน  ขอมูลสังคมและวัฒนธรรม  ประจําป ๒๕๕๓  

เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพิจารณาการบริหารงานภายในวิทยาลัยฯและใชในการรายงานขอมูลไปยัง

หนวยงานภายนอกวิทยาลัยฯทั้งในรูปของเอกสารทางราชการและรายงานขอมูลผานอินเตอรเน็ต 

 เอกสารอางอิง 

 1. เอกสารขอมูลพื้นฐานประจําป  ๒๕๕๓  ของวิทยาลัยฯ 

 2. แบบบันทึกการจัดสงขอมูลไปยังหนวยงานตาง ๆ  

 

ขอ 2.  มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีเหมาะสมและมีผูรับผิดชอบ 

 งานศูนยขอมลูและสารสนเทศมีทรัพยากรดานระบบขอมูลและสารสนเทศ  ปการศึกษา  ๒๕๕๓  

ดังน้ี 

 1.  ดานอุปกรณคอมพิวเตอร 

 เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะพรอมปริ้นเตอร  จํานวน  1  ชุด    ระบบปฏิบัติการ windows XP 

 2. ดานระบบ 

ลําดับท่ี ประเภทขอมูล โปรแกรมท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล 

1. ขอมูลทั่วไป Microsoft word 

2. ขอมูลบุคลากร Microsoft word 

3. ขอมูลนักเรียน Microsoft Excel 

4. ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน Microsoft word 

5. ขอมูลครุภัณฑ Microsoft word 

6. ขอมูลอาคารสถานที ่ Microsoft word 

7. ขอมูลงบประมาณ Microsoft Excel 

8. ขอมูลตลาดแรงงาน Microsoft word 

9. ขอมูลสังคมและวัฒนธรรม Microsoft word 

 3.  ดานระบบเครือขาย 

  Internet  ประเภทของเครือขาย  ใชระบบ  wireless 

 4.  ดานบุคลากรรับผิดชอบ 

  นางสาวเอมพวัลย  ศรีมุกข 

  นางธนวรรณ ลิขไชย 
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ขอ 3. มีระบบฐานขอมูลท้ังหมดท่ีประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา 

 งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ  ไดจัดทําขอมูลพื้นฐานแบบประสานกันเปนเครือขายกับงานตาง 

ๆ ของวิทยาลัยฯ  ซึ่งประกอบดวย งานบุคลากร  งานทะเบียน  งานหลักสูตรการเรียนการสอน  งานพัสดุ  

งานอาคารสถานที่  งานการเงิน  งานวิจัย  เปนตน 

 เอกสารอางอิง 

1. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ ๑๑๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๓  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ

ดูแลระบบเครือขายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

2. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่๑๐๗ /๒๕๕๓ มอบหมายหนาที่ราชการแกขาราชการครู ขาราชการพล

เรือน พนักงานราชการ และครูจางสอน 

3. คําสั่งวิทยาลัยฯ  ที่  ๑๑๕ /๒๕๕๓ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวา

ดวยการการทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ .๒๕๕๐ 

4. มอบหมายหนาที่รับผิดชอบกํากับดูแลขอมูลแตละแผนกวิชา 

5. แผนผังระบบฐานขอมูลในรูปเครือขาย 

 

ขอ 4. มีเอกสาร/รายงาน  การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรูของสาขาวิชา  /สาขางาน 

 งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ  ไดดําเนินการจัดเก็บรวบรวม การจัดการความรูของสาขาวิชา  /

สาขางาน  

 เอกสารอางอิง 

1. ผลงานทางวิชาการประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓ 

2. ผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓  

3. ผลงานที่ไดจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓ 

 

ขอ 5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเน่ือง 

 งานศูนยขอมูลและสารสนเทศไดปรับปรุงระบบบริหารจัดการขอมูลอยางตอเน่ือง  โดยมีการ

จัดทําแบบสอบถาม  เรื่องความตองการของผูรับบริการเกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซตของวิทยาลัยฯ 

 หลักฐานอางอิง 

- แบบสรุปแบบสอบถาม 

 

ขอ 6 มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล 

 6.1 ดานประสิทธิภาพ 

  6.1.1 มีการปรับปรุง แกไขขอมูลแตละประเภทใหเปนปจจุบันในแตละภาคเรียน 

  6.1. 2 มีการเปลี่ยนแปลง แกไข  เพิ่มเติมขอมูลในเว็บไซตของวิทยาลัยฯเพื่อใหขอมูลที่

นําเสนอเปนปจจุบัน 
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 หลักฐานอางอิง 

- แฟมเก็บขอมูล 

- เว็บไซตของวิทยาลัยฯ 

 

 6.2 ดานความปลอดภัย 

 งานศูนยขอมูลและสารสนเทศไดเตรียมความปลอดภัยระบบการบริหารจัดการขอมูลดังน้ี 

  6 .2 .1   จัดเตรียมเครื่องสํารองไฟปองกันการสูญหายของขอมูลเมื่อเกิดไฟฟาดับในขณะ

ปฏิบัติงาน 

  6.2.2  back up ขอมูลลงในแผนซีดี  เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล 

หลักฐานอางอิง 

- เครื่องสํารองไฟ 

- แผนซีดี back up ขอมูล 

 

ขอ 7 มีการนําขอมูลสารสนเทศ  มาใชและการจัดการความรูของสาขาวิชา /สาขางานเพ่ือการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

 เพื่อใหการบริการจัดการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียน และมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 

งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ  จึงไดดําเนินการเก็บขอมูลการนําขอมูลสารสนเทศมาใชและการจัดการ

ความรูของสาขาวิชา/สาขางานเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

 เอกสารอางอิง 

 -    แบบสํารวจขอมูลการนําขอมูลสารสนเทศมาใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ขอ 8. มีขอมูลจํานวนผูใชขอมูลสารสนเทศ 

 งานศูนยขอมูลและสารสนเทศของวิทยาลัยฯ  ไดทําการจัดเก็บขอมูลผูใชงานเว็บไชตของวิทยาลัย

ฯเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 เอกสารอางอิง 

 -    สถิติจํานวนผูเขาชมเว็บไชต ในรอบ 1  ปที่ผานมา 

 

 



 

 

193

ตัวบงชี้ท่ี 44 สถานศึกษามีกลไกระบบการประกันคุณภาพ ดานโครงสรางการบริหาร บุคลากร                        

การปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 

 

องคประกอบพิจารณา 
การปฏิบัติ 

มีการปฏิบัติ ไมมีการปฏิบัติ 

1.  จัดทําคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน   

2.  การดําเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายใน   

3.  การตรวจสอบติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน   

4.  รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  

     (รายงานการประเมินตนเอง) 
 

 

รวม 4  ขอ  

 

เกณฑ         ดี                ปฏิบัติครบทั้ง 4 ขอ 

พอใช          ปฏิบัติขอ  1 –  ขอ   3      

ปรับปรุง    ปฏิบัติขอ  1 –  ขอ  2     หรือ ไมไดดําเนินการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 45 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

 

องคประกอบพิจารณา 
การปฏิบัติ 

มีการปฏิบัติ ไมมีการปฏิบัติ 

1.  คูมือและแผนการประกันคุณภาพภายใน   

2.  หลักฐานหรือรายงานผลการตรวจประเมินภายในประจําป   

3.  ขอมูลหลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินรวมทั้ง 

     ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะมาใชในการพัฒนาปรับปรุงการ 

    ดําเนินงานประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง 
 

 

4.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการ 

     สถานศึกษาและสาธารณชน 
 

 

5.  มีการดําเนินการอยางตอเน่ืองและมีนวัตกรรมการประกัน 

    คุณภาพที่พัฒนาข้ึน  มีการปฏิบัติที่ดีหรือเปนแหลงอางอิงของ 

    สถานศึกษาอื่น 

  

รวม 5  ขอ  

 

เกณฑ     ดี                ปฏิบัติครบทั้ง 5 ขอ 

พอใช          ปฏิบัติขอ  1 –  ขอ   4      

ปรับปรุง    ปฏิบัติขอ  1 –  ขอ  3     หรือ นอยกวา 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551-2553 
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มาตรฐาน / ตัวบงชี ้
ผลการประเมิน/ปการศึกษา 

2551 2552 2553 
 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 1  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป 
89.35 81.44 74.95 

ตัวบงชี้ท่ี 2  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต

หลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหา

การปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

78.02 88.56 79.66 

ตัวบงชี้ท่ี 3  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร

ดานการฟง  การอาน  การเขียนและการสนทนา  ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

91.83 68.57 74.46 

ตัวบงชี้ท่ี 4  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใช

ความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

89.80 70.44 
100 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพทีเ่หมาะสมและมี

มนุษยสัมพันธที่ดี 

81 87.55 92.68 

ตัวบงชี้ท่ี 6  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

ทั้งระดับ ปวช. 

และ ปวส. 

รอยละ 51.01 33.51 42.21 

ตัวบงชี้ท่ี 7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ทั้งระดับ 

ปวช. และ 

ปวส. รอยละ 

51.01 

53.72 71.58 

ตัวบงชี้ท่ี 8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ทั้งระดับ 

ปวช. และ 

ปวส. รอยละ 

97.74 

90.98 100 

ตัวบงชี้ท่ี 9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

ทั้งระดับ ปวช. 

และ ปวส. รอย

ละ 97.74 

98.77 100 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
ผลการประเมิน /ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

ตัวบงชี้ท่ี 10  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ

ภายใน 1 ป 

81.77 81.77 83.41 

ตัวบงชี้ท่ี 11  ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จ

การศึกษา 

3.79 3.79 3.95 

ตัวบงชี้ท่ี 12  รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ  

ประกอบอาชีพ  และมีรายไดระหวางเรียน 
- 35.69 52.36 

 

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 13  รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี

คุณภาพ 
100 57.05 92.35 

ตัวบงชี้ท่ี 14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนน

สมรรถนะอาชีพ 

- 55.89 82.56 

ตัวบงชี้ท่ี 15  สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 80 64.3 64.30 

ตัวบงชี้ท่ี 16  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพ

การสอนของผูสอน 
- 4.22 4.27 

ตัวบงชี้ท่ี 17  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษา

จัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอน

อยางเหมาะสม 

16.44 9.48 14.52 

ตัวบงชี้ท่ี 18  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ

ระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
1:1 1:1 1:1 

ตัวบงชี้ท่ี 19  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร

เรียน  อาคารประกอบการ หองเรียน  หองปฏิบัติการ  

โรงฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  

มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 

- ปฏิบัติ 2 ขอ ปฏิบัติ 2 ขอ 

ตัวบงชี้ท่ี 20  ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการ

ระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ 
100 ปฏิบัติ 4 ขอ ปฏิบัติ 4 ขอ 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
ผลการประเมิน/ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

ตัวบงชี้ท่ี 21  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทย

บริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ

การเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

1:16 ปฏิบัติทุกขอ ปฏิบัติทุกขอ 

ตัวบงชี้ท่ี 22  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมี

ครุภัณฑและอุปกรณ 
- ปฏิบัติ 4 ขอ ปฏิบัติ 1-4 

ตัวบงชี้ท่ี 23  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย

ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ

เรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน 

73.33 64.28 89.33 

ตัวบงชี้ท่ี 24  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่

ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 
76 100 100 

ตัวบงชี้ท่ี 25  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม

ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

38 54 ครั้ง 100 ครั้ง 

ตัวบงชี้ท่ี 26  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด

การศึกษารวมกับสถานศึกษา   
63 แหง 83 แหง 45 แหง 

ตัวบงชี้ท่ี 27  จํานวนคน- ช่ัวโมง ของผูเช่ียวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถ่ินที่มีสวนรวมในการ

พัฒนาผูเรียน 

ทุก

องคประกอบ 
100 100 

ตัวบงชี้ท่ี 28  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดาน

วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
100 100 100 

ตัวบงชี้ท่ี 29  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 1:16 1:14 1:6 

มาตรฐานท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 30  จํานวนครั้งของการจัดการใหผูเรยีนพบครู

ที่ปรึกษา 
34 187 ครั้ง 187 ครั้ง 

ตัวบงชี้ท่ี 31  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจ

สุขภาพและตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
100 88.77 

 

90.36 

ตัวบงชี้ท่ี 32  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบ

กับแรกเขา 

 

10.12 14.92 14.92 
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มาตรฐานตัวบงขี้ 
ผลการประเมิน/ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

ตัวบงชี้ท่ี 33  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่

สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม

ในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

 

80 

 

100 

 

100 

ตัวบงชี้ท่ี 34จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่

สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

100 100 100 

มาตรฐานท่ี4   การบริการวิชาชีพสูสังคม           

ตัวบงชี้ท่ี 35  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/

โครงการ 

ที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน

และทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อ

การประกอบอาชีพของประชาชน 

13 โครงการ 
มากกวา 4 

กิจกรรม 

มากกวา 4 

กิจกรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 36  รอยละของงบประมาณในการจัด

กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู

ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝก

ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตอ

งบดําเนินการ  

0.66 14.18 0.93 

มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 37  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  

และโครงการวิชาชีพ 
13 เรื่อง  50 

ตัวบงชี้ท่ี 38  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  

โครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ

เผยแพรในระดับชาติ 

- 7 ช้ิน 6 ชิ้น 

ตัวบงชี้ท่ี 39  รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง 

พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงานตองบประมาณทั้งหมด 

0.55 0.23 0.56 

ตัวบงชี้ท่ี 40  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงาน 

8 ครั้ง/ป 8 ครั้ง 13 ครั้ง 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
ผลการประเมิน/ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

มาตรฐานท่ี 6  ภาวะผูนําและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 41  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร

ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

ปฏิบัติ 6 ขอ 
มี

องคประกอบ 

7 ขอ 

องคประกอบ 

7 ขอ 

ตัวบงชี้ท่ี 42  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่

สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
100 100 100 

ตัวบงชี้ท่ี 43  ระดับคุณภาพของการจดัระบบ

สารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

ปฏิบัติครบ

ทุกขอ 
ปฏิบัติ 8 ขอ 

ปฏิบัติ 8 

ขอ 

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงชี้ท่ี 44  สถานศึกษามีกลไกระบบการประกัน

คุณภาพ  ดานโครงสรางการบริหาร  บุคลากรการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

- 
ปฏิบัติครบ 

4 ขอ 

ปฏิบัติครบ 

4 ขอ 

ตัวบงชี้ท่ี 45  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ

ภายใน 
- 

ปฏิบัติ 

ขอ 1-4 

ปฏิบัติ 

ขอ 1-4 
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ภาคผนวก ง 

ผลงานดีเดนครูและผูเรียน ประจําปการศึกษา 2553 
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รางวัล/ผลงานดีเดน งาน อกท. 

 

 1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดแสดงและแขงขันทักษะการประชุมวิชาการ ฯ 

ระดับชาติ  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร ป 2553 

 2. หนวย อกท.ดีเดน ระดับชาติ อันดับที่ 4 การประกวดแสดงและแขงขันทักษะการประชุม

วิชาการ ฯ ระดับชาติ  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร ป 2553 

 3. นายวีระชัย บําเพ็ญ ไดดํารงตําแหนงรองนายก อกท. ระดับชาติ ป 2553 

 4. นายชัยพร ถูกตอง และนางสาวธิดารัตน ทองขาว ไดรับพระเข็มที่ระลึกพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับปวส. เรื่อง ผลการใชพริกไทยควบคุมแมลงดวงถ่ัวเขียว 

 6. เกียรติบัตรเหรียญทองแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ

อาชีวศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2553 

 7. โครงการวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา เอสโซ ระดับประเทศ ป พ.ศ. 2553  

 8. ผูบริหาร/ครู ดีเดน ระดับจังหวัด ในวันครูที่ 16 มกราคม 2554 

  - ดานผูสอน    นายวิเชียร   บัวช่ืน 

  - ดานนวัตกรรม   นางธิดารัตน   เทพรัตน 

  - ดานคุณธรรม จริยธรรม  นายสุริยา      ลิบนอย 

  - ดานทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม นางกุลศานต   เจริญสม 

  - ดานกิจกรรม   นายจีรศักด์ิ     คงสง 

  - ดานการปฏิบัติตนตามหลัก -  

   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นางมัณฑนา     เจริญสม  
 
 

 

 
 

 

 


