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บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 
 

๑. ประวัติและสภำพท่ัวไปโดยสังเขป 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

เดิมช่ือ “โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม” เปิดท าการสอน เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๗๔ เปิด
สอนหลักสูตรชั้นประถมปีท่ี ๔ และ ๕ รับเฉพาะนกัเรียนชายประจ า โดยมีนายทิม หาญกล้า เป็น
ครูใหญ่ เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนกสิกรรมศรีสะเกษ” เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ และเริ่มรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ เข้าเรียนหลักสูตร ๒ ปี ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น แผนก
เกษตรกรรม ปีการศึกษา ๒๔๙๔ เปิดสอนหลักสูตร “มัธยมศึกษาตอนปลาย” แผนกเกษตรกรรม 
“ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย” แผนกเกษตรกรรม ปีการศึกษา ๒๕๐๗   
เปิดสอนหลักสูตร “มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ” แผนกเกษตรกรรม เทียบเท่าประโยค
มัธยมศึกษาช้ันสูง และประกาศนียบัตร “ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ” แผนก
เกษตรกรรม ปีการศึกษา ๒๕๑๓ ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรการศึกษาเกษตร (ป.ก.ศ. เกษตร) 
ได้รับการยกฐานะจาก “โรงเรียนเกษตรกรรมศรีสะเกษ” เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ สังกัด 
กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙   
ได้เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ” สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปล่ียนสังกัดจากกรมอาชีวศึกษา เป็นสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิรูประบบบริหารราชการเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕) ปัจจุบันมี นายธรรมชาติ  ค าตา เป็นผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

 
ปรัชญำ  
 ความรู้เป็นเลิศ  ประเสริฐจริยา   มีพลาสมบูรณ์  เพิ่มพูนหัตถกรรม 
 
วิสัยทัศน์   

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  เป็นองค์กรในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิต
ก าลังคนและ ฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชนอย่างท่ัวถึงตลอดชีวิต มีคุณภาพได้มาตรฐาน และจัดองค์
ความรู้ท่ีตรงตามความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ 
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พันธกิจ   
๑. การจัดหลักสูตรและการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงานและ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓. การบริการสังคมบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การวิจัยและพัฒนา 
๕. การสร้างความเป็นหุ้นส่วน  
 

๒. หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๕๔๕ ปรับปรุง๒๕๔๖ ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒๕๔๖ ประเภทวิชาเกษตรกรรม  เปิดสอน

ใน ๖ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาช่างกลเกษตร และสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒๕๔๖ ประเภทวิชาประมง เปิดสอน
สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๕๔๕ ปรับปรุง ๒๕๔๖  ประเภทวิชาพาณิชย 
กรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒๕๔๖  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน  
๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
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๓.  สภำพกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
     (ตำมเป้ำหมำยแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ) 
 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้  ระดับ
คะแนน 

ผลกำร
ประเมนิ 

มำตรฐำนที่ ๑  ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 
                   สะสม ๒.๐๐  ขึ้นไป 

๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  
                   ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
                   วิชาชีพ 

๔ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง 
                   การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่า 
                   คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

๑ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง 
                   การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแต่ 
                   ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา 
                   ภาษาอังกฤษ 

๑ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน 
                   อาชีพของสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ี 
                   คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
                   รับรอง 

 
 

ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๗  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ 
                   แรกเข้า 

๔ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบ 
                   อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
                   หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของ 
                   ผู้ส าเร็จการศึกษา 

๕ ดีมาก 
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มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้  ระดับ
คะแนน 

ผลกำร
ประเมนิ 

มำตรฐำนที่ ๒  หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน 
                  สมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ 
                  สถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

๔ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
                  รายวิชา 

๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน 
                   การสอนรายวิชา 

๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ๕ ดีมาก 
มำตรฐำนที่ ๓  กำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
                   สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการ 
                  สถานศึกษา 

๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของ 
                   ผู้บริหารสถานศึกษา 

๔ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
                   สารสนเทศของสถานศึกษา 

๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ๔ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  
                  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี  
                  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์  
                   ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
                    ศึกษา 

๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ 
                    อาชีวศึกษา กับเครือข่ายท้ังในประเทศและหรือ 
                    ต่างประเทศ 

๕ ดีมาก 
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มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้  ระดับ
คะแนน 

ผลกำร
ประเมนิ 

มำตรฐำนที่ ๔  กำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ 
                   และวิชาชีพ 

๕ ดีมาก 

มำตรฐำนที่ ๕  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการโครงการ  
                   ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

๔ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ โครงการ    
                   ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของครู 

๔ ดี 

มำตรฐำนที่ ๖  กำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑  ระดับคุณภาพในการปลูกฝ่ังจิตส านึกด้านการรักชาติ   
                   เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ 
                   ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
                   และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ 
                   ส่ิงแวดล้อม 

๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๓  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๔  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ 
                   เศรษฐกิจพอเพียง 

๔ ดี 

มำตรฐำนที่ ๗  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๒  คุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
                  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔ ดี 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำในภำพรวมท้ัง ๗  มำตรฐำน 
 

มำตรฐำนที่  ผลกำรประเมิน 
(คะแนน)  

ระดับคุณภำพ 

๑. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ๓.๗๕ ดี 
๒. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ๔.๘๓ ดีมาก 
๓. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ๔.๘๓ ดีมาก 
๔. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ๕.๐๐ ดีมาก 
๕. ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  ๔.๐๐ ดี 
๖. ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น 
    พลเมือง ไทยและพลโลก  

๕.๐๐ ดีมาก 

๗. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ๔.๕๐ ดี 
เฉลี่ย ๔.๕๖ ดีมำก 

 
 

สรุปผลกำรประเมิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีผลการประเมินท้ัง ๗ มาตรฐาน  
อยู่ในระดับ ดีมาก 

 
 
 

๔. จุดเด่น – จุดท่ีต้องพัฒนำ 
จุดเด่น 

๑. มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด มีความรู้และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สถานประกอบการ ชุมชน มีความพึงพอใจในการท างานของผู้เรียน 
และผู้ส าเร็จการศึกษา 

๒. มำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  ซึ่ง
สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรและร่วมกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน ทันสมัยและมีมาตรฐาน ส่งผลให้การจัด
การศึกษาวิชาชีพเป็นไปอย่างเหมาะสม บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 

๓. มำตรฐำนที่ ๓ กำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ วิทยาลัยมีการบริหารจัดการในทุก 
ด้าน มาตรฐานการอาชีวศึกษา และระเบียบของ สอศ. ผู้น าและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ การพัฒนาสถานศึกษา โปร่งใสตรวจสอบได้ และพัฒนาระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   



7 
 

๔. มำตรฐำนที่ ๔ ด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพสู่สังคม วิทยาลัยได้ด าเนินการให้บริการ
วิชาชีพต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณและบุคลากรด าเนินการตามความต้องการของ
ชุมชนต่างๆ ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสในการเรียนรู้ เพิ่มทักษะวิชาชีพตามต้องการ  

๕. มำตรฐำนที่ ๕ ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย วิทยาลัย
ได้สนับสนุนให้บุคลากรและผู้เรียน ได้จัดท างานวิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอในการด าเนินงาน ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวสามารถน ามาประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาอาชีพของชุมชน 

๖. มำตรฐำนที่ ๖ ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง ไทย 
และพลโลก วิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนโดยกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เกิด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

๗. มำตรฐำนที่ ๗ ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สถานศึกษาได้วางระบบการ 
ประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

จุดที่ต้องพัฒนำ 
    ๑.   การเพิ่มจ านวนผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา ท้ังด้านวิชาชีพและภาษาอังกฤษ 
 
 

๕. แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
                   เพื่อให้การพัฒนาการการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขอสถาบันศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคต  ในรูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

       ๑. แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการจัดการเรียนการ 
สอน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน สถานประกอบการและชุมชน จัดระบบการเรียนการสอนท่ีใช้ Project 
Base Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสมรรถนะของตนเอง และความสนใจในการเรียนรู้ โดย 
                                 ๑)  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท้ังองค์กร 

  ๒)  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับแผนกวิชา 
  ๓) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็น 

ภาษาสากล และภาษาในอาเซียนเป็นภาษาท่ี ๒ 
     ๔) โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 
     ๕) โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของผู้เรียนและครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 

       ๒.  แผนพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน พัฒนาระบบหอพัก สวัสดิการของผู้เรียน โดย 
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การปรับปรุงและจัดหอพักให้เหมาะสมกับสภาพการพักอาศัย ดูแลระบบความปลอดภัย และจัด
สวัสดิการให้เพียงพอ  พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน เพื่อลดปริมาณผู้เรียนออกกลางคัน โดยบูรณาการแนว
ทางการให้ค าปรึกษาของครูท่ีปรึกษา ครูพี่เล้ียงในหอพัก โครงการหารายได้ระหว่างเรียน การใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการประสานงานกับผู้ปกครองในการติดตามและแก้ปัญหาพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 
                                 ๑)  โครงการปรับปรุงระบบดูแลผู้เรียน  
                                 ๒)  โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา 
     ๓) โครงการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 

        ๓.  แผนพัฒนาระบบการจัดการงานฟาร์ม พัฒนาระบบงานฟาร์มให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มทุกฟาร์ม ระบบข้อมูลสารสนเทศ และจัดเป็น
ฐานเรียนรู้ในแต่ละฟาร์ม 
                                 ๑)  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานฟาร์ม 
                                 ๒)  โครงการพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ตอนท่ี  ๑ 
สภำพท่ัวไปของสถำนศึกษำ 

 
 
๑.๑    ข้อมูลเก่ียวกับสถำนศึกษำ 

๑.๑.๑   ประวัติของสถำนศึกษำ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

เดิมช่ือ “โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม” เปิดท าการสอน เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๗๔ เปิด
สอนหลักสูตรชั้นประถมปีท่ี ๔ และ ๕ รับเฉพาะนกัเรียนชายประจ า โดยมีนายทิม หาญกล้า เป็น
ครูใหญ่ เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนกสิกรรมศรีสะเกษ” เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ และเริ่มรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ เข้าเรียนหลักสูตร ๒ ปี ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น แผนก
เกษตรกรรม ปีการศึกษา ๒๔๙๔ เปิดสอนหลักสูตร “มัธยมศึกษาตอนปลาย” แผนกเกษตรกรรม 
“ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย” แผนกเกษตรกรรม ปีการศึกษา ๒๕๐๗   
เปิดสอนหลักสูตร “มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ” แผนกเกษตรกรรม เทียบเท่าประโยค
มัธยมศึกษาช้ันสูง และประกาศนียบัตร “ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ” แผนก
เกษตรกรรม ปีการศึกษา ๒๕๑๓ ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรการศึกษาเกษตร (ป.ก.ศ. เกษตร) 
ได้รับการยกฐานะจาก “โรงเรียนเกษตรกรรมศรีสะเกษ” เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ สังกัด 
กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙   
ได้เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ” สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปล่ียนสังกัดจากกรมอาชีวศึกษา เป็นสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิรูประบบบริหารราชการเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕) ปัจจุบันมี นายธรรมชาติ  ค าตา เป็นผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

 
๑.๑.๒   ขนำดและที่ต้ัง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ต้ังอยู่  ๐๙๑  หมู่ท่ี ๘   ต าบลหนองครก อ าเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ท้ังหมด ๑,๗๐๐ ไร่ วิทยาลัยได้จัดแบ่งพื้นท่ีเป็นส่วน ๆ ของการจัดการตาม
แผนหลัก (Master Farm Plan) ดังนี้ 

 พื้นท่ีใช้ในการบริหารวิชาการ (Academic Area)     ๒๒๐  ไร่ 
 พื้นท่ีพักอาศัยบ้านพักครู หอพัก ท่ีอยู่อาศัย  (Residential Area)  ๒๐๐  ไร่ 
 พื้นท่ีฟาร์มของสถานศึกษา (College Farm)     ๖๐๐  ไร่ 
 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  (Park Area)     ๒๕๐  ไร่ 
 หนองน ำ้  แหลง่น ำ้  (Water Reservoir)     ๑๓๐  ไร่ 

 ป่ำละเมำะและอ่ืน ๆ  (Miscellaneous)    ๓๐๐  ไร่ 
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๑.๑.๓ สภำพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมือง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีสภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองตามสภาพทั่วไปของจังหวัด       
จ าแนกได้ดังนี ้

สภำพชุมชนเศรษฐกิจและกำรประกอบอำชีพ 
 จากรายงานของส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดศรีสะเกษมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด 
(GDP) ตามราคาประจ าปี ๔๕,๖๔๓ ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉล่ียต่อหัว (Per Capital :GPP) ของ
ประชากร ๓๖,๑๔๒ บาท อยู่ล าดับท่ี ๑๘ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นอันดับท่ี ๗๕ ของ
ประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ ประมาณ ๑.๑ ล้านคน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว 
โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ  ปลูกมันส าปะหลัง หอมแดง กระเทียม ข้าวโพด ถั่วลิสง ปอแก้ว ยางพารา 
ท าสวนผลไม้ เช่น มะละกอ เงาะ กล้วยน้ าว้า ทุเรียน มะม่วง ส้มโอ และเล้ียงสัตว์ เช่น โค กระบือ หมู 
เป็ด ไก่ ห่าน เป็นต้น นอกจากนี้ประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด และท าการประมง  รองลงมา                                                                                                                                                                                                                                                                                        
คือ อุตสาหกรรม การค้าและการบริการ ทอผ้าไหม งานหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น ปั้นหม้อดินเผา สาน
เครื่องใช้จากไม้ไผ่ เป็นต้น 

โครงสร้ำงประชำกรและสังคม 
 จากรายงานผลส ารวจข้อมูลประชากรของส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกา ณ วันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ จังหวัดศรีสะเกษมีประชากรรวมท้ังส้ิน ๑,๔๕๖,๗๙๐ คน จ าแนกเป็นชาย 
๗๒๘,๔๕๒ คน เป็นหญิง ๗๒๘,๓๓๘ คน มีประชากรนมากเป็นล าดับท่ี ๘ ของประเทศ มีความ
หนาแน่นของประชากรเท่ากับ ๑๖๔.๒๘ คนต่อตารางกิโลเมตร 
 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตอ าเภอเมือง เป็นชาวพื้นเมืองท่ีพูดภาษาไทยอีสาน 

กำรเมืองกำรปกครอง 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒๒ อ าเภอ  ๒๐๔ ต าบล 
๒,๖๒๑ หมู่บ้าน 

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๒. องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๙๑ แห่ง ในพื้นท่ี ๒๒ อ าเภอ  
๓. เทศบาลเมือง ๒ แห่ง คือ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 
๔. เทศบาลต าบล ๒๗ แห่ง 
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๑.๑.๔ งบประมำณ จ านวนท้ังส้ิน  ๕๙,๐๐๑,๕๗๒  บาท  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  ๑.๑  

 
ตารางท่ี  ๑.๑   งบด าเนินการ  งบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
๑. งบบุคลากร (เงินเดือน, เงินประจ าต าแหน่ง , เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ า) 
๓๗,๗๓๗,๐๔๔ 

๒. งบด าเนินงาน  
๒.๑ งบด าเนินงาน (ของแผนงานโครงการ ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าป)ี 
๑๓,๗๗๙,๒๖๐ 

๒.๒  ค่าสาธารณูปโภค ๔,๘๐๐,๐๐๐ 
๓. ค่าเส่ือมราคา  
๔. งบเรียนฟรี ๑๕  ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน) ๖,๕๗๕,๗๒๐ 

           ๔.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน ๔,๕๙๐,๘๐๐ 
           ๔.๒ ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑,๙๘๔,๙๒๐ 

๕. งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)  
๕.๑ โครงการ Fix it Center ๑,๔๓๕,๐๐๐ 
๕.๒ โครงการ อศกช. ๙๒,๓๕๓ 
๕.๓ โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะส้ัน ๕๐,๔๑๕ 
  
  

  
  
  
  

รวมงบด าเนินการท้ังส้ิน ๕๙,๐๐๑,๕๗๒   
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๑.๒  สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๔๖ 
รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้ 

๑.๒.๑  จ านวนผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ดังแสดงในตารางท่ี ๑.๒ ถึงตารางท่ี ๑.๕ 
 
ตารางท่ี ๑.๒  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับช้ัน หลักสูตร เพศ 

 หลักสูตร รวม 
ระดับช้ัน ปกติ + ทวิภาคี เทียบโอนฯ ชาย หญิง ท้ังหมด 

 ชาย หญิง ชาย หญิง    
ปวช ๑ ๗๑ ๕๗ - -   ๑๒๘ 
ปวช.๒ ๕๘ ๓๔ - -   ๙๒ 
ปวช.๓ ๓๐ ๕๘ - -   ๘๘ 

รวมระดับ ปวช. ๑๕๙ ๑๔๙ - -   ๓๐๘ 
ปวส.๑ ๑๒๗ ๙๓ - -   ๒๒๐ 
ปวส.๒ ๑๑๔ ๘๓ - -   ๑๙๗ 

รวมระดับ ปวส. ๒๔๑ ๑๗๖ - -   ๔๑๗ 
รวมท้ังหมด ๔๐๐ ๓๒๕ - -   ๗๒๕ 
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ตารางท่ี ๑.๓  จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
 จ านวน 

(คน) 
สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร/ครู 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 
 
 
 
 

 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
เอ

ก 
ป.

โท
 

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว่

า 

คร
ูผู้ช่

วย
 

ช า
นา

ญก
าร

 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

เชี่
ยว

ชา
ญ 

ฝ่ายผู้บริหาร ๕ ๕ - - ๕ - ๒ ๓ - - - ๑ ๔ - 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ๑๑ ๖ ๕ - ๔ ๗ - ๔ ๗ - - ๓ ๓ - 

แผนกวิชาพืชศาสตร์ ๑๔ ๑๓ - ๑ ๗ ๗ - ๘ ๖ - - ๗ ๖ - 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ๑๕ ๑๔ ๑ - ๑๐ ๕ ๑ ๖ ๘ - ๑ ๖ ๓ ๑ 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ๑๓ ๙ ๒ ๒ ๖ ๗ ๑ ๕ ๗ - - ๔ ๔ - 

แผนกวิชาช่างกลเกษตร ๔ ๒ ๒ - ๔ - - ๓ ๑ - - ๑ ๓ - 

แผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 

๓ ๓ - - - ๓ - ๓ - - - - ๓ - 

แผนกวิชาประมง ๔ ๔ - - ๑ ๑ - ๓ ๑ - - ๒ ๑ - 

รวมท้ังหมด ๖๙ ๕๖ ๑๐ ๓ ๓๗ ๓๒ ๔ ๓๕ ๓๐ - ๑ ๒๔ ๒๕ ๑ 
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ตารางท่ี ๑.๔   จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิ
การศึกษา 

งานตามโครงสร้างบริหาร
สถานศึกษา 

 
 

จ านวน 
(คน) 

 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 
ก.

พ.
 

พนั
กง

าร
าช

กา
ร

รา
ชก

าร
 

ลูก
จ้า

ง
ชั่ว

คร
าว

 
ชา

ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

หร
ือต

่ า
กว

่า 
ม.

ปล
าย

/ป
วช

. 

ปว
ส./

อน
ุปร

ิญญ
า 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

สูง
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

ร ี

๑. งานบริหารงานท่ัวไป ๓ ๒ ๑   ๓   ๑ ๑ ๑ 

๒. งานการเงินและบัญช ี ๒ ๑ ๑   ๒    ๒  

๓. ฝ่ายต่างๆ (ไม่สังกัดงาน)            

            

            

รวมท้ังหมด ๕ ๓ ๒ ๘๓ ๖๐ ๒๓ ๕๓ ๒๕ ๑ ๓ ๑ 

 
 
๑.๓   ระบบโครงสร้ำงบริหำร 
 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตาม
โครงสร้างการบริหารงานดังนี้  
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แผนภูมิการบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  

ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำ 

นำยธรรมชำต ิ ค ำตำ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร 
นำยไพบลูย์  มีศลิป์ 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
นำยวรำวฒุิ  ไกยรำช 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำกำรศกึษำ 
นำยส ำรำญ  สีปวน 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

นำยคงฤทธ์ิ  กลุวงษ์ 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศกึษำ 

-  งำนพฒันำหลกัสตูรกำรเรียนกำรสอน 

- งำนวดัผลและประเมนิผล 

- งำนวิทยบริกำรและห้องสมดุ 

- งำนอำชีวศกึษำระบบทวิภำตี 
- งำนส่ือกำรเรียนกำรสอน 

-  แผนกวิชำสำมญัสมัพนัธ์ 
-  แผนกวิชำชีพ ๖  แผนกวิชำ 
 

-  งำนบริหำรงำนทัว่ไป 

-  งำนบคุลำกร 

-  งำนกำรเงิน 

-  งำนกำรบญัชี 

-  งำนพสัดุ 
- งำนอำคำรสถำนท่ี 

-  งำนทะเบียน 

- งำนประชำสมัพนัธ์ 

- งำนกิจกรรมนักเรียนนักศกึษำ 

- งำนครูที่ปรึกษำ 
- งำนปกครอง 

- งำนแนะแนวอำชพีและกำรจดัหำงำน 

- งำนสวสัดิกำรนักเรียนนักศกึษำ 
- งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชมุชน 

- งำนแผนงบประมำณ 

- งำนศนูย์ข้อมลูสำรสนเทศ 
 - งำนควำมร่วมมือ 
- งำนวิจยัพฒันำนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ 
- งำนประกนัคณุภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำ 

- งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำ และประกอบธุรกิจ 
- งำนฟำร์มและโรงงำน 
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๑.๔  เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 

๑. ชนะเลิศการแข่งขันทักษะในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ 
ไทย ฯ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๓๔   ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 

๒. ชนะเลิศการแข่งขันทักษะในงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคต 
แห่งประเทศไทย ฯ ครั้งท่ี ๓๔  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

๓. หน่วย อกท. ดีเด่นท่ีผ่านเกณฑ์เกียรติบัตรทองติดต่อกัน ๓ ปีการศึกษา ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) 

๔. นิทรรศการทางการเกษตร มาตรฐานเหรียญทอง 
๕. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะเพิ่มข้ึน เพิ่มเติม จ านวน ๔ ราย คือ 

๕.๑ นายวราวุฒิ  ไกยราช    รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
๕.๒ นายวรชาติ  ล้ีตระกูล    ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
๕.๓ นางสาวชมนาด พวงสวัสด์ิ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
๕.๔ นายบุญเลิศ  โพธิ์บอน  ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

    รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ เช่ียวชาญ   ๑ คน 
               ช านาญการพิเศษ  ๒๕    คน 
               ช านาญการ ๒๔   คน 

๖. ผู้ท าคุณประโยชน์ อกท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
นายวราวุฒิ  ไกยราช   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

๗.  นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕   
       นายนฤเบศร์ รัตนวัน 

         ๘. ครูน าเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งท่ี ๓๔  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

  นางสาวสุทธาพันธ์ โพธิ์ก าเนิด มาตรฐานเหรียญทองการบูรณาการ 
การเรียนการสอนกับกิจกรรม อกท.ของครู  

   ดร.สิทธิศักดิ์  อาจหาญ  มาตรฐานเหรียญทอง ประเภทการวิจัยสถาบัน 
   นางสุกานดา  อาจหาญ  มาตรฐานเหรียญทอง ประเภทการวิจัยสถาบัน 
   ดร.สิทธิศักดิ์  อาจหาญ  มาตรฐานเหรียญทอง ประเภทวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน 

สังคมศาสตร์ 
   นางสาวจิตติมา  หมั่นกิจ มาตรฐานเหรียญทอง ประเภทการวิจัยส่ือนวัตกรรม 

๙. สมาชิก อกท.ดีเด่นระดับชาติ   นายนฤเบศร์  รัตนวัน 
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๑๐. นักศึกษาชนะการแข่งขันทักษะในงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรใน 

อนาคตแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งท่ี ๓๔  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
    

นางสาวนันทนา ปารีพันธ ์ มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะการสร้างส่ือส่ิงพิมพ์ 
นายสิงหนาถ โถทอง  มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะการพูดในท่ีชุมชน 
นางสาวปิยะมาศ ปวยทอง มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะการผลิตน้ านมจากพืช 

 นางสาวสุภศิริ สิมตะมะ มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะการผลิตน้ านมจากพืช 
 นางสาวสุพร   หวุ่ยซือกู่  มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ 
 นางสาวนิตยา เกิงรัมย ์ มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ 
 นายศุภกร พูลทวี  มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ 
 นายชัยเชวง บุญอุ้ย  มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานชมรมวิชาชีพสัตวศาสตร์ 
 นางสาวฉวีวรรณ์  นรดี  มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานชมรมวิชาชีพสัตวศาสตร์ 
 นางสาวปราณี บุญเต็ม  มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานชมรมวิชาชีพสัตวศาสตร์ 
 นายสิงหนาถ โถทอง  มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานชมรมวิชาชีพประมง 
 นายภูริวิทย์ ยุติมิตร  มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานชมรมวิชาชีพประมง 
 นายวิชิต  ไชฤทธิ์  มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานชมรมวิชาชีพประมง 
 นายธนากร จันทะสิทธิ์ มาตรฐานเหรียญทอง ชมรมวิชาชีพเกษตรผสมผสาน 
 นางสาวศรีบรรณ์ สนธยา  มาตรฐานเหรียญทอง ชมรมวิชาชีพเกษตรผสมผสาน 
 นางสาวสมพร ค าแท่ง  มาตรฐานเหรียญทอง ชมรมวิชาชีพเกษตรผสมผสาน 
 นายกิตติ ศรีสะอาด มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะการจัดสวนหย่อม 
 นายนัฐพล ค าอินทร์ มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะการจัดสวนหย่อม 
 นายนันทวุฒ ิ คลองธัญการ มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะการจัดสวนหย่อม 
 นางสาวเพ็ญประภา    สถาน มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้ว 
 นายฐิติโชติ ศรีกะชา  มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะการจัดสวนตู้กระจก 
 นายปรีชา สมนึก  มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะการจัดสวนตู้กระจก 
 นางสาวปิยะมาศ ปวยทอง มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะการผลิตน้ าผักและผลไม้ 
 นางสาวสุภศิริ สิมตะมะ มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะการผลิตน้ าผักและผลไม้ 
 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงมาศ มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานการวิจัยสาขาท่ัวไป 
 นางสาวรัชฎา    รูปช้าง  มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานการวิจัยสาขาท่ัวไป 
 นางสาวอมรรัตน์  ใจใส  มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานการวิจัยสาขาท่ัวไป 

นายอภิสิทธิ์   ไชยพันธ ์ มาตรฐานเหรียญทอง  ทักษะช่างไฟฟ้า 
นางสาวสุพรรษา แพงยา  มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ 
นางสาวพัชรินทร์ อนุโคตร มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ 
นายจิรายุส บุญโญ  มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะการพูดภาษาอังกฤษฯ 
นายโอลาลิกน อิสรา เอลไออิคูโลลามาตรฐานเหรียญทอง ผลงานการวิจัยสาขาพืชศาสตร์ 
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นางสาวเสาเภีย ขัย  มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานการวิจัยสาขาพืชศาสตร์ 
นางสาวเยาวลักษณ์ สังข์โสม มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานการวิจัยสาขาพืชศาสตร์ 
นายนฤเบศร์ รัตนวัน  มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานชมรมวิชาชีพอื่นๆ 
นางสาวสุวรรณา มณีวรรณ มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานชมรมวิชาชีพอื่นๆ 
นางสาวสิริยากร มะณูธรรม มาตรฐานเหรียญทอง ผลงานชมรมวิชาชีพอื่นๆ 

 นางสาวสุวนีย์    ค าผา     มาตรฐานเหรียญเงิน  ทักษะการผสมเทียมโค 
 นายอดิศักดิ์     ไชยวงศ์  มาตรฐานเหรียญเงิน  ทักษะช่างก่อสร้าง 
 นายวินัย   ดีวัล  มาตรฐานเหรียญเงิน  ทักษะช่างก่อสร้าง 
 นายสมรัก บุญบู่  มาตรฐานเหรียญเงิน  ทักษะช่างเช่ือมโลหะ 
 นายจตุรงค์ เพ็งพงษา มาตรฐานเหรียญเงิน  ทักษะช่างเช่ือมโลหะ 
 นายวิศวะ  อินทิจันทร์ มาตรฐานเหรียญเงิน  ทักษะการใช้แทรกเตอร์ล้อยาง 
 นายชัยวัฒน ์ ประองค์จาบ มาตรฐานเหรียญเงิน  ทักษะศิลปประดิษฐ์ 
 นายสุรพล ยศศิริ  มาตรฐานเหรียญเงิน  ทักษะศิลปะประดิษฐ์ 
 นายไชยรัตน ์ หมื่นทอง มาตรฐานเหรียญเงิน  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 
 นายสุเมธ ประจญ  มาตรฐานเหรียญเงิน  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 
 นายสุพรรณ แซ่กือ  มาตรฐานเหรียญทองแดง ทักษะการจัดสวนตู้ปลา 
 นายศาสตรา อินธน ู มาตรฐานเหรียญทองแดง ทักษะการจัดสวนตู้ปลา 

๑๑. หน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น      มาตรฐานเหรียญทอง 
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๑.๕   ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
๑.๔.๑ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้เรียนทุกระดับช้ัน ทุก

หลักสูตรส าเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์และมีความรู้ 
ความสามารถ ตรงกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ
สถานศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้น 

๑.๔.๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา - มีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรมุ่งเน้นฐาน
สมรรถนะอาชีพ ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

๑.๔.๓ การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา - มีแผนพัฒนาสถานศึกษา
ท่ีเกิดจากความร่วมมือของ
บุคคลท้ังภายใน/ภายนอก
สถานศึกษา  
- มีการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 

๑.๔.๔ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ มุ่งพัฒนาอาชีพ สร้างงาน 
สร้างรายได้ โดยให้บริการ
วิชาการวิชาชีพและฝึก
ปฏิบัติตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
๑.๔.๕ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มีนวัตกรรมหรืองานวิจัย

หรือส่ิงประดิษฐ์ หรือ
โครงงานทางวิชาชีพ หรือ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ท่ีใช้
กระบวนการทางวิจัย หรือ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน  
 

๑.๔.๖ การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ   
พลโลก 

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ท่ีมีคุณลักษณะตรงกับการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก 

๑.๔.๗ การประกันคุณภาพการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

 
 
๑.๖ ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ซึ่ง
ประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
๑.๕.๑ ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครูและบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 

ความเส่ียงลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐.๐๐ 

๑.๕.๒ ความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท ความเส่ียงลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐.๐๐ 

๑.๕.๓ ความเส่ียงด้านส่ิงเสพติด ความเส่ียงลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐.๐๐ 

๑.๕.๖ ความเส่ียงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ความเส่ียงลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐.๐๐ 

๑.๕.๕ ความเส่ียงด้านการพนันและการมั่วสุม ความเส่ียงลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐.๐๐ 
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ตอนที่  ๒ 
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

 
๒.๑  ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ 
ปรัชญำ   ความรู้เป็นเลิศ ประเสริฐจริยา มีพลาสมบูรณ์ เพิ่มพูนหัตถกรรม  
วิสัยทัศน์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เป็นองค์กรในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิต
ก าลังคนและ ฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชนอย่างท่ัวถึงตลอดชีวิต มีคุณภาพได้มาตรฐาน และจัดองค์
ความรู้ท่ีตรงตามความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ 
พันธกิจ 

๑. การจัดหลักสูตรและการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงานและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓. การบริการสังคมบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การวิจัยและพัฒนา 
๕. การสร้างความเป็นหุ้นส่วน 

เป้าประสงค์  
๑. วิทยาลัย มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

ตลาดแรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดบรรยากาศการเรียนการ
สอนให้ได้มาตรฐาน พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการจัดสถานศึกษา สู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ภายใน
เวลา ๓ ปี โดยได้รับการยอมรับผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

๒. วิทยาลัยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่
บุคคลท่ัวไป พัฒนาเยาวชนของชาติ และองค์การของวิทยาลัยในด้าน คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมอย่างถาวร 

๓. วิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน พัฒนางานฟาร์มเชิงธรุกิจให้
เล้ียงตนเองได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน ผู้เรียนและบุคคลท่ัวไป ตามเอกลักษณ์ “สร้างสรรค์งาน
ฟาร์มสู่สังคม” 

๔. วิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพด้าน
ปฏิบัติงาน ส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย พัฒนาและจัดระบบองค์กรให้การบริหาร
จัดการมีรูปแบบ รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกระเบียบปฏิบัติกระจายอ านาจการบริหารให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษาภายในเวลา ๓ ปี 
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๒.๒   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้เรียนทุกระดับช้ัน ทุกหลักสูตร

ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์และ 
มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
และสถานศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

-เพิ่มคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา และเพิ่มปริมาณ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าให้
มากขึ้น  
-พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ และ
วิชาชีพ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การ
สอบ V- NET  

หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

- มีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรมุ่งเน้นฐานสมรรถนะ
อาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

-พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนระบบทวิภาคีในทุก
สาขาวิชา ร่วมกับสถาน
ประกอบการท่ีเป็นท่ีรองรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 

การบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

- มีแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีเกิด
จากความร่วมมือของบุคคลท้ัง
ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา  
- มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาให้ได้ตาม
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 

-พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ
ยาว ระยะปานกลาง และระยะ
ส้ัน เพื่อน าสถานศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และสู่ประชาคมอาเซียน 

การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

มุ่งพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ โดยให้บริการวิชาการ
วิชาชีพและฝึกปฏิบัติตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน 

-พัฒนาระบบการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีครอบคลุม
ทุกสาขาและตรงความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มีนวัตกรรมหรืองานวิจัยหรือ
ส่ิงประดิษฐ์ หรือโครงงานทาง
วิชาชีพ หรือโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ท่ีใช้กระบวนการ
ทางวิจัย หรือกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน  

-พัฒนางานวิจัยหรือส่ิงประดิษฐ์ 
หรือโครงงานทางวิชาชีพ หรือ
โครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับ
สถานศึกษา ชุมชน และ 
สาธารณชนอย่างท่ัวถึงและ 
เป็นรูปธรรม 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

การปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนท่ีมี
คุณลักษณะตรงกับการพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก 

-พัฒนารูปแบบกิจกรรมชมรม
ของ อกท.หน่วยศรีสะเกษ ท่ี
มุ่งเน้นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามกรอบการมุ่งสู่ประชาคม
อาเซียน 

การประกันคุณภาพการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

-พัฒนาคู่มือระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่สถานศึกษาอื่น  

 
 
๒.๓  มำตรกำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยง 
 เพื่อให้การบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเส่ียง จึง
ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเส่ียง ดังนี้ 

ด้ำน มำตรกำรป้องกันและ
ควบคุม 

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

๒.๓.๑  ความเส่ียงด้านความปลอดภัย
ของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

จัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยให้ครู บุคลากร
นักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัย ทุกคนให้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ภายใน มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

๒.๓.๒ ความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา
ของวิทยาลัย ท้ังระดับปวช.
และปวส. มีสัมพันธภาพท่ีดี
ต่อกัน รักและสามัคคี 

นักศึกษาไม่มีปัญหาด้าน
การทะเลาะวิวาท 

๒.๓.๓ ความเส่ียงด้านส่ิงเสพติด จัดระบบป้องกันและควบคุม
ปัญหาด้านส่ิงเสพติดให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

ควบคุมความเส่ียงด้านส่ิง
เสพติดได้ 
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ด้ำน มำตรกำรป้องกันและ
ควบคุม 

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

๒.๓.๔ ความเส่ียงด้านสังคม เช่น การ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 

- จัดระบบดูแลผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ  
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ทักษะชีวิต  

ดูแลผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต
ท่ีเหมาะสม 

๒.๓.๕ ความเส่ียงด้านการพนันและการ
มั่วสุม 

มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาสีขาว ปลอดจาก
อบายมุข 

เป็นสถานศึกษาสีขาว 

 
 
๒.๔ กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
๒.๔.๑ การประเมินคุณภาพภายนอก  
๑)พัฒนาระบบการท างานแบบ PDCA ๑. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับแผนก

วิชา 
๒)พัฒนาการท างานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ๑. การประกันคุณภาพลงถึงระดับแผนกวิชา 

แทนการรวมศูนย์ 
๒.๔.๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
๑) ควรจัดให้มีการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาและ
สาเหตุการออกกลางคัน 

๑. สนับสนุนทุนการท าวิจัย 

๒) ควรจัดระบบการดูแล ช่วยเหลือและส่งเสริม
ทักษะผู้เรียนในด้านต่างๆให้ท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

๑. โครงการงานครูที่ปรึกษา 

๓) ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการสร้าง 
พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงานท่ีนาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ชุมชน สังคมให้ชัดเจน  

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
๒๕๕๕  
 

๔) ควรน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน 
ผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้
มากขึ้น  

๑. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

๕) ควรพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรใน
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบ ตลอดจน
สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรของ
สถานศึกษาให้ท่ัวถึง  

๑. โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
อาชีวเกษตร ณ ต่างประเทศ  
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ า 
๓. โครงการศึกษาดูงาน (พนักงานลูกจ้าง)  
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
๖) ควรพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

๑. โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ส านักงานประจ า
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร  
๒.  การจัดท าเวปเพจของแผนกวิชา 
 

๗) ควรจัดหางบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ
รวมถึงองค์กรภายนอกเพื่อสนับสนุนในการจัด
โครงการ/กิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมจากงบประมาณ
ของสถานศึกษาโดยตรง 

๑. โครงการระดมทรัพยากรในแผนกวิชา 

๘) ควรน าข้อเสนอแนะในแต่ละมาตรฐานสู่การ
ปรับปรุงพัฒนา โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษาและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามปฏิทินท่ีก าหนด 

๑. การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาในระดับ
แผนกวิชา 

๒.๔.๒ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๑) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน การมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน สถานประกอบการและชุมชน 
จัดระบบการเรียนการสอนท่ีใช้ Project Base 
Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสมรรถนะ
ของตนเอง และความสนใจในการเรียนรู้ 

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
การสอนโดย Project Base Learning  และ 
Research Base  Learning 
๒. โครงการพัฒนางานฟาร์ม  

๒) พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน เพื่อลดปริมาณ
ผู้เรียนออกกลางคัน โดยบูรณาการแนวทางการ
ให้ค าปรึกษาของครูที่ปรึกษา ครูพี่เล้ียงในหอพัก 
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน การใช้เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม ในการประสานงานกับผู้ปกครองใน
การติดตามและแก้ปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียน 

๑. โครงการงานครูที่ปรึกษา 
๒. โครงการพัฒนาหอพัก และสวัสดิการ 
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ตอนที่  ๓ 
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
มำตรฐำนที่  ๑  ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐  ขึ้นไป 

๑. ควำมตระหนัก   
สถานศึกษาได้ตระหนักในมาตรฐานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาจึงได้ด าเนินการ 

ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของงานวิชาการ ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของงานทะเบียน 
แต่งต้ังค าส่ังท างานตามวันเวลาท่ีก าหนดในปฏิทินของงานทะเบียน  โดยให้มีการด าเนินงานในระดับ
แผนกวิชา 

๒. ควำมพยำยำม   
๑. งานทะเบียนและงานวิชาการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในเรื่องหลักสูตร การวัดผล

ประเมินผล และการส าเร็จการศึกษา 
๒. งานทะเบียนจัดให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรทุกภาค

เรียน 
๓. งานแนะแนวติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกคน ทุกห้องเรียน ทุก

สาขาวิชา และทุกระดับช้ัน 
๔. งานวัดผลและประเมินผล น าผลการเรียนทุกรายวิชาจากครูผู้สอนมาสรุปผลการ

เรียน(ตัดเกรด) เพื่อขออนุมัติ 
๕. งานทะเบียนกรอกผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกภาคเรียนท่ีอนุมัติแล้ว 

สรุปผลติดประกาศเพื่อให้ผู้เรียนทราบ แจ้งผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาทุกภาคเรียน 
๖. นักเรียนนักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน เพื่อสอบซ่อมเสริมและแก้ไขในรายวิชาท่ีมี

ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชา ท่ีงานทะเบียนภายใน ๑๕ วัน 
๓. ผลสัมฤทธิ์   

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๒.๐๐ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๒๑ 
ผลกำรปฏิบัติงำนมีระดับคะแนน ๕  อยู่ในระดับ  ดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒  ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ที่มีต่อคุณภำพของ
ผู้เรียน 

๑. ควำมตระหนัก 
                     สถานศึกษามีความตระหนัก  และให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ท่ีมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสถาน
ประกอบการหน่วยงาน หรือชุมชน พึงพอใจ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการประกันคุณภาพ  และมีผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน  สถานศึกษาได้น าข้อมูลท่ีได้รับมาเป็นแนวทาง  ในการพัฒนาการจัดการเรียน
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การสอน  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  ภาวะเศรษฐกิจ  สังคม  
วัฒนธรรม  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง 

๒. ควำมพยำยำม  
                    สถานศึกษาได้มอบหมายให้  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  ร่วมกันศึกษา
และสร้างเครื่องมือขึ้นมา เพื่อวัดความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน  ชุมชน ท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้เรียนให้ครอบคลุม คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

๓. ผลสัมฤทธิ์   
มีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน ชุมชนท่ีมีต่อคุณภาพ 

ผู้เรียน และ มีผลการประเมินค่าเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐   
ผลกำรปฏิบัติงำนมีระดับคะแนน   ๕  อยู่ในระดับ ดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 

๑. ควำมตระหนัก    
สถานศึกษาได้ให้ความตระหนักในตัวบ่งช้ีนี้  โดยก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องผ่านการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยให้มีการด าเนินงานในระดับแผนกวิชา 
๒. ควำมพยำยำม        
สถานศึกษาได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคความรู้และ 

ภาคปฏิบัติ ท้ังระดับ  ปวช. และระดับ  ปวส .ทุกสาขาวิชา  ก าหนดให้ผู้เรียนท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบตามโครงสร้างหลักสูตร  โดยให้นักเรียน นักศึกษาแจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ  จากนั้นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา  ด าเนินการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพในภาคเรียนสุดท้ายของการศึกษาตามหลักสูตรครบทุกคน 
      ๓. ผลสัมฤทธิ์ 

ผู้เรียนท้ังระดับ  ปวช. และระดับ  ปวส .ทุกสาขาวิชา  ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ  ๗๐.๖๕  อยู่ในระดับ  ดี   
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-NET) ต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป 

๑. ควำมตระหนัก 
สถานศึกษาค านึงถึงคุณภาพของผู้เรียน ตามมาตรฐานด้านอาชีวศึกษา โดยการเพิ่ม 

จ านวน ผู้เรียนในระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป เมื่อเทียบกับผู้เข้ารับการทดสอบกับ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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๒. ควำมพยำยำม 
วิทยาลัยมีการด าเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงถึงความตระหนัก การปฏิบัติงานและ 

ความส าเร็จตามข้อก าหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการเพื่อน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ 

เช่น โครงการจัดเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน (pre V-NET)  โครงการสอนเสริม เป็นต้น และเป็น
การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

๓. ผลสัมฤทธิ์   
ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  ๓๐.๘๕      
ผลกำรปฏิบัติงำนมีระดับคะแนน  ๑  อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๕  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-NET)  ต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 

๑. ควำมตระหนัก 
สถานศึกษาค านึงถึงคุณภาพของผู้เรียน ตามมาตรฐานด้านอาชีวศึกษา โดยการเพิ่ม 

จ านวน ผู้เรียนในระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป เมื่อเทียบกับผู้เข้ารับการทดสอบกับ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

๒. ควำมพยำยำม 
วิทยาลัยมีการด าเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงถึงความตระหนัก การปฏิบัติงานและ

ความส าเร็จตามข้อก าหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการเพื่อน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ 

เช่น โครงการจัดเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน (pre V-NET)  โครงการสอนเสริมในวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เป็นต้น และเป็นการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

๓. ผลสัมฤทธิ์   
ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๐       
ผลกำรปฏิบัติงำนมีระดับคะแนน  ๑  อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๖  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบัน คุณวุฒิ
วิชำชีพ หรือหน่วยงำนที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำรับรอง 

ไม่ประเมิน 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๗ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 

๑. ความตระหนัก 
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของอัตราการออกกลางคันของผู้เรียน เมื่อเทียบกับ

แรกเข้าให้อยู่ ในระดับต่ าท้ังนี้ เพื่อแก้ปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดท้ังเป็นการส่งเสริมการอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง
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ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้จัดปฐมนิเทศผู้เข้าเรียนใหม่ทุกคน
ช่วงต้นภาคเรียนท่ี 1 ทุกปีการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน และทิศทางเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพ การท างาน การศึกษา ความ
มั่นคงของอาชีพในอนาคต และจัดให้ผู้เรียนทุกคนมีครูท่ีปรึกษาประจ าช้ัน  /กลุ่มเรียน และจัดให้มี
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกคน ให้อยู่รอดปลอดภัยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาจนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

๒. ควำมพยำยำม 
สถานศึกษาได้แต่งต้ังครูที่ปรึกษาให้กับผู้เรียน ครบทุกระดับช้ันและทุกกลุ่มเรียน เพื่อให้

ค าปรึกษาแนะน าท้ังด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สังคม ระบบการเรียนการสอน แนวคิด
ในการด าเนินชีวิต ความมุ่งมั่นศรัทธาในวิชาชีพท่ีเรียน มีทีมงานครูพี่เล้ียงช่วยดูแลขณะพักอาศัยอยู่
บ้านพักประจ าท่ีสถานศึกษาจัดให้ รวมท้ังได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษา  มีหน้าท่ีประสานงานการดูแล ผู้เรียนทุกกลุ่มเป็นเครือข่าย เพื่อติดตาม ดูแล ป้องปราม 
การประพฤติปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม เป็นรายแผนกวิชา 

๓. ผลสัมฤทธิ์   
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ  ๗๔.๗๕         

ผลกำรปฏิบัติงำนมีระดับคะแนน   ๔  อยู่ในระดับ  ดี 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๘  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ หรือประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ
ภำยใน ๑ ป ี

๑. ควำมตระหนัก 
สถานศึกษาได้มอบหมายให้  งานแนะแนวฯ  งานทวิภาคี  งานหลักสูตรการสอนและ

การประเมินผล  งานทะเบียน  ครูท่ีปรึกษา  ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์   ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  สถานประกอบการ  ความต้องการของผู้เรียนแล้วจัดท าแผนติดตามศิษย์เก่าท่ีส าเร็จ
การศึกษา   ให้มีฐานข้อมูลครอบคลุมท้ังการมีงานท า  การประกอบอาชีพอิสระ  และการศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี ของผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการด าเนินงานในระดับแผนกวิชา 

๒. ควำมพยำยำม 
                สถานศึกษาได้มอบหมายให้งานแนะแนวฯ ด าเนินการหาข้อมูล  โดยขอข้อมูลจากงาน
ทะเบียน  งานแนะแนวฯ  ครูที่ปรึกษา  จากโทรศัพท์ติดตามนักศึกษา และสถานประกอบการ 
ออกแบบส ารวจติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีท้ังระดับ ปวช  .๓ และระดับ  ปวส ๒ น าแบบติด
ตามท่ีได้รับการตอบรับมารวบรวมผล เพื่อสรุปผลประจ าปี แล้วจัดท าแบบรายงานผลการติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี ให้ครบท้ังจ านวน ทุกแผนกวิชา 

๓. ผลสัมฤทธิ์   
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  

คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐   
ผลกำรปฏิบัติงำนมีระดับคะแนน   ๕  อยู่ในระดับ ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๙  ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำนหรือสถำนศึกษำ หรือ
ผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

๑.  ควำมตระหนัก 
      สถานศึกษามีความตระหนัก  และให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน   เพราะเมื่อ

นักศึกษาจบการศึกษา  นอกจากมีความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงานพึง
พอใจ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการประกันคุณภาพ  และมีผลต่อการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
สถานศึกษาได้น าข้อมูลท่ีได้รับมาเป็นแนวทาง  ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  ภาวะเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  เทคโนโลยี  
และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง โดยให้มีการด าเนินงานในระดับแผนกวิชา 

๒. ควำมพยำยำม  
                    สถานศึกษาได้มอบหมายให้  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  ร่วมกันศึกษา
และสร้างเครื่องมือขึ้นมา เพื่อวัดความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาให้ครอบคลุม คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

๓. ผลสัมฤทธิ์    
มีการประเมินความพึงพอใจ และ มีผลการประเมินค่าเฉล่ีย ๓.๕๑- ๕.๐๐ขึ้นไป  

(จากกลุ่มตัวอย่างท่ีติดตามได้จ านวน  ๗๗ คน )  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐   
ผลกำรปฏิบัติงำนมีระดับคะแนน   ๕  อยู่ในระดับ ดีมาก 

 
 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑  ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย
สะสม ๒.๐๐  ขึ้นไป 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง ๕๐-
๕๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 
๕๐ 

 
 

ร้อยละ ๘๑.๒๑ 

 
 

ดีมาก 

๒. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมี
ผล (๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล 
(๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ(๑) และมี
ผล (๓) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) 
และมีผล (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (๑) 

 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 

ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

-ดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง ๕๐-
๕๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
< ๕๐ 

 
 
 

ร้อยละ๗๐.๖๕ 

 
 
 
ดี 
 

๔. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่า
คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

-ดีมาก ๖๕ -ข้ึนไป 
-ดี ๕๕-๖๔.๙๙ 
-พอใช้ ๔๕-๕๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง ๓๕-
๔๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
< ๓๕ 

 
 

ร้อยละ ๓๐.๘๕ 

 
 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

๕.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแต่
ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้น
ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

-ดีมาก ๖๕ -ข้ึนไป 
-ดี ๕๕-๖๔.๙๙ 
-พอใช้ ๔๕-๕๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง ๓๕-
๔๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
< ๓๕ 

 
 
 

ร้อยละ ๓๒.๘๐ 

 
 
 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

๖. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์
การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานท่ี
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

-ดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง ๕๐-
๕๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
< ๕๐ 

 
 
 

ไม่ประเมิน 

 
 
 
- 

๗. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

-ดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง ๕๐-
๕๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
< ๕๐ 

 
 
 

ร้อยละ ๗๔.๗๕ 

 
 
 
ดี 
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ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๘. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานท า หรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 
 

-ดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง ๕๐-
๕๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
< ๕๐ 

 
 

ร้อยละ๑๐๐.๐๐ 

 
 

ดีมาก 

๙. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงานหรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมี
ผล (๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล 
(๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ(๑) และมี
ผล (๓) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) 
และมีผล (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (๑) 

 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๑ ดี 
 
สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ ๑ 
จุดเด่น  ได้แก่ ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ี  ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐  ขึ้นไป 
ตัวบ่งช้ี  ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพ

ของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี  ๑.๓  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ี  ๑.๗  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

 ตัวบ่งช้ี  ๑.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อภายใน ๑ ปี 
 ตัวบ่งช้ี  ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 ตัวบ่งช้ี  ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
 ตัวบ่งช้ี  ๑.๕  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
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มำตรฐำนที่  ๒  ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑  ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร หรือประชำคมอำเซียน 

๑. ควำมตระหนัก   
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช   ๒๕๔๕  ให้
ผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจเพิ่มเติม  แก้ไข เปล่ียนแปลงรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕   และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖    ลงวันท่ี ๑๖   กันยายน ๒๕๔๖    ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีอ านาจพัฒนา และเพิ่มเติม สาขางาน และรายวิชาต่าง ๆในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และความต้องการอัตราก าลังคนของสถานประกอบการ อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยจัดและเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางและต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

๒. ควำมพยำยำม        
      สถานศึกษาได้ส่งครูผู้สอนเข้าอบรม /ประชุมปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้    
ซึ่งจัดโดย อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ มีการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม  บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
เน้นแผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ก าหนดให้ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกภาคเรียน จัดให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพในฟาร์มของสถานศึกษา ก่อนออกไปฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
โดยมีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาตนเองได้ตามความถนัด
และความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ  มีการนิเทศการสอนทุกภาคเรียน และประเมินคุณภาพการสอน
ของครูโดยนักศึกษาทุกรายวิชา ทุกภาคเรียน และได้น าผลประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการ
สอนของครู 

๓. ผลสัมฤทธิ์   
สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนา 

หลักสูตรสาขาสัตวศาสตร์ร่วมกับบริษัทเบทาโกร มหาชนจ ากัด และบริษัทดัชมิลล์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด มีการทดลองใช้หลักสูตรมีการติดตามและประเมินผลการใช้และพัฒนาหลักสูตร มีการน า
หลักสูตรมาใช้จ านวน ๒ สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒    

ผลกำรปฏิบัติงำนมีระดับคะแนน   ๔  อยู่ในระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
๑. ควำมตระหนัก   
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการ
สอน โดยสถานศึกษาได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมปฏิบัติการ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ  ท้ังนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาอาชีพของ
สถานศึกษาสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ .๒๕๔๒ ท่ี
ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้   
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด 

๒. ควำมพยำยำม        
      สถานศึกษาจึงได้ให้ครูผู้สอนเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เข้าไปทุกรายวิชา
ในสัดส่วนคะแนน  ร้อยละ ๒๐ การบูรณาการในกลุ่มวิชาการสอนเป็นช้ินงาน   เป็นโครงการเพื่อฝึก
ปฏิบัติรายวิชาชีพ ก าหนดให้ผู้สอนส่งแผนการสอนแบบบูรณาการตามปฏิทินปฏิบัติงาน จัดให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะวิชาชีพจริงในฟาร์มของสถานศึกษา  และสถานประกอบการ   ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  
โดยจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และมีโอกาสพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ  เต็มศักยภาพและได้
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามนิเทศการ
สอน  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู  และได้น าผลการประเมินไป
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๓. ผลสัมฤทธิ์   
มีการวางแผนการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา และ มีครูที่ท าแผนการเรียนรู้ ใน 

รูปแบบแผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และโครงการสอน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
ผลกำรปฏิบัติงำนมีระดับคะแนน   ๕  อยู่ในระดับ ดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓  ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 

๑. ความตระหนัก 
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยสถานศึกษาได้จัดส่งครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการด้าน
การจัดการเรียนการสอน  การท าส่ือการสอน การท าบทเรียน E-learning สถานศึกษาจัดท าฟาร์ม
ทางการเกษตร เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษา และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ
ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 

๒. ควำมพยำยำม        
สถานศึกษาได้ส่งครูผู้สอนเข้าอบรมการเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เศรษฐกิจ

พอเพียง และคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาท่ีสอน ซึ่งจัดโดย อาชีวศึกษาจังหวัด นอกจากนี้ยังได้
จัดท าตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ไปตามแผนกวิชาต่าง ๆ  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียน
เรียนรู้ ในรายวิชาท่ีสอนทุกรายวิชา มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม เข้าไปทุกรายวิชา ในสัดส่วน
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คะแนนร้อยละ  ๒๐  มีการสอนเป็นช้ินงาน เป็นโครงการ การศึกษาดูงาน ตามลักษณะของรายวิชา 
ในรายวิชาชีพผู้เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติจริงในฟาร์มของสถานศึกษา จัดฝึกงานในสถานประกอบการ 
มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ท้ังในสาขาวิชา พืชศาสตร์  และสัตวศาสตร์  การประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาเองตามศักยภาพ  และมีการจัดนิเทศการ
สอนเป็นประจ าทุกภาคเรียน 

๓. ผลสัมฤทธิ์ 
มีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี 

เหมาะสม จัดให้ครูรับการนิเทศและบันทึกหลังการสอน  ตลอดจนน าผลการสอนและผลการนิเทศไป
ท าวิจัยและ ครูทุกคนมีการน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนไมน่้อยกว่า๑ รายวิชา 

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕    อยู่ในระดับ   ดีมำก 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 

๑. ควำมตระหนัก   
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาท่ี ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการ
สอน ท้ังนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาอาชีพของสถานศึกษาสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ ท่ีก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด 

๒. ควำมพยำยำม 
     สถานศึกษามีการอบรมการวัดผลประเมินผล และทุกแผนกวิชามีโครงการในการ

พัฒนาการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในขณะเดียวกัน งานวิจัย ฯ 
สนับสนุนให้ครูท างานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนละ ๑ วิชา เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
และการวัดผลประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

๓. ผลสัมฤทธิ์ 
มีการแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการให้ผู้เรียนทราบก่อน และมีการวัดผลและประเมินผล 

ตามแผน   มีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสม  ครูทุกคนให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผลมีการน าผลการวัดผลประเมินผลไปใช้พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ครบ
ทุกรายวิชา 

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕    อยู่ในระดับ   ดีมำก 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน 

๑. ควำมตระหนัก 
สถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการฝึกงานท้ังใน และนอกสถานศึกษา โดยทุก 

แผนกวิชาท่ีมีนักศึกษาวิชาชีพ ต้องมีแผนงานในการส่งนักศึกษาฝึกงาน โดยประสานงานกับงานทวิ
ภาคี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นต่อคุณภาพของผู้เรียน 
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๒. ควำมพยำยำม 
วิทยาลัยมีการด าเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงถึงความตระหนัก การปฏิบัติงานและ 

ความส าเร็จตามข้อก าหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการเพื่อน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ 

เช่น กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน การปฐมนิเทศ การประสานงานกับสถาน
ประกอบการ การนิเทศการฝึกงาน และการสัมมนาการฝึกงาน เป็นต้น  และเป็นการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA 

๓. ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาจัดให้มีการคัดเลือกสถานประกอบการ ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา มีการ 

ปฐมนิเทศก่อนการฝึกงาน และมีคู่มือ มีการนิเทศ มีการวัดผลประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการ
ฝึกงาน  แต่ไม่มีการเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา 

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน  ๔   อยู่ในระดับ   ดี 
 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๒  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
หรือประชาคมอาเซียน 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ(๑) - (๓) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) 
- (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (๑) 

 
 
 

ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

 
 

ดี 

๒. ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมี
ผล (๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล 
(๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ(๑) และมี
ผล (๓) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) 
และมีผล (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (๑) 

 
 
 
 
ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕) 

 

 
 
 

ดีมาก 

๓. ระดับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 
 
 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 

 
 
 

ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๔. ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 

 
 

ดีมาก 

๕.  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 

. 
 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๒ ดีมาก 
 
 
สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ ๒  
จุดเด่น  ได้แก่ ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ี  ๒.๑. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบ่งช้ี  ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ตัวบ่งช้ี  ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งช้ี  ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งช้ี  ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่ - 
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มำตรฐำนที่  ๓  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเส่ียง มี
ระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุ
ครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑  ระดับคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย 

๑. ควำมตระหนัก 
คณะกรรรมการศึกษาเป็นคณะกรรมการท่ีมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย 

แผนพัฒนา กรอบการปฏิบัติงาน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตาม
โครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ในการ
นี้วิทยาลัยฯ จัดท าโครงการ จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน การติดตามโครงการต่างๆ 

๒. ควำมพยำยำม 
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา มีการประชุมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ทิศทางและนโยบาย อนุมัติแผนปฏิบัติงาน ก ากับติดตามการด าเนินโครงการต่างๆ ตามแผนประจ าปี 
แต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆ ออกระเบียบ ข้อบังคับปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มี
การประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓. ผลสัมฤทธิ์  องค์ประกอบและการได้มาของกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด.  
คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑  ครั้ง  โดยปฏิบัติตามบทบาทท่ีก าหนดอย่าง
ครบถ้วน และจัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการและมีผลการ
ประเมิน  ๔.๕๑ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินคุณภาพของคณะกรรมการ และมีผลการประเมิน  
๔.๔๔    

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕    อยู่ในระดับ   ดีมำก 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๒  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

๑. ควำมตระหนัก 
สถานศึกษามีความตระหนักในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยกระบวนการคุณภาพ

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. ควำมพยำยำม 
 มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง โดยการมี
ส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหาร การตัดสินใจและการ
จัดการศึกษา และในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา โดยก าหนดให้มีการจัดท า
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ท่ีสอดสอดกับแผนพัฒนาสถานศึกษา
ระยะยาว  
           ๓. ผลสัมฤทธิ์  มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจากกระบวนการมีส่วนร่วม โดยจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี  มีการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี   มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารฯ และจัดให้มีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕    อยู่ในระดับ   ดีมำก 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๓  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 

๑. ควำมตระหนัก 
สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์ “มีจิตบริการ เช่ียวชาญทักษะ” และก าหนดมาตรการ 

กิจกรรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีอัตลักษณ์ตามท่ีก าหนดไว้ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ตลอดจนแผนพัฒนาสถานศึกษา 

๒. ควำมพยำยำม 
ก าหนดให้กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการองค์การเกษตรกร

ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา และให้มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

๓. ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ มี 
แผนงานพัฒนาสถานศึกษาโดยกระบวนการมีส่วน (ผ่านกิจกรรม อกท.) มีการด าเนินงานตามแผน
ร่วมมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาสถานศึกษาตามแผนงาน  และมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน   

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕    อยู่ในระดับ   ดีมำก 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๔  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

๑. ควำมตระหนัก 
ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการใช้ภาวะผู้น า และการมีวิสัยทัศน์

ของผู้บริหาร ในการผสมผสาน ความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาหน่วยงาน และบุคลากร
ภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษาและแผน
ยุทธศาสตร์รวมท้ังการน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับ
แผนท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้ เพื่อพัฒนาระบบบริหารและการสัดการเพื่อการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒. ควำมพยำยำม  ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติงานตามข้อก าหนดดังนี้ 
๑.  การกระจายอ านาจในการบริหารสถานศึกษา 
๒.  การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทางการ

วางแผนจัดการศึกษาของตนเอง 
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๓.  การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหาร 
การตัดสินใจและการจัดการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากร ระดมก าลังความคิดในการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

๔.  การพึ่งตนเอง ท่ีเน้นให้สถานศึกษา มีระบบการบริหารตัวเอง มีอ านาจหน้าท่ี
รับผิดชอบการด าเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา เพื่อผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา เพื่อผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง 

๕.  การประสานงาน ท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก 
๖.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการปรับใช้การบริหารตามสถานการณ์ท่ี

น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามภาวะ
เศรษฐกิจการเมืองของโลก 

๗.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเอง ท้ังการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนา
บุคคลและพัฒนาทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้ อันเป็นการพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๘.  การบริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสังกัดก าหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐานและมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด   

๓. ผลสัมฤทธิ์   ผู้บริหาร มีการบริหารจัดการตามนโยบายของ สอศ.มีการประชุมครู  
บุคลากรทุกฝ่ายอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  มีการจัดประชุมผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เพียง ปีละ 
๑ ครั้ง มีการน าความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง มาใช้ใน
การพัฒนามีการประเมนิผลโดยคณะกรรมการสถานศึกษา / วิทยาลัย มีผลการประเมิน ๔.๖๐   

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๔    อยู่ในระดับ   ดี 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๕  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 

๑. ควำมตระหนัก 
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยท้ังในเมืองและชนบท ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. ควำมพยำยำม 
มีการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา และเกิดผลตาม

องค์ประกอบ ดังนี้ 
๑. ได้จัดท าขอ้มูลพื้นฐานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ ในการบริหาร 

สถานศึกษา  ได้แก่ ข้อมูลผู้เรียน สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  บุคลากร  งบประมาณ  
ครุภัณฑ์  อาคารสถานท่ี  แผนการเรียน  และข้อมูลทางเศรษฐกิจ   จากการปฏิบัติงานดังกล่าวท าให้ 
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สถานศึกษาสามารถจัดท ารายงานต่างๆ  ให้หน่วยงานต้นสังกัด ได้ถูกต้องครบถ้วน ตามกรอบ
ก าหนดเวลา 

๒. ได้จัดให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลท่ีเหมาะสมโดยมอบหมายให้อยู่ในความ 
รับผิดชอบของงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

๓. ได้จัดให้มีระบบฐานข้อมูลท่ีประสานกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา ผ่านระบบ  
Internet ได้  งานสารบรรณสามารถโต้ตอบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-Office) ได้การเบิกจ่ายเงิน
และการจัดท ารายงานในระบบ GFMIS ของงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สามารถด าเนินการ
ได้ดี  การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของบุคลากร การเสียภาษีระบบออนไลน์การพัฒนา
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษผ่านระบบ E-Learning 

๔. จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการ 
ข้อมูลโดยสถานศึกษาได้มอบหมายให้งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบและดูแล เครื่อง
แม่ข่าย (Server)  ของสถานศึกษา 

๕. จัดให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานศึกษาได้ 
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และได้ด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ ของสถานศึกษาให้
เป็นปัจจุบันและใช้งานได้ ช่ือเว็บไซต์คือ http://www.sskcat.ac.th เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารส าคัญของสถานศึกษา สู่หน่วยงานภายนอก  

๓. ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษา มีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการและมีระบบป้องกันการสูญหายของ 
ข้อมูลมีการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันครู บุคลากรและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ  มีการประเมินความพึงพอใจจากครู บุคลากรและผู้เรียน โดยมี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ๔.๒๓   

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕    อยู่ในระดับ   ดีมำก 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๖  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

๑. ควำมตระหนัก 
สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์และมีผลกระทบก่อให้เกิด 

อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังผลกระทบทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข เช่น ความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา การทะเลาะ
วิวาท ส่ิงเสพติด การพนันและการมั่วสุม ท่ีจะเกิดปัญหากับสังคม ซึ่งสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมและให้
มีการปฏิบัติต่างๆเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น 

๒. ควำมพยำยำม 
แต่ละแผนกวิชามีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และร่วมกันก าหนดความเส่ียง

ท่ีเร่งด่วน มีการจัดท าแผนการบริหารความเส่ียง และด าเนินการตามกระบวนการ PDCA และ
ก าหนดให้มีการประเมินผล และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

๓. ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารความเส่ียง ๕ ด้านจากการมีส่วนร่วม มี 
การด าเนินการบริหารความเส่ียงมีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงมีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานมีความเส่ียงลดลงท้ัง ๕ ด้าน   

http://www.sskcat.ac.th/
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ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕    อยู่ในระดับ   ดีมำก 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๗  ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 

๑. ควำมตระหนัก 
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ท่ีปรึกษา ท้ังนี้เพื่อ

แก้ปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียน การแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการสร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาได้มีค าส่ังแต่งครูท่ี
ปรึกษาครบทุกระดับช้ัน/สาขาวิชา/กลุ่มเรียน 

๒. ควำมพยำยำม 
สถานศึกษามอบหมายให้งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง และทีมงานครูท่ี

ปรึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ได้จัดให้ผู้เรียนทุกคนได้พบครูท่ีปรึกษาได้พบผู้เรียนในคาบกิจกรรม
เดือนละ ๑-๒  ครั้ง เพื่อจัดกิจกรรม โฮมรูม (Home Room) และในคาบกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันท า
การ ตามปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา (ภาคเรียนละ๑๘
สัปดาห)์ 

๓. ผลสัมฤทธิ์  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนมีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษาและมี 
กิจกรรมพบครูที่ปรึกษาสัปดาห์ละ ๑  ครั้ง  แต่ไม่มีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง  มีแผนงาน โครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษามีการดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียง (แผนบริหารความเส่ียง) และส่งเสริมผู้เรียนปัญญา
เลิศ (กิจกรรม อกท.ระดับภาค,ชาติ)   อยู่ในระดับ   ดี 

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๔    อยู่ในระดับ   ดี 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๘  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ
และกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏบิัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร 

๑. ควำมตระหนัก 
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และ

ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาท้ังในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ท้ังนี้
เพราะแหล่งเรียนรู้ท่ีดีช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการปฏิบัติตาม
แนวการจัดการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

๒. ควำมพยำยำม  
สถานศึกษา จัดให้ด าเนินการครบท้ัง ๓ องค์ประกอบ คือ การจัดห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สถานศึกษาได้มอบหมายให้งานอาคารสถานท่ี ร่วมกับ
แผนกวิชาต่างๆ งานพัสดุ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล ก าหนด รหัสอาคารเรียน และ
ด าเนินการบ ารุงรักษา ให้สามารถเอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมโดยสถานศึกษาได้
ด าเนินกิจกรรม ๕ ส. อย่างต่อเนื่อง 
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๓. ผลสัมฤทธิ์  ทุกแผนกวิชา และงานศูนย์วิทยบริการ มีการวางแผนในการพัฒนาและ 
ดูแลสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์/การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีการด าเนินการ และ
การประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์/อาคารเรียนมีผลการประเมินความพึงพอใจ ๔. 
๖๕ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน   

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕    อยู่ในระดับ   ดีมำก 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

๑. ความตระหนัก 
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  

และคอมพิวเตอร์  ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาท้ังในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ท้ังนี้เพราะแหล่งเรียนรู้ที่ดีช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการ
ปฏิบัติตามแนวการจัดการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

๒. ควำมพยำยำม  
      สถานศึกษาได้จัดให้มีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ตามเกณฑ์ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 

ครบทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอนและให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแผนกวิชาท่ีมีครูสายอาชีพสาขาวิชา
นั้นสังกัดอยู่  

๓. ผลสัมฤทธิ์ ทุกแผนกวิชา และงานศูนย์ข้อมูล มีการวางแผนในการบริหารจัดการ 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์มีการด าเนินการ และการประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มีผลการประเมินความพึงพอใจ ๔.๔๘  มีการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน   

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕    อยู่ในระดับ   ดีมำก 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

๑. ความตระหนัก 
สถานศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู อันควรค่าแก่
การยกย่องและเคารพบูชาของลูกศิษย์ มีคุณวุฒิและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
สามารถพัฒนาผลงานวิจัยและสร้างสรรค์งานอันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ตลอดจนมีความสามารถในการให้บริการแก่สังคมและชุมชน
จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์ 

๒. ควำมพยำยำม  
จัดให้มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการพัฒนาในทุกด้าน การจัดการศึกษาระบบทวิ 

ภาคี เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนความรู้กับสถานประกอบการ การสนับสนุนส่งเสริมทุนวิจัย 
ทุนการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูได้ครบทุกด้าน 
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 ๓. ผลสัมฤทธิ์   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการฯ ครบ 
๑๐๐.๐๐ ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย ฯ ร้อยละ ๑๒.๕๐ เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนฯ ร้อยละ 
๒๓.๔๔   ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐  และได้รับประกาศเกียรติคุณ  ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐   

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕    อยู่ในระดับ   ดีมำก 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 

๑. ความตระหนัก 
สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการบริหารการเงินและงบประมาณโดยมีการจัดสรร 

ตามความส าคัญ และให้มีการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และก าหนดให้มีระบบการ
รายงานผลผลิตตามแบบท่ี สอศ. ก าหนด 

๒. ความพยายาม 
มีการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดย 

การจัดสรรต้องมีโครงการรองรับ และควบคุมตามล าดับขั้นตอน และจัดระบบรายงานการจ่ายเงิน
งบประมาณตามฝ่าย แผนกวิชา และงานท่ีเป็นหน่วยเบิก จัดระบบควบคุมพัสดุ และระบบรายงาน
ผลผลิตตามแบบท่ี สอศ.ก าหนด  

๓. ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษา มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก ฯ (รวมวัสดุงานฟาร์มเพื่อการศึกษา) ร้อยละ  ๑๒.๗๐  มี

รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ร้อยละ ๒๗.๐๑  มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึกของการบริการวิชาชีพ (รวม
บางส่วนของวัสดุงานฟาร์มที่จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน)  ร้อยละ ๓.๑๐ มีรายจ่ายในการสนับสนุน
งานวิจัย (รวมบางส่วนของงบสนับสนุนการเรียนการสอนของแผนกวิชา , งานฟาร์ม)  ร้อยละ ๕.๑๐ 
มีรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการปลูกฝังจิตส านึก ร้อยละ ๕.๕๐  

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน  ๕   อยู่ในระดับ   ดีมำก 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒  ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ กับเครือข่ำยทั้ง
ในประเทศและหรือต่ำงประเทศ 

๑. ควำมตระหนัก 
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพื่อพัฒนาระบบความร่วมมือ และบูรณา
การทรัพยากร ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    สถานศึกษา
จึงได้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบัน สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร และรู้จักเลือกภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 
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๒. ควำมพยำยำม 
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการระดมทรัพยากรภายนอกสถานศึกษา ในการ 

ขอความร่วมมือสถานประกอบการให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาอาชีพกับสถานศึกษา ท้ังระบบปกติและ
ระบบทวิภาคี ให้ทันต่อการพัฒนาประเทศและความเจริญทางเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน                
สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อฝึกทักษะอาชีพ        
ในสถานประกอบการตรงกับสาขางานท่ีเรียนท้ังในระดับ ปวช.  และ ปวส.  

๓. ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษามีการวางแผนในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังใน

ประเทศหรือต่างประเทศมีสาขาวิชาท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นครบทุกสาขาวิชา มีจ านวนสถาน
ประกอบการท่ีมีส่วนร่วมไม่นอ้ยกว่า ๒๐ แห่ง มีการระดมทรัพยากรสนับสนุน จ านวน ๑๖ รายการมี
การประเมินผลไปปรับปรุงการปฏิบัติงานครบทุกแผนกวิชา  

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕    อยู่ในระดับ   ดีมำก 
 
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๓  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 

 
 

ดีมาก 
 

๒.  ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ(๑) - (๓) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) 
- (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (๑) 

 
 
 

ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

 
 
 

ดีมาก 
 

๓.  ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ(๑) - (๓) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) 
- (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (๑) 
 

 
 
 

ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

 
 
 

ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

๔.  ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๔  ข้อ 

 
 
ดี 
 

๕.  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ(๑) - (๓) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) 
- (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ (๑) 

 
 
 

ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

 
 

ดีมาก 
 

๖.  ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเส่ียง 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 

 
 

ดีมาก 
 

๗.  ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลผู้เรียน 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๔  ข้อ 

 
 
ดี 
 

๘.  ระดับคุณภาพในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ 
 
 
 
 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 

 
 
 

ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

๙.  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 

 
 

ดีมาก 
 

๑๐.  ระดับคุณภาพในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 

 
 

ดีมาก 
 

๑๑.  ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 

 
 

ดีมาก 
 

๑๒.  ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข่ายท้ังใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 

 
 

ดีมาก 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๓ ดีมาก 
 
สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ ๓  
จุดเด่น  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้  ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ตัวบ่งชี้  ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้  ๓.๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ตัวบ่งชี้  ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้  ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้  ๓.๖   ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
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 ตัวบ่งชี้  ๓.๗   ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้  ๓.๘   ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
 ตัวบ่งชี้  ๓.๙   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้  ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้  ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้  ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย
ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 
 
จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ - 
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มำตรฐำนที่ ๔  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
  บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

๑. ควำมตระหนัก 
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของ การบริการวิชาชีพสู่สังคม ท่ีเหมาะสมตามความ

ต้องการของชุมชน สังคม องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้นและประชาชนมีความมั่นคงสูงขึ้น ตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นการร่วม
พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนอันเป็นภารกิจอย่าง
หนึ่งของสถานศึกษา โดยให้มีการด าเนินงานในระดับแผนกวิชา 

๒. ควำมพยำยำม 
     ๒.๑ สถานศึกษาได้ประชุมช้ีแจง ผู้สอน และบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนให้มี 

ส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาชีพสู่สังคมมีการจัดกิจกรรม /โครงการท่ีให้บริการ
วิชาชีพ 

      ๒.๒ มอบหมายให้หัวหน้างานฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ และคณะท างานได้เก็บ 
ข้อมูลจากเอกสาร ภาพถ่ายสภาพจริงของการปฏิบัติงานท้ังก่อนการปฏิบัติกิจกรรม /โครงการ ขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ และหลังการปฏิบัติกิจกรรม /โครงการ วางแผนด าเนินงานและด าเนินการ
ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

     ๒.๓ ประสานความร่วมมือกับบุคคลภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ใน 
ชุมชนให้ร่วมมือกันด าเนินการ และร่วมปฏิบัติงานโครงการฝึกอาชีพ การฝึกอบรมวิชาชีพ รับทราบผล
การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน จากผู้รับผิดชอบกิจกรรม /โครงการ ท้ังนี้
เพื่อหาแนวทางแก้ไขในคราวต่อไป และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
ความส าเร็จท่ีก าหนดร่วมกัน 
       ๒.๔  บูรณาการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ของ อกท.เพื่อให้ครูและผู้เรียนร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
      ๓. ผลสัมฤทธิ์ 

สถานศึกษามีการวางแผนในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพจาก 
กระบวนการมีส่วนร่วมมีการด าเนินการ ๗๕ โครงการ/กิจกรรม ต่อปีมีการด าเนินการให้ครูบุคลากร
ทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมมีการด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม.มีการประเมินความพึงพอใจ และมีผลการประเมิน ๓.๕๑-๔.๐๐  

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕    อยู่ในระดับ   ดีมำก 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๔ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
 

 

 
           ดีมาก 

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ ๔ 
จุดเด่น  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี ้๔.๑   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  - 
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มำตรฐำนที่ ๕ ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
                   ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยท่ี
เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจัย ของผู้เรียน 

1. ควำมตระหนัก 
วิทยาลัย ฯ ตระหนักในความส าคัญของการส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้เรียนมีการสร้างและ

พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ท้ังนี้เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี
และส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาในการปฏิบัติทางวิชาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ตามสมรรถนะของหลักสูตรที่เปิดสอน ให้มีการใช้ประโยชน์และได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชุมชน  สังคม และระดับชาติ โดยให้มีการด าเนินงานในระดับแผนกวิชา 

๒. ควำมพยำยำม 
๒.๑ ให้ผู้เรียนในแต่ละหลักสูตรทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  

ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน โครงการธุรกิจในเชิงวิจัยอย่างท่ัวถึง  
๒.๒ สถานศึกษาได้ติดตามงานวิจัยฯ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกสาขาวิชา/สาขางาน 
๒.๓ มีการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการลักษณะวิจัยและโครงงาน ท่ี 

เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
๒.๔  มีการเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชน และเผยแพร่ในระดับชาติ 

๓. ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยของผู้เรียน  มีจ านวนผลงานครบถ้วนตามเกณฑ์ 

ในแต่ละระดับ มีการใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาครบทุกผลงาน มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกผลงาน
ผ่านเวปไซต์ของแผนกวิชา แต่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ  

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๔    อยู่ในระดับ   ดี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำร โครงกำรสิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจัย ของครู 

๑. ความตระหนัก 
วิทยาลัย ฯ ตระหนักในความส าคัญของการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนา

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ท้ังนี้เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
ส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเพื่อ
สนับสนุนการแก้ปัญหาในการปฏิบัติทางวิชาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ตามสมรรถนะของหลักสูตรท่ีเปิดสอน โดยจัดท าคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในของงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ โดยให้มีการด าเนินงานใน
ระดับแผนกวิชา 
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๒. ควำมพยำยำม 
๒.๑ วิทยาลัย ฯ ได้สนับสนุนให้ผู้สอน บุคลากรของสถานศึกษาท าวิจัยท่ัวไป และผู้สอนได้ 

ท าวิจัยในช้ันเรียนทุกภาคเรียน 
๒.๒ ให้ผู้สอนในแต่ละหลักสูตรทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  

ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน โครงการธุรกิจในเชิงวิจัยอย่างท่ัวถึง 
๒.๓ วิทยาลัย ฯ ได้ติดตามงานวิจัยในช้ันเรียนของผู้สอนอย่างต่อเนื่องทุกสาขาวิชา 

/สาขางาน  
๒.๔ มีการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการลักษณะวิจัยและโครงงาน ท่ี 

เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
๓. ผลสัมฤทธิ์ 

มีการสนับสนุนให้ครูจัดท า นวัตกรรม งานวิจัย   มีการด าเนินการให้ครูทุกคนจัดท า  
นวัตกรรมงานวิจัย  มีการจัดประกวด/แสดง น าไปใช้ในสถานศึกษาทุกผลงาน  มีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ครบทุกผลงานผ่านเวปไซต์ของแผนกวิชา แต่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน 
จังหวัด ชาติ  

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๔    อยู่ในระดับ   ดี 
 
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๕ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของ
ผู้เรียน 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
 

 

 
           ดี 

๒.  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการ โครงการส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของครู 
 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
 

 

 
           ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๕   ระดับ   ดี 
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สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ ๕ 
จุดเด่น  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้  ๕. ๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 
           ตัวบ่งชี้ ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ โครงการส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของครู 
  
จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่   - 
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มำตรฐำนที่ ๖ ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
                    ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนรุักษ์ส่ิงแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ  เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ 
ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุง 
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 

๑. ควำมตระหนัก 
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ   

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  เพื่อสร้างเสริมเติมปัญญาและพัฒนาอาชีพให้กับ
ผู้เรียนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ตามนโยบายของ สอศ.  เป็นการเสริมสร้างคุณค่าเอกลักษณ์ความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก โดยให้มีการด าเนินงานในระดับแผนกวิชา 

๒. ควำมพยำยำม 
สถานศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษาตลอดปี 

การศึกษา  ๒๕๕๕  โดยให้ผู้เรียนและองค์กรวิชาชีพของผู้เรียน มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่าง
เต็มศักยภาพ 

    สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องถือเป็นกิจกรรมส าคัญส่วนหนึ่งของกิจกรรม  อกท. 

๓. ผลสัมฤทธิ์ 
มีโครงการของชมรมต่างๆ ของ อกท.  เช่นกิจกรรมวันพ่อ วันแม่  วันส าคัญทาง 

ศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ  มีการด าเนินการให้ครู ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม มี
การติดตาม ประเมินผลการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนกษัตริย์ฯ มีผลการประเมินความ
พึงพอใจ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕   อยู่ในระดับ   ดีมำก 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑. ความตระหนัก     
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ 

ส่ิงแวดล้อม  เพื่อสร้างเสริมเติมปัญญาและพัฒนาอาชีพให้กับผู้เรียนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ตามนโยบาย
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ของ สอศ.  เป็นการเสริมสร้างคุณค่าเอกลักษณ์ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยให้มีการ
ด าเนินงานในระดับแผนกวิชา 

๒. ควำมพยำยำม 
สถานศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษาตลอดปี 

การศึกษา  ๒๕๕๕  โดยให้ผู้เรียนและองค์กรวิชาชีพของผู้เรียน มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่าง
เต็มศักยภาพ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องถือเป็นกิจกรรมส าคัญส่วนหนึ่งของกิจกรรม  อกท. 

๓. ผลสัมฤทธิ์ 
มีโครงการของชมรมต่างๆ ของ อกท.  เช่นกิจกรรมของชมรมพืชศาสตร์  ชมรม 

สัตวบาล ชมรมบริหารธุรกิจ ชมรมเกษตรผสมผสาน และชมรมประมง   มีการด าเนินการให้ครู 
ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม มีการติดตาม ประเมินผลการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม มีผลการประเมินความพึงพอใจ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕   อยู่ในระดับ   ดีมำก 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓  ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 

๑. ควำมตระหนัก 
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

เพื่อสร้างเสริมเติมปัญญาและพัฒนาอาชีพให้กับผู้เรียนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านัก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ตามนโยบายของ   
สอศ.  เป็นการเสริมสร้างคุณค่าเอกลักษณ์ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยให้มีการด าเนินงาน
ในระดับแผนกวิชา 

๒. ควำมพยำยำม 
สถานศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษาตลอดปี 

การศึกษา  ๒๕๕๕  โดยให้ผู้เรียนและองค์กรวิชาชีพของผู้เรียน มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่าง
เต็มศักยภาพ ได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องถือเป็นกิจกรรมส าคัญส่วนหนึ่งของกิจกรรม  อกท. 

๓. ผลสัมฤทธิ์ 
มีโครงการของชมรมต่างๆ ของ อกท.  เช่นกิจกรรมของชมรมพืชศาสตร์   

ชมรมสัตวบาล  ชมรมบริหารธุรกิจ ชมรมเกษตรผสมผสาน และชมรมประมง กิจกรรมกีฬาสี  มีการ
ด าเนินการให้ครู ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม มีการติดตาม ประเมินผลการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีผลการประเมินความพึงพอใจ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕   อยู่ในระดับ   ดีมำก 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔  ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๑. ควำมตระหนัก 

สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ส่งเสริมให้มีการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ตามนโยบายของ   
สอศ.  เป็นการเสริมสร้างคุณค่าเอกลักษณ์ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยให้มีการด าเนินงาน
ในระดับแผนกวิชา 

๒. ควำมพยำยำม 
สถานศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ 

เรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยให้ผู้เรียนและ
ผู้สอน มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ 

๓. ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษามีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครู บุคลากรและผู้เรียนมีแผนงาน  

โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแทรกอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   มีการติดตาม ประเมินผลการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจ ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  

ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕    อยู่ในระดับ   ดีมำก 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๖ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของกำร

ด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการปลูกฝ่ัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 
 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
 

 

 
           ดีมาก 

๒.ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง  
 ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
 

 

 
           ดีมาก 

๓.ระดับคุณภาพในการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง  
  ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
 

 

 
           ดีมาก 

๔.ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
 

 

 
           ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๖   ระดับ   ดีมาก 
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สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ ๖ 
จุดเด่น  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี ้๖.๑   ระดับคุณภาพในการปลูกฝ่ังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้  ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้  ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งชี้  ๖.๔.ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  - 
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มำตรฐำนที่ ๗  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
                  จัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพภายใน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภำพในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 

๑. ควำมตระหนัก 
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนา

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ด าเนินการ จัดให้มีส านักงาน
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานสถานศึกษา มีคู่มือประกันคุณภาพของสถานศึกษา จัดท า
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายใน แต่งต้ังบุคลากรของ
สถานศึกษา รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้มีการด าเนินงานใน
ระดับแผนกวิชา 

๒. ควำมพยำยำม 
  ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายได้ร่วมกันปฏิบัติงานการจัดระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเกิดผลตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
               ๒.๑ จัดให้มีคู่มือระบบประกันคุณภาพภายในเป็นคู่มือปฏิบัติงานในทุกงาน ทุกแผนกวิชา 

     ๒.๒ ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบโดยด าเนินงานตามคู่มือระบบประกันคุณภาพ 
ภายใน 

     ๒.๓ จัดให้มีระบบการนิเทศติดตามการด าเนินงานตามคู่มือระบบการประกันคุณภาพ 
ภายใน ท้ังแบบนิเทศภายในและนิเทศภายนอก 

    ๒.๔  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เผยแพร่ผลการประเมินตนเองให้  
สาธารณชน ชุมชน สังคม และต้นสังกัดได้รับทราบ ทุกปีการศึกษา 

๓. ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาโดยการมีส่วนร่วม  มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพภายใน มีการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน และมีการ
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

     ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๕    อยู่ในระดับ   ดีมำก 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 
๕ คะแนน  =  ดีมาก  จ านวน    ๒๔ ตัวบ่งช้ี 
๔ คะแนน  =  ดี   จ านวน      ๘ ตัวบ่งช้ี 

    ๓ คะแนน  =  พอใช้  จ านวน       - ตัวบ่งช้ี 
๒ คะแนน  =  ต้องปรับปรุง   จ านวน       - ตัวบ่งช้ี 

   ๑ คะแนน  =  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน จ านวน     ๒ ตัวบ่งช้ี 
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          ผลสัมฤทธิ์       ผลการปฏิบัติงาน มีระดับคะแนน   ๔    อยู่ในระดับ   ดี 
 
 
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๗ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔  ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  ๒  
ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติ ๑  ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
 

 

 
ดีมาก 

๒.คุณภาพในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
 
 
 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด
ในระดับ ๕ คะแนน ดี
มาก 
- ดีมาก ๓๐-๓๔ ตัวบ่งชี้
และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่
ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
หรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
- ดี ๒๔ -๒๙ ตัวบ่งชี้ 
-พอใช้ ๑๘-๒๓ ตัวบ่งชี้ 
-ต้องปรับปรุง  
        ๑๒-๑๗ ตัวบ่งชี้ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
        > ๑๒ ตัวบ่งชี้ 
 
 

 
 
 
 
 

ดีมาก ๒๔ ตัวบ่งช้ี 

 
 
 
 
 
ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๗   ระดับ   ดี 
 
สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ ๗ 
จุดเด่น  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้  ๗.๑. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้  ๗.๒.คุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  - 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำในภำพรวมท้ัง ๗  มำตรฐำน 
 

มาตรฐานท่ี  ผลการประเมิน 
(คะแนน)  

ระดับคุณภาพ 

๑. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ๓.๗๕ ดี 
๒. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ๔.๘๓ ดีมาก 
๓. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ๔.๘๓ ดีมาก 
๔. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ๕.๐๐ ดีมาก 
๕. ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  ๔.๐๐ ดี 
๖. ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น 
    พลเมือง ไทยและพลโลก  

๕.๐๐ ดีมาก 

๗. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ๔.๕๐ ดี 
เฉล่ีย ๔.๕๖ ดีมาก 

 
 

สรุปผลกำรประเมิน วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีผลการประเมินท้ัง ๗ มาตรฐาน  
อยู่ในระดับ ดีมาก  
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ตอนที่  ๔ 
สรปุและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

 
๔.๑  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้ 
               ๔.๑.๑  มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับดีมำก  เรียงตามล าดับดังนี้ 
                  มาตรฐานท่ี  ๑  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๑ 
                  มาตรฐานท่ี  ๑  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๒ 
                 มาตรฐานท่ี  ๑  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๘ 
                  มาตรฐานท่ี  ๑  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๙ 

มาตรฐานท่ี  ๒  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๒ 
มาตรฐานท่ี  ๒  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๓ 
มาตรฐานท่ี  ๒  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๔ 
มาตรฐานท่ี  ๒  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๕ 
มาตรฐานท่ี  ๓  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๑ 
มาตรฐานท่ี  ๓  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๒ 
มาตรฐานท่ี  ๓  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๓ 
มาตรฐานท่ี  ๓  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๕ 
มาตรฐานท่ี  ๓  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๖ 
มาตรฐานท่ี  ๓  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๘ 
มาตรฐานท่ี  ๓  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๙ 
มาตรฐานท่ี  ๓  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๑๐ 
มาตรฐานท่ี  ๓  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๑๑ 
มาตรฐานท่ี  ๓  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๑๒ 
มาตรฐานท่ี  ๔  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔.๑ 
มาตรฐานท่ี  ๖  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖.๑ 
มาตรฐานท่ี  ๖  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖.๒ 
มาตรฐานท่ี  ๖  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖.๓ 
มาตรฐานท่ี  ๖  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖.๔ 
มาตรฐานท่ี  ๗  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๗.๑ 

 
 

๔.๑.๒  มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามล าดับดังนี้ 
                  

-ไม่มี- 
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               ๔.๑.๓  มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับต้องปรับปรุงด่วน เรียง
ตามล าดับดังนี้ 
                            มาตรฐานท่ี  ๑  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๔ 
                  มาตรฐานท่ี  ๑  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๕ 
 
๔.๒ แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
                   เพื่อให้การพัฒนาการการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขอสถาบันศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคต  ในรูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

       ๔.๒.๑  แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการจัดการเรียนการ 
สอน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน สถานประกอบการและชุมชน จัดระบบการเรียนการสอนท่ีใช้ Project 
Base Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสมรรถนะของตนเอง และความสนใจในการเรียนรู้ โดย 
                                 ๑)  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท้ังองค์กร 

  ๒)  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับแผนกวิชา 
  ๓.) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็น 

ภาษาสากล และภาษาในอาเซียนเป็นภาษาท่ี ๒ 
   ๔.) โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 
   ๕.) โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของผู้เรียนและครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 

       ๔.๒.๒  แผนพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน พัฒนาระบบหอพัก สวัสดิการของผู้เรียน โดย 
การปรับปรุงและจัดหอพักให้เหมาะสมกับสภาพการพักอาศัย ดูแลระบบความปลอดภัย และจัด
สวัสดิการให้เพียงพอ  พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน เพื่อลดปริมาณผู้เรียนออกกลางคัน โดยบูรณาการแนว
ทางการให้ค าปรึกษาของครูท่ีปรึกษา ครูพี่เล้ียงในหอพัก โครงการหารายได้ระหว่างเรียน การใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการประสานงานกับผู้ปกครองในการติดตามและแก้ปัญหาพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 
                                 ๑)  โครงการปรับปรุงระบบดูแลผู้เรียน  
                                 ๒)  โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา 
     ๓.) โครงการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 

        ๔.๒.๓  แผนพัฒนาระบบการจัดการงานฟาร์ม พัฒนาระบบงานฟาร์มให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มทุกฟาร์ม ระบบข้อมูลสารสนเทศ และจัดเป็น
ฐานเรียนรู้ในแต่ละฟาร์ม 
                                 ๑)  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานฟาร์ม 
                                 ๒)  โครงการพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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๔.๓  ควำมต้องกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
         ๔.๓.๑ ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอื่นๆในท้องถิ่น เช่น สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  และมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
หรือการแลกเปล่ียนฐานข้อมูลทางวิชาการ  
         ๔.๓.๒ การช่วยเหลือจากกลุ่มชมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
ภายใต้กรอบของ สอศ. ท่ีเป็นไปได้เพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเช่น 
กัมพูชา  สปป.ลาว เป็นต้น  
         ๔.๓.๓ การช่วยเหลือด้านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน เช่น  การขอรับการสนับสนุน
จากจังหวัดศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น  
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