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บทน า 

คณะผู้ประเมินเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม  2547            

โดยได้ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเองของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ท่ีได้ส่งไปยัง สมศ. 

ได้มีการวางแผนและก าหนดแนวทางการประเมินไว้ล่วงหน้า ระหว่างการประเมินได้ท าการตรวจเยี่ยมได้ค้นหา

ร่องรอยและจัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อยืนยันสภาพจริง โดยพิจารณาร่องรอย

หลักฐานใน 3 มิติ คือ ความตระหนัก  ความพยายาม  และผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ

อนุปริญญาของ สมศ. สรุปการด าเนินการว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่เพียงใด พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ

และทิศทางการพัฒนา คณะผู้ประเมินได้จัดท ารายงานฉบับร่างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2547                 

และจัดส่งให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง                       

รายชื่อผู้ประเมินดังต่อไปนี้ 

๑. นายธ ารง   หาพิพัฒน์ ประธานคณะผู้ประเมิน  

๒. นายส าเนียง   เปรมสัย ผู้ประเมิน  

๓. นายสมศักดิ์   เจริญวัย ผู้ประเมิน  

๔. นายประยงค์  ทองสุข ผู้ประเมินและเลขานุการ 

 

 

 

คณะผู้ประเมิน 

ตุลาคม  2547 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 

1. ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ขนาดที่ตั้ง 
16 หมู่ 7 ถนนจรดวิถีถ่อง ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110                                     
พื้นที่ 832 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา 

3. โทรศัพท์  โทรสาร 0-5564-1076 
4. Website : www.stcat.ac.th 

Email Address:  sukhothaiatc@yahoo.com 
5. ประวัติและสภาพทั่วไปโดยสังเขป 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ส านักงานคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 4 ถนนจรดวิถีถ่อง(ตรงข้ามวัดคุ้งวารี) เลขที่ 16              
หมู7่ ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ ท้ังส้ิน 832 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา  เดิมเป็นที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ และทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์  เริ่มลงมือก่อสร้างอาคารหลังแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2520 
และเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ลุ่ม ในฤดูน้ าหลาก น้ าจากแม่น้ ายมจะไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ทั้งผืน ในปีงบประมาณ 2522 
ได้รับงบประมาณจ านวน 1,500,000 บาท ส าหรับเป็นค่าก่อสร้างถนนและคันกั้นน้ ารอบพ้ืนที่ท าการเกษตร   
และอาคารส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ไว้ประมาณ 600 ไร่เศษ พื้นที่ส่วนที่เหลือยังคงใช้เป็นทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ของ
โรงเรียนต่อไป  

โรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัยได้รับการพิจารณายกระดับเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2524 และเปล่ียนชื่อเป็น วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2539  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้มีการพัฒนาขึ้นตามล าดับจนกระทั่งในปี พ.ศ.2540 ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ตามนโยบายกรมอาชีวศึกษา ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดรวมกลุ่มกันเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 
28 สถาบันทั่วประเทศ ตามโครงการระบบเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษา โดยรัฐมนตรีว่า                                       
การกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล) ประกาศเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544                     
ก าหนดให้การบริหารจัดการอาชีวศึกษาในระดับสถาบันการอาชีวศึกษา มีการบริหารจัดการในลักษณะของ
เครือข่ายของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการผนึกก าลังในการใช้ทรัพยากรร่วมกันสร้างคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจน

http://www.stcat.ac.th/
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การเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีการศึกษาวิชาชีพจนถึงขั้นปริญญาตรี และเน้นการพัฒนาความร่วมมือ
กับภาคเอกชนให้เข้มแข็งในพื้นที่ของแต่ละสถาบันโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยจัดอยู่ในเครือข่าย
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4ในจ านวนสถานศึกษา 14 แห่ง  มีนายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นผู้อ านวยการสถาบัน ฯ 

6. ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ปรัชญา     ความรู้ดี  ทักษะเด่น    เน้นคุณธรรม  น าสังคมเจริญ 
วิสัยทัศน ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาถึง                 

ระดับปริญญา ผู้เรียนมีความมั่นใจในการออกไปประกอบวิชาชีพอิสระ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม อยู่ร่วมกับ
สังคมอย่างมีความสุข 

พันธกิจ 
1. จัดการสอนมุ่งให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการสอน และร่วมกับสถานประกอบการในการฝึกทักษะ 
3. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในการสอนและร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้สังคม 
เป้าหมาย 
1. ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมของนักศึกษา แต่ละระดับช้ันผ่านเกณฑ์ของวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 80  
2. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับช้ันให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและมีคุณธรรม 
4. ชุมชนและองค์กรท้องถ่ินมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัย 
5. พัฒนาปรับปรุงทักษะของอาจารย์เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่อง

เทคนิคการสอนทุกกลุ่มวิชาและทางด้านเทคโนโลย ี
6. เพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการสอนของอาจารย์ในด้านการวิจัยในชั้นเรียนและการประเมิน

ตามสภาพจริง 
หลักสูตรที่เปิดสอน 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก ่
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
 สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี  
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ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน  1  สาขาวิชา  ได้แก่  
 สาขาวิชาเครื่องกล (ยานยนต์)  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน  1  สาขาวิชา  ได้แก่  
  สาขาวิชาพาณิชกรรม (การขาย)  

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม  เปิดสอน  4  สาขาวิชา  ได้แก่  
 สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
 สาขาวิชาพืชศาสตร์  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
 สาขาวิชาช่างกลเกษตร  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  เปิดสอน  1  สาขาวิชา  ได้แก่  
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

8. จ านวนบุคลากร     ข้าราชการครู   48  คน  (ผู้บริหาร  4  คน)  ครูจ้างสอน  4  คน  ลูกจ้างประจ า  22  คน  
ลูกจ้างช่ัวคราว  15  คน  รวม  89  คน 

9. จ านวนนักศึกษา  รวมท้ังส้ิน  490  คน 
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2546 

10.1  งบประมาณ 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ บกศ. รวม 

เงินเดือน 10,002,903.00 - 10,002,903.00 
ค่าจ้างประจ า 2,533,220.00 - 2,533,220.00 
ค่าจ้างช่ัวคราว 133,316.00 608,844.80 742,160.80 
เงินประจ าต าแหน่ง 577,200.00 - 577,200.00 
ค่าตอบแทน 266,560.00 91,084.00 317,644.00 
ค่าใช้สอย 1,151,487.74 591,559.94 1,743,047.68 
ค่าวัสดุ 1,459,230.84 964,787.22 2,424,018.06 
ค่าสาธารณูปโภค 239,850.00 130,661.07 370,511.07 
งบอุดหนุน 3,661,000.47 - 3,611,00.47 
งบอื่นๆ 32,240.00 16,400.00 48,640.00 
รวม 20,017,008.05 2,403,337.03 22,420,345.08 

10.2 ค่าครุภัณฑ์และส่ิงปลูกสร้าง   8,787,200.00  บาท  
10.3 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์และส่ิงปลูกสร้าง 3,308,204.45 บาท  
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ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1   มาตรฐานด้านผู้จบการศึกษา 
ผู้จบการศึกษาเป็นผู้ท่ีมีคุณภาพ  คิดเป็นท าเป็น  มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  รวมท้ัง

สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
โดยสถานศึกษา 

โดยหน่วยงานต้นสังกัด/ 
หน่วยงานกลาง 

1.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบ
ผ่านข้อสอบมาตรฐาน
(Competency Profile) 

-ปวส. 
ประเภทวิชา  เกษตรกรรม 
ร้อยละ  50 

ยังไม่มีการประเมิน 
 

1.2 ร้อยละการได้งานภายใน        
1 ปี รวมท้ังการประกอบการ
อาชีพอิสระของผู้จบ
การศึกษา 

-ปวช. 
ประเภทวิชา  เกษตรกรรม 
ได้งานร้อยละ  18.18 
ศึกษาต่อร้อยละ  63.63 
-ปวส. 
ประเภทวิชา  เกษตรกรรม 
ได้งานร้อยละ  18.36 
ศึกษาต่อร้อยละ  49.93 
ประเภทวิชา  บริหารธุรกิจ 
ได้งานร้อยละ  50.00 
ศึกษาต่อร้อยละ  18.75 

ยังไม่มีการประเมิน 

 

1.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่ผู้
จบการศึกษาออกไปท างาน 

ปานกลาง ยังไม่มีการประเมิน 
 

จุดเด่น 
 ไม่มี 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการทดสอบสมรรถนะหลัก  (core competency)  ของมาตรฐานวิชาชีพด้วยข้อสอบมาตรฐาน  

นักศึกษาท้ังระดับ ปวช.และปวส. 
2. ควรมีการติดตามผู้จบการศึกษาท้ังระดับ ปวช.และปวส.  เกี่ยวกับการมีงานท าและการประกอบอาชีพ

อิสระ  อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ผู้จบการศึกษาท่ีออกไปท างาน  อย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่อง  และน าผลการศึกษามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
4. ควรมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการศึกษาค้นคว้าตนเองของนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่ 2   มาตรฐานด้านการเรียนรู้ 
 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ท้ังด้านความสนใจ  ความถนัด  การฝึกปฏิบัติ  การเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง  เป็นอาทิ  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพได ้

ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน หมายเหตุ 
2.1 จ านวนช่ัวโมงวิชาปฏิบัติตลอดหลักสูตร -ปวช. 4,560 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 83.82 

-ปวส. 1,240 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 49.52 
 

2.2 อัตราการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์      และสื่อ
การสอนอย่างคุ้มค่า 

474  ช่ัวโมง/ปี ร้อยละ 95.77 
 

2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ทั้งอาจารย์
และนักศึกษาที่มีต่อการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์และสื่อการสอน 

ความพึงพอใจของ
อาจารย์                    

ระดับ ปานกลาง 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษา                    

ระดับ ปานกลาง 

 

2.4 จ านวนช่ัวโมงที่นักศึกษาฝึกงานในสถาน
ประกอบการที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
อย่างชัดเจนตลอดหลักสูตร 

-ปวช. 300 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 5.24 
-ปวส. 2,140 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 44.03 

 

จุดเด่น 
 ชั่วโมงภาคปฏิบัติงาตลอดหลักสูตรมีจ านวนมาก  
จุดที่ควรพัฒนา  

1. ควรศึกษาอัตราการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และส่ือการสอน อย่างคุ้มค่าเป็นระบบทุกปีการศึกษา 
2. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจ  ท้ังอาจารย์และนักศึกษาท่ีมีเครื่องมือ อุปกรณ์และส่ือการสอน 
3. ควรร่วมกับสถานประกอบการขยายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3   มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู ้
 การระดมทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที่ และส่ิงอ านวยความสะดวก             
รวมท้ังความร่วมมือจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา                      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน  หมายเหตุ 
3.1 สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 9.42 : 1 ครู 52 , น.ศ. 490 
3.2 งบประมาณการด าเนินการต่อนักศึกษา 52,507.24 บาท/คน รวมค่าเสื่อมราคา 
3.3 ร้อยละของงบประมาณด้านวัสดุฝึกต่อ

งบประมาณ 
ร้อยละ 1.829 410,175.68 บาท 

3.4 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ
ต่อนักศึกษาในแต่ละสาขา 

1 : 13.24 
อาจารย์วิชาชีพ               

37 คน 
3.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ได้รับการ

อบรมเพิ่มพูนความรู้เฉพาะสาขา/วิชาชีพ และ
วิธีการสอนที่สอดคล้องกับพรบ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 

อบรมทาง           
วิชาชีพ                  
35.41 

อมรมวิธีการ 
สอนตาม พรบ. 

27.08 

 

3.6 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในศูนย์วิทยาบริการ 
(Resources Center) ต่อนักศึกษา 

211.70 บาท/คน 
 

3.7 จ านวนคนช่ัวโมง (Man-hour) ของผู้เช่ียวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

210 คน-ช่ัวโมง 
 

จุดเด่น 
1. สัดส่วนจ านวนครูต่อนักศึกษาค่อนข้างแคบ ครูอาจารย์มีโอกาสใกล้ชิดนักศึกษาได้ทั่วถึง 
2. มีรายไดจากงานฟาร์มธุรกิจ เข้ามาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  เช่น พืชไร่                   

ไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์นม สมุนไพร และสนามกอล์ฟ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณให้คณะวิชา และงานฟาร์มต่างๆ เพื่อการฝึกนักศึกษาอย่างท่ัวถึง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ              

ภายในวิทยาลัย เช่น จ านวนนักศึกษา การใช้จ่ายเงินตามลักษณะงาน เพื่อให้ทราบข้อมูลต้นทุน                     
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การด าเนินงานแต่ละปี ท่ีตรงกันซ่ึงจะสามารถใช้เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อๆไป เช่น                    
ค่าฝึก ค่าใช้จ่ายในด้านวิจัย บริการวิชาการ ฯลฯ 

2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ประโยชน์จากศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด งานฟาร์ม อย่างคุ้มค่า 
3. ควรมีแผนหรือโครงการในการพัฒนาครู-อาจารย์ ทั้งในด้านความรู้ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ                

และวิธีการสอนที่สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการด าเนินการต่ า
กว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4. ควรใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการจัดการเรียนการสอน เช่น 
เชิญมาสอน สาธิต บรรยายพิเศษ ให้มากยิ่งขึ้น 

5. ควรจัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ประจ าส านักงานคณะวิชา 

มาตรฐานที่ 4   มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ผลงานนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย และบทบาททางวิชาการ ท่ีสถานศึกษาสนับสนุนให้ด าเนินงาน 
เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ได้ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้หลากหลาย ทันสมัย สามารถ
น าไปพัฒนาสังคมและประเทศไทย 

ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน  หมายเหตุ 
4.1 จ านวนผลงานนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย

ประยุกต/์วิจัยเชิงปฏิบัติการและบทความ
วิชาการของอาจารย์/นักศึกษา 

ผลงานนวัตกรรม 
โครงงาน                          
6 ช้ิน/เรื่อง 

งานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ บทบาทความทาง

วิชาการ                                          
42 ช้ิน/เรื่อง 

 

4.2 จ านวนผลงานนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย
ประยุกต/์วิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือในวงการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ 

ผลงานนวัตกรรม 
โครงงาน                          
6 ช้ิน/เรื่อง 

งานวิจัยประยุกต์           
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ                     

1 ช้ิน/เรื่อง 

 

4.3 จ านวนเงินสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 
โครงงาน งานวิจัยประยุกต์/วิจัยเชิงปฏิบัติการ
และผลงานวิชาการต่ออาจารย์ทั้งหมด 

ผลงานนวัตกรรม 
โครงงาน                          

1,092 บาท/คน 

งานวิจัยประยุกต์            
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลงาน

ทางวิชาการ 
 1,092 บาท/คน                     

ใช้วัสดุ
อุปกรณ์
ร่วมกับ
ส่วนกลาง 

จุดเด่น 
 สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม โครงงานหลายเรื่องท่ีน าไปใช้ในการเรียนการสอน และเผยแพร่สู่
ชุมชนและสามารถส่งตลาดเพ่ือจ าหน่ายได้ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษาตั้งหน่วยงานรวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรมไว้แห่งเดียวกัน 
2. แผนก คณะวิชาควรจัดท าบันทึกให้ชัดเจนว่ามีผลงานนวัตกรรมอะไรบ้างที่ให้ประโยชน์แก่ชุมชน/

สังคม เสนอผู้บริหารเป็นรายเดือนรายภาคเรียน 

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
 การให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม เพื่อให้สังคมไทย
เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน  หมายเหตุ 
5.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการทาง

วิชาการต่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมชุมชน
และสังคม 

4 โครงการ 
 

5.2 ร้อยละของงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ใน
กิจกรรม และโครงการที่ให้บริการ
วิชาการต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ชุมชน
และสังคมต่อปี 

ร้อยละ 0.75 

 

จุดเด่น 
1. มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า  OTOP วางตลาดได้หลายอย่าง 
2. มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่สามารถพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน 
3. สถานที่กว้างขวางพอที่จะท าประโยชน์ได้อีกมาก 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรส่งเสริมให้ร่วมมือกันผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้มากขึ้น เช่น ฝ่ายจัดการศึกษา สนับสนุน                   
ให้มีการวิจัย คณะพืช/สัตว์ ผลิตวัตถุดิบ คณะอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นสินค้า คณะธุรกิจจัดจ าหน่าย 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาที่มี              

การบูรณาการตามความเหมาะสม รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษาท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต                 

รวมท้ังกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน หมายเหตุ 

6.1 จ านวนกิจกรรมและจ านวนนักศึกษา             

  ที่เข้าร่วมโครงการ 16 กิจกรรม     
  

  
  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม     

  
  

  ร้อยละ 49.38     
  

 
    

 

          

6.2 ร้อยละของงบประมาณทั้งหมดที่ใช้  
ร้อยละ 0.218 

    
  ในกิจกรรมนักศึกษา     
            

 

จุดเด่น 

 สถานศึกษามีงบประมาณด าเนินการค่อนข้างสูง ครูอาจารย์มีศักยภาพท่ีจะท ากิจกรรมทั้งภายใน                  

และภายนอกสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อน าไปสู่ภายนอกให้มากยิ่งขึ้น 

2. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมประเภทดนตรีไทยและสากลให้มากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 

 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้               

เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน หมายเหตุ 

7.1 ผู้บริหารมีภาวะผู้น ามีความสามารถ 

ระดับ มาก (มาก ปานกลาง น้อย) 
  ในการบริหารจัดการและมีระบบการ 

  บริหารที่มีประสิทธิผล (Good 
  Governance)   

7.2 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรทุก 
ร้อยละ 61.80 

    ประเภทต่องบด าเนินการทั้งหมด 
7.3 สัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุน 

1:14 (35 คน) 
  (Non - academic)ต่อนักศึกษา 

7.4 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ร้อยละ 20.03 

  
  จัดการของส่วนกลางต่อ 
  งบด าเนินการทั้งหมด   

7.5 ค่าเสื่อมราคาต่อนักศึกษา 5.519.32 บาท/คน   
7.6 งบซ่อมบ ารุงรักษาต่อนักศึกษา 2,518.98 บาท/คน   
7.7 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อ 

ร้อยละ 0.49 
    งบด าเนินการ   

 

จุดเด่น 

1.  การบริหารงบประมาณมุ่งประสิทธิผลมีระบบตรวจสอบได ้

2. การบริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล 

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ควรมีการก ากับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี หรือตามโครงการ                    

อย่างเคร่งครัด 

2. ควรมีนิเทศบุคลากรของสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 ระบบการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาและ

สามารถรับการประกันคุณภาพภายนอกได้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน หมายเหตุ 

8.1 มีระบบและกลไกในการประกัน 

มีครบทุกอย่าง 

มี 
  คุณภาพในสถานศึกษาอย่าง 1. ส านักงาน 
  ต่อเนื่อง 

 
  2. คณะกรรมการ 

    
 

  3. ระบบ PDCA 
    

 
  4. รายงานประจ าป ี

        
5. มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ 

บรรลุเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
  ภายใน 

 
  - ต่ ากว่าเป้าหมาย 

    
 

  - บรรลุเป้าหมาย 
        - สูงกว่าเป้าหมาย 

จุดเด่น 

1. ผู้บริหารครู – อาจารย์เห็นความส าคัญ ให้ความสนใจระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. มีการประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานประจ าปี เผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการก ากับ ติดตามการประเมินภายในอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

2. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยเหมาะกับสภาพปัจจุบัน 

3. ควรน าผลการประเมินไปจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

จุดเด่นของสถานศึกษา 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม โครงงานหลายเรื่องท่ีน าไปใช้ในการเรียนการสอน และเผยแพร่สู่

ชุมชนแล้วและสามารถส่งตลาดเพ่ือจ าหน่ายได้ 

2. มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP วางตลาดได้หลายอย่าง 

3. สถานที่กว้างขวางพอที่จะท าประโยชน์ได้อีกมาก 

4. มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่สามารถพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน 

คุณภาพการเรียนการสอน 

1. สัดส่วนจ านวนครูต่อนักศึกษา ค่อนข้างแคบ ครูอาจารย์มีโอกาสใกล้ชิดนักศึกษาได้ทั่วถึง 

2. มีรายได้จากงานฟาร์มธุรกิจ เข้ามาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอเช่น พืชไร่              

ไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์นม สมุนไพร และสนามกอล์ฟ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุให้คณะวิชาตามรายวิชา และงานฟาร์มต่าง ๆ เพื่อการฝึกนักศึกษาอย่าง

ทั่วถึง 

4. มีครู – อาจารย์  ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกรวม 25 คน คิดเป็น

ร้อยละ 48.07 มีศักยภาพสามารถจะท างานวิจัยและพัฒนาสถานศึกษาได้เป็นอย่างด ี

5. สถานศึกษามีงบประมาณด าเนินการกิจกรรมค่อนข้างสูง ครูอาจารย์มีศักยภาพท่ีจะท ากิจกรรมทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

6. ชั่วโมงภาคปฏิบัติงานตลอดหลักสูตรมีจ านวนมาก 

การบริการจัดการ 

1. การบริหารงบประมาณมุ่งประสิทธิผลมีระบบตรวจสอบได ้

2. การบริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้บริหารครู – อาจารย์เห็นความส าคัญ ให้ความสนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4. มีการประเมินคุณภาพและจัดท ารายงานประจ าปี เผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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จุดที่สถานศึกษาควรพัฒนา 
ประสิทธิผลของการศึกษา 

1. ควรมีการทดสอบสมรรถนะหลัก (core competency) ของมาตรฐานวิชาชีพด้วยข้อสอบมาตรฐาน            
ทั้งระดับ ปวช. และปวส. 

2. ควรมีการติดตามผู้จบการศึกษาท้ังระดับ ปวช.และปวส. เกี่ยวกับการมีงานท าและการประกอบอาชีพ
อิสระอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อผู้จบการศึกษาท่ีออกไปท างานอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่องและน าผลการศึกษามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

4. ควรมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
5. สถานศึกษาควรตั้งหน่วยงานรวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรมไว้แห่งเดียวกัน 
6. แผนกคณะวิชาควรจัดท าบันทึกให้ชัดเจนว่ามีผลงานนวัตกรรมอะไรบ้างที่ให้ประโยชน์แก่ชุมชน/

สังคม เสนอผู้บริหารเป็นรายเดือนรายภาคเรียน 
7. ควรส่งเสริมให้ร่วมมือกันผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้มากขึ้น เช่น ฝ่ายจัดการศึกษาสนับสนุนให้มีการ

วิจัย คณะพืช/สัตว์ ผลิตวัตถุดิบ คณะอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นสินค้า คณะธุรกิจจัดจ าหน่าย เป็นต้น 
8. ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อน าไปสู่ภายนอกให้มากยิ่งขึ้น 
9. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมประเภทดนตรีไทยและสากลให้มากยิ่งขึ้น 

คุณภาพการเรียนการสอน 
1. ควรมีการศึกษาอัตราการใช้เครื่องอุปกรณ์ ส่ือสารการสอน อย่างคุ้มค่าเป็นระบบทุกปีการศึกษา 
2. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของ ท้ังอาจารย์และนักศึกษาท่ีมีต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ละ                   

ส่ือการสอน 
3. ควรร่วมกับสถานประกอบการขยายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นระบบ มีการเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย เช่น จ านวนนักศึกษา การใช้จ่ายเงินในลักษณะงานเพื่อให้
ทราบข้อมูลด้านต้นทุนการด าเนินงานแต่ละปี ท่ีตรงซ่ึงจะสามารถใช้เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณ
ในปีต่อ ๆ ไปด้วย เช่น ค่าวัสดุฝึก ค่าใช้จ่ายในด้านวิจัย บริการวิชาการ ฯลฯ 

5. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ประโยชน์จากศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด และเข้าฝึกทักษะหา
ประสบการณ์ในกิจการงานฟาร์มของวิทยาลัย อย่างคุ้มค่า 
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6. ควรมีแผนหรือโครงการในการพัฒนาครู – อาจารย์ ทั้งในด้านความรู้ในสาขาวิชาชีพเฉพาะและวิธีการ
สอนที่สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการด าเนินการต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

7. ควรใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการจัดการเรียนการสอน เช่น 
เชิญมาสอน สาธิต บรรยายพิเศษ ให้มากยิ่งขึ้น 

8. การจัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ประจ าส านักงานคณะวิชา 
การบริหารจัดการ 

1. ควรมีการก ากับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี หรือตามโครงการอย่างเคร่งครัด 

2. ควรมีการนิเทศบุคลากรของสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง 

3. ควรมีก ากับ ติดตามการประเมินภายในอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

4. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

5. ควรน าผลการประเมินไปจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอกของ               

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาคุณภาพจองสถานศึกษาในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะที่ให้ปรับปรุงโดยเร่งด่วน  

1. ควรพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

2. ควรจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมายและพันธกิจของ

สถานศึกษา มีรายละเอียดของแต่ละงานโครงการเช่นจุดประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณที่ใช้ ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และผู้รับผิดชอบเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ

ตรงกัน 

3. เมื่อส้ินสุดโครงการหรือส้ินปีควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานแต่ละงานโครงการว่ามี

ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดไว้หรือไม่ จัดท าเป็นรายงานประจ าปีซ่ึงอาจรวมเป็นเล่มเดียวกับรายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา 

4. ควรด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ 

 ข้อเสนอแนะที่ปรับปรุงตามก าหนดเวลา 

1. ควรหาทางใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ของสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 

2. ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้กว้างขวางเพื่อให้นักศึกษา

มีโอกาสฝึกหาประสบการณ์ได้มากยิ่งขึ้น 

3. ปรับปรุงงานฟาร์มของสถานศึกษาให้เป็นงานเด่นเฉพาะทางเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรเพ่ือให้นักศึกษา

และเกษตรกรเข้าฝึกหาประสบการณ์และเป็นแหล่งสร้างรายได้ของสถานศึกษา 

4. ควรให้มีการบันทึกการใช้งานและการซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง 

5. ควรใช้ส านักงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลผลงานต่าง ๆ ของครู – 

อาจารย์ นักศึกษา 

 ข้อเสนอแนะที่ให้ปรับปรุงในช่วงเวลา 5 ป ี

 ไม่มี  
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต 

1. เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ ๆ และหรือขยายระดับการศึกษาให้สูงขึ้นตามศักยภาพของสถานศึกษาและ

ความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน เช่น สาขาการจัดการสนามกอล์ฟ อุตสาหกรรมเกษตร              

โคนม การซ่อมสร้างเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ พืชสมุนไพร เป็นต้น 

2. พัฒนางานฟาร์มธุรกิจของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเสริมรายได้ของสถานศึกษาและให้สามารถเป็น

แหล่งวิชาการของนักศึกษาและเกษตรกรในท้องถ่ิน 

 

 

             คณะผูป้ระเมินภายนอก สมศ. 

        พฤศจิกายน 2547  
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รายงานการประเมินสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 ประวัติและสภาพทั่วไป  

 วิทยาลัยเกษตรแลเทคโนโลยีสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 4 ถนนจรดวิถีถ่อง (ตรงข้ามวัดคุ้งวารี) เลขที่ 16 หมู่ 

7 ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ท้ังส้ิน 832 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา เดิมเป็นที่ดิน

สาธารณะประโยชน์ และทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ เริ่มลงมือก่อสร้างหลังแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2520 และ

เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ลุ่ม ในฤดูน้ าหลาก น้ าจากแม่น้ ายมจะไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ทั้งผืน ในปีงบประมาณ 2522 จึง

ได้รับงบประมาณจ านวน 1,500,000 บาท ส าหรับเป็นค่าก่อสร้างถนน และคันกั้นน้ ารอบพ้ืนที่ท าการเกษตร 

และอาคารส่ิงปลูกสร้างส่ิงต่าง ๆ ไว้ประมาณ 600 ไร่เศษ พื้นที่ส่วนที่เหลือยังคงใช้เป็นทุ่งหญ้าเล่ียงสัตว์ของ

โรงเรียนต่อไป 

 โรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัยได้รับการพิจารณายกระดับเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสุโขทัย สังกัดกอง

วิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2524 และเปล่ียนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2539 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยได้มีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 ได้รับ

คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

 ตามนโยบายกรมอาชีวศึกษา ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดรวมกลุ่มกันเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 

28 สถาบันทั่วประเทศ ตามโครงการระบบเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษา โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล) ประกาศเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ก าหนดให้กรม

บริหารจัดการอาชีวศึกษาในระดับสถาบันการอาชีวศึกษา มีการบริหารจัดการในลักษณะของเครือข่ายของ

สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการผนึกก าลังในการใช้ทรัพยากรร่วมกันสร้างคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการเปิด

โอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีการศึกษาวิชาชีพจนถึงขั้นปริญญาตรี และเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับ

ภาคเอกชนให้เข้มแข็งในพื้นที่ของแต่ละสถาบัน โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จัดอยู่ในเครือข่าย

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ในจ านวนสถานศึกษา 14 แห่ง มีนายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นผู้อ านวยการสถาบัน 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 ปรัชญา  ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม น าสังคมเจริญ 
วิสัยทัศน ์
 วิทยาลัยเกษตรละเทคโนโลยีสุโขทัย มุ่งม่ันจัดการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาถึงระดับปริญญา 
ผู้เรียนมั่นใจในการออกไปประกอบวิชาชีพอิสระ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมีความสุข 
พันธกิจ 

1. จัดการสอนมุ่งให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการสอน และร่วมกับสถานประกอบการในการฝึกทักษะ 
3. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในการสอนและร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้สังคม 

เป้าหมาย 
1. ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมของนักศึกษา แต่ละระดับช้ันผ่านเกณฑ์ของวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 80 
2. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับช้ันให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและคุณธรรม 
4. ชุมชนแลองค์กรท้องถ่ินมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัย 
5. พัฒนาปรับปรุงทักษะของอาจารย์เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่องเทคนิค

การสอนทุกกลุ่มวิชา และทางด้านเทคโนโลยี 
6. เพื่อประสิทธิภาพและทักษะในการสอนของอาจารย์ในด้านการวิจัยในชั้นเรียนและการประเมินตาม

สภาพจริง 
หลักสูตรที่เปิดสอน 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ประเภทวิชาเกษตรกรรม เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่  

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
- สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่ 
- สาขาวิชาเครื่องกล (ยานยนต์) 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา 
- สาขาวิชาพาณิชยกรรม (การขาย) 
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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ประเภทวิชาเกตรกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก ่
- สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
- สาขาวิชาพืชศาสตร ์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิประเทศ 
- สาขาวิชาช่างกล 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก ่
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
จ านวนบุคลากร 

 ในปีการศึกษา 2546 มีจ านวนบุคลากรรวมท้ังส้ิน 89 คน จ าแนกได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

บุลากร ประเภทบุคลากร  วุฒิการศึกษา 

  
 

  
ข้าราชการ 

อัตรา 
รวม เอก โท ตรี 

ต่ ากว่า 

      จ้าง ปริญญาตรี 
1.ผู้อ านวยการ   1  - 1  - 1  -  - 
2.ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   3  - 3  - 3  -  - 
3.คณะวิชาพืชศาสตร์   16  - 16 1 8 7  - 
4.คณะวิชาสัตวศาสตร ์   9  - 9  - 7 2  - 
5.คณะวิชาช่างกลศาสตร์ 5 1 6  - 2 4  - 
6.คณวิชาธุรกิจเกษตร   5 1 6  - 2 4  - 
7.คณะวิชาพื้นฐาน   9 2 11  - 2 9  - 
8.คณะวิชาอุตสาหกรรม  -  -    -  -  -  - 

รวมครู - อาจารย์ 48 4 52 1 25 26  - 
9.ข้าราชการพลเรือน    -  -    -  -  -  - 
10.ลูกจ้างประจ า   22 -  22  -  -  - 22 
11.ลูกจ้างช่ัวคราว    - 15 15  -  - 5 10 

รวมบุคลากรสนับสนุน  22 15 37  - -  5 32 
รวม 76 19 89 1 25 31 32 
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งานบริการและซ่อมบ ารุงเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

แผนภูมิการบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย พ.ศ. 2546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานทะเบียน               งานสารบรรณ                   งานวางแผนการศกึษาและงบประมาณ         งานวสิาหกจิสัมพันธ์  
งานหลักสูตการสอน               งานพัฒนาบคุลากร            ศนูย์ขอ้มูลและสารสนเทศ                                                                                                                                                                                                                  

งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร                         งานการเงิน        งานวิจัยและพัฒนา                                    งานฟาร์ม  

งานแนะแนวการศึกษา                                 งานการบัญชี                    งานประสานสัมพันธ์                                    งานโรงงาน                     

งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม             งานพัสดุ    งานคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา               งานธุรกิจ  

งานฝึกอบรมและบริหารวิชาชีพ                  งานอาคารสถานที             งานผลิตผลกาศึกษาและกิจกรรมสหกรณ์  

คณะวิชาพ้ืนฐาน                                 งานสวสัดิการพยาบาลและหอพัก  

คณะวิชาสัตวศาสตร ์                                 ศูนย์วิทยบริการ 

คณะวิชาพืชศาสตร์ 

คณะวิชาช่างกลเกษตร 

คณะวิชาธุรกิจเกษตร  

คณะวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

   กรรมกำรที่ปรึกษำ  กรรมกำรสถำนศึกษำ  

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร  

ฝ่ำยจัดกำรศึกษำ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร  

ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ  
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร  

ฝ่ำยแผนงำนศึกษำ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร  

ฝ่ำยธุรกิจศึกษำ 



23 

 

จ านวนนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2546 มีจ านวนนักศึกษารวมท้ังส้ิน 490 คน จ าแนกได้ดังนี้  
 

ประเภทวิชา/สาขา  ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. รวม 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม       -  -   
สาขาวิชาเกษตรกรรมและเทคโนโลยี    -  - 38 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

 
  38 32 288 

สาขาวิชาพืชศาสตร ์
 

  256 31 31 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์

 
   - 8 8 

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
 

   - 9 9 
สาขาวิชาช่างกลเกษตร      - 5 5 

รวม 294 85 379 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     -  -  - 
สาขาวิชาพาณิชการ 

 
  38  - 38 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      - 34 34 

รวม 38 34 72 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม     -  - -  
สาขาวิชายานยนต์     39  - 39 

รวม 39  - 39 

รวมทั้งส้ิน 371   119 490 
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งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ 2546 
 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ บกศ. รวม 

เงินเดือน     10,002,903.00   10,002,903.00 
ค่าจ้างประจ า   2,533,220.00   2,533,220.00 

ค่าจ้างช่ัวคราว   133,316.00 608,844.80 742,160.80 
เงินประจ าต าแหน่ง   577,200.00   577,200.00 

ค่าตอบแทน     226,560.00 91,084.00 317,644.00 
ค่าใช้สอย     1,151,487.74 591,559.94 1,743,047.68 

ค่าวัสดุ     1,459.230.84 964,787.22 2,424,018.06 

ค่าสาธารณูปโภค   239,850.00 130,661.07 370,511.07 
งบอดหนุน     3,661,000.47   3,661,000.47 

งบอื่น ๆ 
 

  32,240.00 16,400.00 48,640.00 
รวม 20,017,008.05 2,403,337.03 22,420,345.08 

 

 ค่าครุภัณฑ์และส่ิงปลูกสร้าง    8,787,200.00 บาท 
 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์และส่ิงปลูกสร้าง  3,308,204.45 บาท 
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2. วิธีด าเนินการและผลการประเมินแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

 คณะผู้ประเมินได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง ( SAR)ประจ าปีการศึกษา 2546 ของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัยอย่างละเอียดได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2547 เพื่อศึกษา

หาข้อมูลตามสภาพจริงในสถานศึกษา พบและสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง 

ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายในของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัยได้ใช้ในการประเมินตนเอง (12 มาตรฐาน 54 ตัวบ่งชี้) และมาตรฐานการประเมินนอก

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (อุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญา) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

นักศึกษา (องค์การมหาชน) ทั้ง 8 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้ โดยได้พยายามสืบค้นร่องรอยการด าเนินงานจาก

สังเกตการณ์,สัมภาษณ์และตรวจเอกสารเพื่อยืนยันสภาพจริงในสามมิติคือ ความตระหนัก ความพยายาม และ

ผลสัมฤทธ์ิ ในการด าเนินงานของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ซ่ึงมีรายละเอียดวิธีการหาข้อมูลและ

ผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านผู้จบการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ (Competency Profile) 

 วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล  โดยการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนกาศึกษาหัวหน้างาน

มาตรฐาน อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา การสังเกตและการศึกษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และค านวณค่าร้อยละ 

 ผลการประเมินพบว่า  สถานศึกษามีร่องรอยของความตระหนักโดยได้ตั้งคณะกรรมการทดสอบ

มาตรฐานวิชาชีพ นักศึกษาก่อนจบการศึกษา คณะกรรมการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบประชุมวางแผนการ

ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ จัดให้นักศึกษาก่อนจบการศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้ข้อสอบของ

หน่วยงานต้นสังกัด นักศึกษาระดับปวช.ปีท่ี 3 สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี จ านวน 30 คน เข้ารับการทดสอบ 

22 คน ผ่านการทดสอบ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ส าหรับนักศึกษาช้ันปวส. 

สถานศึกษาเปิดสอน 5 สาขาวิชา ซ่ึงท้ัง 5 สาขาวิชา มิได้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษาวางแผนไว้

ด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 
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ตารางแสดง จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

หมายเหตุ * ระดับ ปวส.ไม่มีการประเมิน 
 
ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละการได้งานภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระของผู้จบการศึกษาปีการศึกษา 2546 
 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจัดการศึกษาหัวหน้างาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาจารย์ผู้สอน การสังเกต และการศึกษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) และค านวณค่าร้อยละ 
 ผลการประเมินพบว่า สถานศึกษามีร่องรอยของความตระหนัก โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ติดตามผู้จบการศึกษา ท้ังในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. อาจารย์ผู้รับผิดชอบพยายามด าเนินการโดยการติดต่อ
ทางไปรษณียบัตร จดหมาย โทรศัพท์ และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ในระดับปวช. สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี มี
ผู้จบการศึกษา 22 คน ศึกษาต่อจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 63.63 ได้งานท าจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 
ในระดับ ปวส. มีผู้จบการศึกษา 5 สาขาวิชา จ านวน 65 คน ศึกษาต่อจ านวน 26 คน คิเป็นร้อยละ 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 26.15 
 
 
 

สาขาวิชา 

จ านวน 
นักศึกษา 

ทั้งหมด(คน) 
  

จ านวน 
นักศึกษา 

ที่เข้าสอบ(คน) 

นักศึกษาที่ได้รับการทดสอบ  

และสอบผ่านข้อสอบ  

มาตรฐานวิชาชีพ  

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ระดับช้ัน ปวช.               
สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี 30.00 22 15 50 

ระดับช้ัน ปวส.    * *   * * 
สาขาวิชาพืชศาสตร ์               
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์               
สาขาวิชาช่างกลเกษตร               
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์             
สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             

รวม 30 22 15 50 
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ตารางแสดง จ านวนนักศึกษาที่ได้งานภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระของผู้จบการศึกษา 
ปีการศึกษา 2546 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

      จ านวน 
ศึกษาต่อ ได้งาน 

ประกอบ รวมรายได้งานและ  

ประเภทวิชา/สาขาวิชา  การศึกษา อาชีพ ประกอบอาชีพ 

      (คน) (คน) ร้อยละ (คน) (คน) (คน) ร้อยละ 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี 

              
22 14 63.63 4  - 4 18.18 

รวม 22 14 63.63 4  - 4 18.18 

ตารางแสดง จ านวนนักศึกษาที่ได้งานภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระของผู้จบการศึกษา ปี
การศึกษา 2546 ระดับ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2546 
      จ านวนผู้จบ 

ศึกษาต่อ ได้งาน 
ประกอบ รวมได้งานและ 

ประเภทวิชา/สาขา  การศึกษา อาชีพ ประกอบอาชีพ 

      (คน) (คน) ร้อยละ (คน) (คน) (คน) ร้อยละ 
ประเภทวิชา
เกษตรกรรม                 
สาขาวิชาพืชศาสตร ์   24.00 10.00 41.66 4 1 5 20.83 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 11.00 6.00 54.54 2.00  - 2 18.18 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์ 9 6 66.66 1.00  - 1 11.11 
สาขาวิชาช่างเกษตร   5.00 1 20 1.00  - 1 20.00 

รวม 46.00 23 46.93 8 1 9 18.36 
ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ                 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16.00 3 18.75 6.00 2 8 50.00 

รวม 16 3 18.75 6 2 8 50 
รวมทั้งส้ิน 65 26 40 14 3 17 26.15 

 
ตัวบ่งชี้ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่จบการศึกษาออกไปท างาน 
 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หัวหน้า
งานทวิภาคี อาจารย์ผู้สอน เจ้าของ ผู้จัดการสถานประกอบการ การสังเกต และการศึกษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และค านวณหาค่าเฉล่ีย 
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ผลการประเมินพบว่า สถานศึกษามีร่องรอยของความตระหนักโดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ศึกษาส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่รับผู้จบการศึกษาออกไปท างาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้
ออกแบบสอบแบถามและส่งไปสถานประกอบการต่าง ๆ ท้ังหมด 15 แห่ง และได้รับตอบกลับมา 7 แห่ง                   
ผลการศึกษาพบว่าสถานประกอบการพึงพอใจเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในงานอาชีพท่ีปฏิบัติการ มีมนุษย์
สัมพันธ์ ความรับผิดชอบและความมีวินัย ความซ่ือสัตย์ ความเชื่อมั่นในตนเองในระดับมาก และความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในระดับปานกลางจากกาศึกษาซ่ึงแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ คือ พึง
พอใจในระดับน้อยต้องปรับปรุงระดับปานกลางและระดับมาก 
 

ตารางแสดง ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่ผู้จบการศึกษาออกไปท างาน  

(รวมระดับ ปวช. และ ปวส.) 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง 
น้อย/ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

ปรับปรุง มาตรฐาน 

1. ความรู้ความสามารถในงานอาชีพที ่ 5 2 - 2.71 0.48 
ปฏิบัติ 

  
  

   
 

2. ความรู้ความสามารถพิเศษ (ขับ 
 

4 3 - 2.57 0.53 
รถยนต์, คอมพิวเตอร์, อื่น ๆ .....) 

      3. การมีมนุษย์สัมพันธ์ 
 

6 1 - 2.85 0.37 
4. ความขยัน อดทน 4 3 - 2.57 0.53 
5. ความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย 5 2 - 2.71 0.48 
6. ความซื่อสัตย์ สุจริต 

 
7 - - 3 0.00 

7. ความเช่ือม่ันในตัวเอง 
 

5 2 - 2.71 0.48 
8. การมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน 5 2 - 2.71 0.48 

9. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

1 6 - 2.14 0.37 
10. การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน 5 1 - 2.57 0.78 

 

เกณฑ์การประเมิน ระดับความพึงพอใจมี 3 ระดับ 

 2.34 – 3.00  พึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  

 1.67 – 2.33 พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

 1.00 – 1.66  พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ต้องปรับปรุง  
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานด้านผู้จบการศึกษา 

จุดเด่น 
 ไม่มี  
จุดที่ ควรพัฒนา 

1. การทดสอบสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยข้อสอบมาตรฐาน นักศึกษา
ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. 

2. การติดตามผู้จบการศึกษา ท้ังในระดับปวช. และระดับ ปวส. อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เกี่ยวกับการมี
งานท าและการประกอบอาชีพอิสระ 

3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ท่ีจบการศึกษาออไปท างานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และน า
ผลการศึกษามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 2.1 จ านวนชั่วโมงที่ให้กับวิชาปฏิบัติและจ านวนชั่วโมงที่นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการที่มี
สัญญาความร่วมมืออย่างชัดเจนตลอดหลักสูตร 
 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจัดการศึกษาหัวหน้างานหลักสูตร
การเรียนการสอนและประเมินผล อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา การสังเกต การศึกษา เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และค านวณค่าร้อยละ 
 ผลการประเมินพบว่า สถานศึกษาพบร่องรอยของความตระหนักและความพยายามโดยจัดท าแผนการ
เรียนก าหนดรายวิชาไว้ครบถ้วนหลักสูตร ตลอดทั้ง 6 ภาคเรียนในระดับ ปวช. และ 4 ภาคเรียนในระดับ ปวส. 
และจัดตารางเรียนตารางสอน มอบหมายให้หัวหน้าคณะวิชาและครู – อาจารย์แต่ละคณะวิชาไปปฏิบัติการสอน 
โดยการเน้นการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการและฟาร์มของวิทยาลัยมีการติดตามโดยให้อาจารย์ผู้สอนเน้นท า
การสอนเรื่องท่ีสอนในแต่ละครั้งที่อาจารย์ปฏิบัติการสอน มีผลสัมฤทธ์ิโดยก าหนดชั่วโมงให้กับวิชาปฏิบัติไว้
ในระดับ ปวช. สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด  5,440 ชั่วโมง จัดชั่วโมงวิชาปฏิบัติ
จ านวน 4,560 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 83.82 ในระดับปวส. เฉล่ียทุกวิชา จ านวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 2,504 
ชั่วโมง จัดชั่วโมงวิชาปฏิบัติการจ านวน 1,240 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 49.52 
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ตารางแสดง จ านวนชั่วโมงที่ให้กับวิชาปฏิบัติตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ตารางแสดง จ านวนชั่วโมงที่ให้กับวิชาปฏิบัติตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
      

จ านวนช่ัวโมงเรียนตลอด  
จ านวนช่ัวโมงเรียน 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา  ที่เป็นวิชาภาคปฏิบัติ  

      หลักสูตร ช่ัวโมง ร้อยละ 
ประเภทสาขาวิชาเกษตรกรรม       
สาขาวิชาพืชศาสตร ์ 2,440 1,240 50.82 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 2,420 1,200 49.59 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์   2,340 1,100 47.01 
สาขาวิชาช่างกลเกษตร   2,520 1,420 56.35 

รวม 9,720 4,960 51.03 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ         
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2,800 1,260 45.00 

รวม 2,800 1,260 45.00 
รวมทั้งส้ิน 12,520 6,220 50.18 
เฉล่ีย 2,504 1,240 49.52 

ตัวบ่งชี้ 2.2 อัตรากาใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 
 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล หัวหน้าคณะวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา การสังเกต การศึกษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และค านวณค่าร้อยละ 
 ผลการประเมินพบว่า สถานศึกษามีร่องรอยของความตระหนัก โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ก าหนดตารางใช้ห้องปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติงาน ซ่ึงเครื่องมือ อุปกรณ์หลักที่ส าคัญอยู่ด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
พยายามส ารวจการใช้ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และฟาร์มต่าง ๆ จากอาจารย์ผู้สอนและตารางการใช้ห้อง เช่น 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ใช้ร้อยละ 100 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร้อยละ 100 ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย

      
จ านวนช่ัวโมงเรียนตลอด  

จ านวนช่ัวโมงเรียน 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา  ที่เป็นวิชาภาคปฏิบัติ  

      หลักสูตร ช่ัวโมง ร้อยละ 
ประเภทสาขาวิชาเกษตรกรรม 

 
      

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ 
 

      
เทคโนโลยี 5,440    83.82 

รวม 5,440 4,560 83.82 
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ใช้ร้อยละ 100 ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษใช้ร้อยละ 100 ห้องปฏิบัติการภูมิทัศน์ 100 ห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมใช้ร้อยละ 89.47 เรือนเพาะช าใช้ร้อยละ 100 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมใช้ร้อยละ 100 โรงเรือน
โคนมเนื้อใช้ร้อยละ 100 จ านวนห้องปฏิบัติการและโรงเรือนฟาร์มเล้ียงสัตว์ 22 รายการ มีจ านวนชั่วโมงเรียน
ตลอดมีการศึกษาเฉล่ีย 795 ชั่วโมง จ านวนที่ใช้จริงเฉล่ีย 477 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงการใช้งานต่อชั่วโมงเรียน
ร้อยละ 95.77 
ตารางแสดง จ านวนชั่วโมงการใช้งานจริงของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สื่อการสอน ฯลฯ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนปีการศึกษา 2546 

 
ที่ ช่ือห้องปฏิบัติการ 

จ านวนช่ัวโมง 
ตลอดปีการศึกษา 

 

จ านวน ช่ัวโมงการใช้งาน 
ช่ัวโมง ตัวช่ัวโมงเรียน 
ที่ใช้จริง (ร้อยละ) 

1 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 1 820 820 100 
2 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 2 880 480 100 
3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 560 560 100 
4 ห้องปฏิบัติการคอมฯ 1 920 920 100 
5 ห้องปฏิบัติการคอมฯ 2 800 800 100 
6 ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย  240 240 100 
7 ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษ 320 320 100 
8 ห้องปฏิบัติการบัญชี 660 660 100 
9 ห้องปฏิบัติการภูมิทัศน์ 360 360 100 

10 ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 380 340 89.47 
11 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 160 160 100 
12 ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด 160 160 100 
13 ห้องปฏิบัติการปฐพี 620 620 100 
14 เรือนเพาะช า 720 720 100 
15 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 400 400 100 
16 โรงผสมอาหารสัตว ์ 400 400 100 
17 โรงเรือนไก่เนื้อ 400 400 100 
18 โรงเรือนไก่ไข่ 400 400 100 
19 โรงเรือนสุกร 400 400 100 
20 โรงเรือนโคเนื้อ 400 400 100 
21 โรงเรือนโคนม 400 400 100 

รวม 10,400 9,960 100 
เฉล่ียทั้งส้ิน 495.24 474.29 100 
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ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ทั้งอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์และสื่อการ
สอน 
 วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์  หัวหน้าคณะวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา การสังเกต 
การศึกษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และค านวณ
ค่าเฉล่ีย 
 ผลการประเมินพบว่า สถานศึกษามีร่องรอยของความตระหนัก โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ศึกษาส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ือการสอน ทั้งอาจารย์และนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
พยายามออกแบบสอบถาม ศึกษาส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนในภาควิชาต่าง ๆ จากครู – อาจารย์ 48 
คน จ านวน 126 วิชา อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่า ความเพียงพอของวัสดุฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์ ตรงต่อการ
ปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณเหมาะสมกับรายวิชาต่าง ๆ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียทุกรายการเท่ากับ 
2.90 และจากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน
ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 
ตารางแสดง ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ทั้งอาจารย์และนักศึกษา ที่มีต่อการใช้เคร่ืองอุปกรณ์และสื่อการ
เรียน 

ระดับความพึงพอใจ  

 1.00 – 1.80 =  น้อยที่สุด  1.81 – 2.60  =  น้อย 

 2.61 – 3.40 =  ปานกลาง 3.41 – 4.20  = มาก 

 4.21 – 5.00  = มากที่สุก   

รายงาน 

ระดับความคิดเห็น 

          
 

Sd 
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ระดับ 

ที่สุด  (4) กลาง (2)  ที่สุด เฉล่ีย 

(5)     (3)   (1)    

มีวัสดุเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 7 39 41 27 12 3.02 1.07 
มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร 6 27 58 27 8 2.97 0.94 
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน               
มีวัสดุฝึกตรงกับในงานที่ปฏิบัติ 6 34 51 25 10 3.01 0.99 
มีการจัดงบประมาณเหมาะสมกับ 4 14 50 46 12 2.62 0.92 
รายวิชา               

สรุปผลรวม ค่าเฉลี่ย(x) = 2.0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd) = 0.99 
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ตัวบ่งชี้ 2.4  จ านวนชั่วโมงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้ เคร่ืองมืออุปกรณ์และ

ฝึกประสบการณ์ 

 วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล  โดยการสัมภาษณ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจัดการศึกษาหัวหน้างานทวิภาคี 

หัวหน้างานหลักสูตรการสอนและประเมินผลและอาจารย์ผู้สอน การสังเกต การศึกษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และค านวณเป็นค่าร้อยละ 

 ผลการประเมินพบว่า สถานศึกษามีร่องรอยของความตระหนัก โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งสถานประกอบการแลหน่วยงานต่าง ๆ จัดส่งนักศึกษาเข้าเรียนและ

ฝึกงานในสถานประกอบการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบพยายามติดต่อประสารงานกับหน่วยงานและสถาน

ประกอบการได้ทั้งหมดประมาณ 22 แห่ง และมีนักศึกษาเข้าฝึกงานตามการจัดการเรียนการสอนและการฝึก

ปฏิบัติงานปกติจ านวน 300 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 5.24 ระดับ ปวส. 5 สาขาวิชา เฉล่ีย 350 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 

11.11 ส าหรับการฝึกงานในสถานประกอบการที่มีความตกลงร่วมมืออย่างชัดเจน สถานศึกษาด าเนินการใน

ระดับ ปวส. สาขาวิชาชีพศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ มีจ านวนชั่วโมงฝึกงานเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 44.03 ตลอด

หลักสูตร 

ตารางแสดง จ านวนชั่วโมงการฝึกงานในสถานประกอบการที่มีข้อตกลงความร่วมมืออย่างชัดเจนตลอด

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร      วิชาชีพ (ปวช.)  

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จ านวนช่ัวโมงเรียน 
ตลอดหลักสูตร 

จ านวนช่ัวโมงการฝึกงานในสถาน  
ปฏิบัติการ 

ช่ัวโมง ร้อยละ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

 
5,728 

 
300 

 
5.24 

รวม 5,728 300 5.24 
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ตารางแสดง จ านวนชั่วโมงการฝึกงานในสถานประกอบการที่มีข้อตกลงความร่วมมืออย่างชัดเจนตลอด

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร   วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จ านวนช่ัวโมงเรียน 
ตลอดหลักสูตร 

จ านวนช่ัวโมงการฝึกงานในสถาน  
ปฏิบัติการ 

ช่ัวโมง ร้อยละ 
ระบบปกติ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
สาขาวิชาช่างกลเกษตร 

 
 

2,790 
2,770 
2,690 
2,870 

 
 

350 
350 
350 
350 

 
 

12.54 
12.64 
13.01 
12.20 

รวม 11,120 1,400 12.59 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
3,150 

 
350 

 
11.11 

รวม 3,150 350 11.11 
ระบบทวิภาคี 
สาขาวิชาพืชศาสตร ์
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์

 
2,440 
2,420 

 
1,020 
1,120 

 
14.80 
46.28 

รวม 4,860 2,140 44.03 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานด้านการเรียนรู้ 

จุดเด่น 

การจัดจ านวนชั่วโมงวิชาปฏิบัติการตลอดหลักสูตรจัดไว้จ านวนมาก 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การศึกษาอัตราการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และส่ือการสอนอย่างคุ้มค่า อย่างเป็นระบบทุกปีการศึกษา 

2. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ท้ังอาจารย์และนักศึกษา ท่ีมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และส่ือการเรียนการสอน 

3. การขยายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาเอกสาร รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2546 บัญชีรายชื่อ

นักศึกษาแต่ละชั้นปี ทะเบียนนักศึกษา สัมภาษณ์ครูอาจารย์และ หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานบุคลากร 

 ผลการประเมินพบว่า ในปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีจ านวนนักเรียน 

นักศึกษาทุกชั้นปีรวมท้ังส้ิน 490 คน มีครู – อาจารย์ประจ ารวมท้ังส้ิน 52 คน มีสัดส่วนของนักเรียนต่ออาจารย์

ประจ าในสัดส่วน 9.42:1 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดง สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 งบประมาณด าเนินการต่อนักเรียน นักศึกษา 
 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการตรวจเอกสารแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2546 รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานทางบัญชี สัมภาษณ์หัวหน้างานการเงินหัวหน้างานบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ค านวณค่าสัดส่วน 
 ผลการประเมินพบว่า  สถานศึกษาได้มีการจัดท าแผนประมาณรายได้และรายจ่าย และแผนการใน
งบประมาณไว้ล่วงหน้า มีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ไม่สามารถแยกเป็นค่าใช้จ่ายตามสาขาวิชาได้
เนื่องจากส่วนใหญ่จัดซ้ือจัดจ้างรวมกันและใช้วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรร่วมกัน สรุปได้ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณด าเนินการจ านวน 22,420,345.08 บทมีค่าเส่ือมราคาจ านวน 3,308,204.53 บาท งบด าเนินการรวมค่า
เส่ือมราคาปีการศึกษา 2546 ทั้งส้ิน 25,728,549.53 บาท ในขณะที่มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปีรวมท้ังส้ิน 

 
ประเภทวิชา 

จ านวนอาจารย์ 
ประจ า(คน) 

จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนอาจารย์ 
ประจ าต่อ 
นักศึกษา 

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร ์
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
  สาขาวิชาพืชศาสตร ์
  สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
  สาขาวิชาช่างยนต์ 
  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 

 
(25) 
16 
9 
6 
6 

 
314 
40 
20 
44 
72 

 

วิชาพื้นฐาน 
ผู้บริหาร(ผอ.ผช.) 

15 (490) 1:38.2 

รวมทั้งส้ิน 52 490 1:9.42 
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จ านวน 490 คนเม่ือคิดค านวณสัดส่วนแล้วสรุปได้ว่า งบด าเนินการต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 52,507.24 บาท ดัง
มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางแสดง  จ านวนงบประมาณด าเนินการต่อนักศึกษา ปีการศึกษา  2546 

 
รวมทุกสาขาวิชา  

 

งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท) 

จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

อัตราส่วน 
งบประมาณต่อ 

นักศึกษา (บาท/คน 

งบด าเนินการ 
ค่าเสื่อมราคา 

22,420,345.08 
3,308,204.45 

 
490 

 

รวม 25,728,549.53 490 52,507.24 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ร้อยละของงบประมาณด้านวัสดุฝึกต่องบด าเนินการ 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการตรวจสอบแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2546 สัมภาษณ์ และ

ตรวจเอกสาร จากเจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้างานบัญชี งานวัสดุ และคณะวิชาต่าง ๆ ท่ีเป็นหน่วยเบิกวัสดุฝึกไป

จัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณค่าร้อยละ 

 ผลการประเมินพบว่า สถานศึกษาแห่งนี้ได้มีความตระหนักและความพยายาม ในการจัดหาวัสดุฝึกให้

เพียงพอต่อการจัดการศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุฝึกให้ตามคณะวิชาและมีการสัดสรรสู่แผนกวิชา 

มากน้อยตามจ านวนวิชาที่เปิดสอนและตามลักษณะวิชา ประมาณรายวิชาละ 1,000 – 1,500 บาท และในการ

ปฏิบัติจริง เช่น วิชาทางพืชศาสตร์สามารถหมุนเวียนเงินค้าวัสดุฝึกกลับมาเป็นรายได้ของแผนกจัดซ้ือวัสดุฝึก

เพิ่มเติมในระหว่างเรียน พร้อมท้ังมีการน ารายได้ส่งคืนสถานศึกษาเมื่อส้ินภาคเรียน นอกจากนี้สถานศึกษาแห่ง

นี้ยังได้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับฝึกนักศึกษาในรูปเงินทุนหมันเวียนในฟาร์มธุรกิจของวิทยาลัย ได้แก่ 

โรงเรียนแปรรูปผลิตภัณฑ์นม การผลิตไม้ประดับ ฟาร์มสุกรอีกจ านวนหนึ่ง นอกจากนี้การจัดงบวัสดุรายวิชา

ดังกล่าวซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิจ านวน 410,175.85  บาท คิดเป็นร้อยละ 1.83 ของงบด าเนินการ ซ่ึงมีรายละเอียดตาม

ตารางต่อไปนี้ 
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ตารางแสดง งบประมาณด้านวัสดุฝึก ปีการศึกษา 2546 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อนักศึกษาในแต่ละสาขา 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการตรวจสอบทะเบียนครู อาจารย์ ปีการศึกษา 2546 สัมภาษณ์หัวหน้า

งานบุคลากร ผู้บริหารและผู้ช่วยและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณสัดส่วน 

 ผลการประเมินพบว่า สถานศึกษามีครู อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพจ าแนกตามสาขาวิชาที่จบ

การศึกษา ได้ตามตารางดังนี ้

ตารางแสดง จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อนักศึกษาในแต่ละสาขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              (แหล่งข้อมูล บัญชีรายช่ืออาจารย์ รายงานจ านวนนักศึกษา)  

 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา  

 

งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท) 

งบประมาณด้าน 
วัสดุฝึก (บาท) 

งบประมาณด้านวัสดุฝึก 
ต่องบประมาณ 

ด าเนินการ (ร้อยละ)  

คณะวิชาพื้นฐาน 
คณะวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะวิชาพืชศาสตร์ 
คณะวิชาช่างกลเกษตร 
คณะวิชาสัตวศาสตร ์
คณะวิชาธุรกิจเกษตร 

 

81,222.22 
2,324.00 

112,606.33 
116,238.15 
32,035.47 
65,749.70 

 

รวม 22,420,345.08 410,175.85 1.83 

 
ประเภทวิชา 

จ านวนอาจารย์ 
ประจ า(คน) 

จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

สัดส่วนอาจารย์ 
ประจ าต่อ 
นักศึกษา 

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร ์
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
  สาขาวิชาพืชศาสตร ์
  สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
  สาขาวิชาช่างยนต์ 
  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 

 
(25) 
16 
9 
6 
6 

 
314 
40 
20 
44 
72 

 

รวมทั้งส้ิน 37 490 1:13.24 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เฉพาสาขาวิชา/วิชาชีพ
และวิธีการสอนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ์หัวหน้างานบุคลากร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
ครู – อาจารย์ ตรวจเอกสารหลักฐานการส่งครูไปอบรม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจนับจ านวนและค านวณ
ค่าร้อยละ 
 ผลการประเมินพบว่า สถานศึกษาได้มีความตระหนักในการพัฒนาความรู้ประสบการณ์ของครูผู้สอน 
ได้มีการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการพัฒนาไว้ในล าดับที่ 5 ในแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการ
ก าหนดแผนการอบรมด้านการวิจัยให้กับครูอาจารย์ในปีการศึกษา 2546 มีการตั้งงบประมาณส าหรับการส่งครู
อาจารย์ไปอบรม และมีผลสัมฤทธ์ิในการจัดให้ครูอาจารย์ผู้สอนในทุกประเภทเข้ารับการฝึกอบรมในแหล่ง
ความรู้ตลอดปีการศึกษาในด้านความรู้เฉพาะสาขาวิชาชีพจ านวน 17 คน จาก 48 คน คิดเป็นร้อยละ 35.41 และ
อบรมวิธีการสอนตาม พรบ. จ านวน 13 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังส้ิน 48 คน (ไม่ได้รวมผู้บริหาร 4 คน) 
คิดเป็นร้อยละ 27.08 ดังมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
ตารางแสดง จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในศูนย์วิทยบริการ(Resources Center) ต่อนักศึกษา 
 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการตรวจสอบเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2546 
สัมภาษณ์บรรณารักษ์ห้องสมุด หัวหน้าศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารฝ่าย
วิชาการและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณค่าใช้จ่ายเทียบกับจ านวนนักเรียน นักศึกษาต่อคน 
 ผลการประเมินพบว่า สถานศึกษาแห่งนี้มีการจัดสรรและค่าใช้จ่ายเงินในส่วนของศูนย์วิทยบริการในปี
การศึกษา 2546 โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับห้องสมุดและบริการเครือข่าย Internet เป็น 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา  
จ านวน 
อาจารย์ 

(คน) 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการฝึกอบรม  

ความรู้เฉพาะสาขา/  
วิชาชีพ 

วิธีการสอนตาม พรบ.  

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
คณะวิชาพืชศาสตร์ 16 6 37.5 6 37.5 
คณะวิชาสัตวศสตร์ 9 4 44.44 - 0.00 
คณะวิชาช่างกลเกษตร 6 3 50.00 1 16.66 
คณะวิชาธุรกิจเกษตร 6 3 50.00 4 66.66 
คณะวิชาพื้นฐาน 11 1 9.09 2 18.18 

รวม 48 17 35.41 13 27.08 
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จ านวนรวมท้ังส้ิน 113,052.49 บาท ในขณะที่มีนักศึกษาทุกชั้นปีท้ังส้ินจ านวน 490 คน เฉล่ียคนละ 211.70 บาท 

ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

ตาราง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2546 

ประเภทศูนย์วิทยบริการ  
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ใน  
ศูนย์วิทยบริการ (บาท) 

ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา  
(บาท/คน) 

1.ห้องสมุด 
2.อินเตอร์เน็ต 

101,871.33 
11,179.16 

190.77 
20.91 

รวม 113,052.49 211.70 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 จ านวนคนชั่วโมง (Man hour) ของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ หรือ ภูมิปํญญา
ท้องถิ่น 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ ดูแลเอกสารการเชิญและการตอบรับจากงานสารบรรณ สัมภาษณ์
ผู้บริหารผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครู อาจารย์ ผู้รับผิดชอบงาน (อาจารย์มานัส ภูมิวัฒน์และอาจารย์                       
วันเพ็ญ วงษ์วิเศษ) นักเรียนนักศึกษาท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. สังเกตการณ์สอน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ตรวจนับจ านวนครั้งและค านวณค่าเฉล่ีย 
 ผลการประเมินพบว่า ในปีการศึกษา 2546 สถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายาม และผลสัมฤทธ์ิ
ตามตัวบ่งชี้ค่อนข้างต่ าได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและภูมิปัญญาท้องถ่ินมาให้ความรู้เพ่ิมเติมจากการเรียน
การสอนปกติของครู อาจารย์ แก่นักศึกษาท้ังหมด ภายในสถานศึกษารวมท้ังส้ิน 209 คน/ชั่วโมง 
ตารางแสดง จ านวนคนชั่วโมง (Man - hour) ของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานศึกษาเชิญมาให้ความ และประสบการณ์กับนักศึกษา 

                                                                       (แหล่งข้อมูล อ.มนัส อ.วันเพ็ญ)  

ประเภทวิชา/สาขาวิชา  
กิจกรรม 

จ านวนคนช่ัวโมง(Man - hour) ของ 
ผู้เชียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ (คน – ช่ัวโมง/ปี 

การศึกษา 

รวม 
(คน – ช่ัวโมง / ปี) 

การศึกษา 
ภาคธุรกิจ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทุกประเภทวิชา 
1.อาชีวศึกษาทวิภาค ี
2.นันทนาการ 
3.วิทยากรนวดไทย 
4.ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร 

 
16 

168 
18 
7 

 
- 
- 
- 
- 

 
16 

168 
18 
7 

รวมทั้งส้ิน 209 - 209 
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สรุปผลการปะเมินมาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดเด่น 
1. สัดส่วนจ านวนครูต่อนักศึกษา ค่อนข้างแคบ ครูอาจารย์มีโอกาสใกล้ชิดนักศึกษาได้ทั่วถึง 
2. มีรายได้จากงานฟาร์มธุรกิจ เข้ามาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ เช่น พืชไร่                            

ไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์นม สมุนไพร และสนามกอล์ฟ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณให้คณะวิชา งานฟาร์มต่าง ๆ เพื่อการฝึกนักศึกษาอย่างท่ัวถึง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

วิทยาลัย เช่น จ านวนนักศึกษา การใช้จ่ายเงินตามลักษณะงาน เพื่อให้ทราบข้อมูลต้นทุนการด าเนินงาน
แต่ละปี ท่ีตรงกันซ่ึงจะสามารถใช้เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อ ๆ ไปด้วย เช่น ค่าวัสดุฝึก 
ค่าใช้จ่ายในด้านวิจัย บริการวิชาการ ฯลฯ 

2. ควรส่งเสริมการสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ประโยชน์จากศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด งานฟาร์มอย่างคุ้มค่า 
3. ควรมีแผนหรือโครงการในการพัฒนาครู – อาจารย์ ทั้งในด้านความรู้ในสาขาวิชาชีพเฉพาะและวิธีการ

สอนที่สอดคล้องกับ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการด าเนินการ               
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

4. การใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการจัดการเรียนการสอน เช่น 
เชิญมาสอน สาธิต บรรยายพิเศษ ให้มากยิ่งขึ้น 

5. ควรจัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับคณะวิชาใช้ประจ าส านักงาน 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


