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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
 

ตัวบ่งชี้ 
1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

มาตรฐานที่ 
1 5 3     8 80 
2 3 4 5 3 5 5 25 83.33 
3 4 2 4 5   15 75 
4 5 -     5 100 

รวม       52 81.53 
 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.1 ระดับตัวบ่งชี้ 

 1.1.1 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก"    จ านวน   6   ตัวบ่งช้ี 

 1.1.2 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ "ดี"     จ านวน   3   ตัวบ่งช้ี 

 1.1.3 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ "พอใช้"   จ านวน   3   ตัวบ่งช้ี 

 1.1.4 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ "ต้องปรับปรุง"  จ านวน   1   ตัวบ่งช้ี 

 1.1.5 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ "ต้องปรับปรุงเร่งด่วน" จ านวน    -   ตัวบ่งช้ี 

1.2 จุดเด่น  

1. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากชุมชนในท้องถิ่นทั้งในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง  

ในความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการแก่ชุมชนด้านวิชาชีพต่างๆ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น าและ

มนุษย์สัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชนเป็นอย่างดี  

2. สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ์ ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ความ 

ร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณต่างๆ เพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

          3.  สถานประกอบการท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน และฝึกงานมีความพึงพอใจในความรู้  

ความสามารถและทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษา 

          4.  บุคลากรของสถานศึกษา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพท่ีดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า ๓ 

 

ท่ีได้รับมอบหมาย มีความตระหนัก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยให้

ความร่วมมือและปฏิบัติงาน ตามนโยบายการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และหน่วยงาน

ต้นสังกัด  

          5.  สถานศึกษาให้ความส าคัญในการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดประชุม จัดอบรม  

เพื่อให้ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะการบูรนาการ การเรียนการสอนท่ี

เน้นการปฏิบัติ มีสถานประกอบการท่ีทันสมัยให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ 

          6.  สถานศึกษา จัดท ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาอย่างหลากหลายส่งผลให้นักศึกษาได้รับ 

รางวัลจากการแข่งขันทักษะเป็นจ านวนมาก 

          7.  มีการจัดกิจกรรม / โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคมอย่างหลากหลาย 

          8.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้การด าเนินงานตามมาตรฐานและ 

ตัวบ่งช้ีของวิทยาลัยฯ 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรศึกษาถึงปัญหา ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มร้อยละของผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 

2. ควรศึกษาถึงสาเหตุการออกกลางคันของผู้เรียนและแนวทางแก้ไขเป็นรายบุคคล 

3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ  

ตลาดแรงงานและชุมชน รวมถึงพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้ภาษาส่ือสารให้เพิ่มมากขึ้น 

 4. ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 

 5. ควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละตัวบ่งช้ีให้เป็นระบบ เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 

ภายในประจ าปี และเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษาในปีต่อไป 
 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
          1.4.1 พัฒนาผู้เรียนด้านผู้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร  
          1.4.2 พัฒนาระบบครูท่ีปรึกษา และงานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อช่วยกัน 
ดูแลนักศึกษาให้ออกกลางคันให้น้อยลง 
 1.4.3 จัดท าโครงการวิจัยการแก้ปัญหานักศึกษาออกกลางคัน 
 1.4.4 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 1.4.5 พัฒนาและจัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์พื้นฐาน และส่ือต่าง ๆ ให้เพียงพอในแต่ละสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

 1.4.6 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มากเพิ่มขึ้น 
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 1.4.7 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานของ
หลักสูตร 
 1.4.8 ส่งเสริมด้านงบประมาณเพื่อให้ครูและนักศึกษามีการจัดท าโครงงาน  ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม
ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง 
 1.4.9 พัฒนาการจัดท าข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน และน ามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 1.4.10 ด้านงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีท้ังจากภาครัฐและเอกชน 
 1.4.11 การช่วยเหลือจากสถานประกอบการในการรับนักศึกษาฝึกงาน 
 

 
 

2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
2.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
 

        ท่ีต้ัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ต้ังอยู่ตรงหลักกิโลเมตรท่ี 4  ถนนจรดวิถีถ่อง (ตรงข้ามวัดคุ้ง
วารี) หมู่บ้านบ้านบึง  เลขท่ี  16  หมู่ท่ี 7  ต าบลย่านยาว  อ าเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย   64110 
   โทรศัพท์ ๐-๕๕๙๑-๑๐๗๖  โทรสาร ๐-๕๕๙๑-๑๐๘๐  
   Website : www.stcat.ac.th 
   E - mail : stcat2520@hotmail.co.th 
   สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

            สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ต้ังอยู่ในเขตชนบท  ต าบลย่านยาว  อ าเภอสวรรคโลก  จังหวัด

สุโขทัย  สภาพโดยท่ัวไปของชุมชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม   มีพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การ

เพาะปลูก  มีแหล่งน้ า (บึง) ขนาดใหญ่ในเขตชุมชนต าบลย่านยาวเป็นแหล่งรองรับน้ าในช่วงฤดูฝน   และเป็น

สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 

 ประชากรในหมู่บ้าน/ชุมชน  ต าบลย่านยาว  มีจ านวน  12  หมู่บ้าน  มีครัวเรือนท้ังหมด 2,947 

ครัวเรือน  มีจ านวนประชากร 8,490 คน  หมู่บ้านท่ี 7  เป็นท่ีต้ังของสถานศึกษา 

 การประกอบอาชีพของประชากรในชุมชน   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม   มีท้ังการ

เพาะปลูก  ประมง  และเล้ียงสัตว์  พืชส าคัญได้แก่  ข้าว  อ้อย  ถั่วเหลือง  ข้าวโพด  กล้วย (ใบตองจากกล้วย)  

ไม้ผลต่าง ๆ  เป็นต้น  การเล้ียงสัตว์ที่ส าคัญ  ได้แก่  การเล้ียงโคนม  โคเนื้อ ผลิตน้ านมส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม
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ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   และบางส่วนผลิตน้ านมเพื่อจ าหน่ายในตลาดชุมชนวัดคุ้งวารี

นอกจากนี้ประชากรในชุมชนยังประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  รับราชการ  และอื่น ๆ 

 ด้านสังคมและการเมือง  ชุมชนย่านยาวเป็นท่ีต้ังของสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ีต้ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 2  จังหวัดสุโขทัย  มี

โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  4  แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  1  แห่ง  มีท่ีพักสายตรวจของต ารวจ

อ าเภอสวรรคโลกบริเวณทางเข้าวิทยาลัยฯ  1  แห่ง  ชุมชนย่านยาวมีลักษณะการปกครองแบบท้องถิ่นองค์การ

บริหารส่วนต าบลย่านยาว  ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรท่ีเป็นพนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรท่ีเป็นข้าราชการ

การเมือง 
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2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล 

1 นายสมใจ         รอดคง 

2 นายเมธี           ภุมมาพันธุ์ 

3 นายเด่น           ณ พิโรจน์ 

4 นายไชยา         ประพันธ์ศิริ 

5 นายมานิตย์      กล่าวปิยะภมรกุล 

6 นางเบญจา       ขวัญยืน 

7 นายพิบูลย์       ยะโสธร 

8 นางสมคิด        เทพวีระ 

9 นางศยามล      นิติพงศ์สุวรรณ 

10 นางโชติมา       ปฐมกุลวงศ์ 

11 นางสาวณัฐพร   ศรีแจ่ม 

12 นางสุจิรา         แสงไชยราช 

13 นายมิตร          พุดซ้อน 

14 นายสาธิต        ขันทนันท์ 

15 นายจักรกฤษณ์  ทัพบ ารุง 

16 นายประเดิม     บุตรเพลิง 

17 นายปราสาท     จุลพวก 

18 นางนงนุช        เพ็ชรชนะ 

19 นางสาวโชติดา   พักเรือนดี 

20 นางมนัส         ภูมิวัฒน์ 
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 2.2.3 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

แผนกวิชา/ 

สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศกึษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

พน
ักง

าน

รา
ชก

าร
 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
า

เอ
ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

า

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

พืชศาสตร์ 9 9 - - 9 - 1 3 6 - 

สัตวศาสตร์ 6 4 - 2 6 - 1 3 2 - 

ช่างกลเกษตร 3 3 - - 3 - - 1 2 - 

ธุรกิจเกษตร 6 3 2 1 6 - - 1 5 - 

อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 - - 1 - - - 1 - 

สามัญสัมพันธ์ 9 8 1 - 9 - - 1 8 - 
  

 

 

2.2.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน 

(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน

รา
ชก

าร
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

ง

ชั่ว
คร

าว
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

     - งานบริหารงานท่ัวไป 

     - งานบุคลากร 

     - งานการเงิน 

     - งานการบัญชี 

     - งานพัสดุ 

     - งานอาคารสถานท่ี 

     - งานทะเบียน 

     - งานประชาสัมพันธ์ 

 

1 

- 

2 

1 

2 

11 

1 

- 

 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

1 

11 

- 

- 

 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

1 

- 
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                             รวม 7 1 - 12 5 

 

 

 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน 

(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน

รา
ชก

าร
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

     - งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

     - งานครูท่ีปรึกษา 

     - งานปกครอง 

     - งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

     - งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาและหอพัก 

     - งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

                             รวม 

 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

3 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

3 

ฝ่ายวิชาการ 

     - แผนกวิชา 

     - งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

     - งานวัดผลและประเมินผล 

     - งานวิทยบริการและห้องสมุด 

     - งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

     - งานส่ือการเรียนการสอน 

                            รวม 

 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 
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2.2.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 
 

ระดบั/สาขางาน 

ชั้นป ี

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดบั ปวช.1 

- สาขางานพืชศาสตร์ 

- สาขางานสัตวศาสตร ์

- สาขางานช่างเกษตร 

- สาขางานอุตสาหกรรม

เกษตร 

- สาขางานการบัญชี 

- สาขางานคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

- สาขางานยานยนต์ 

รวม 

 

27 

18 

18 

- 

8 

16 

- 

87 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

15 

17 

- 

4 

8 

10 

21 

75 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

15 

10 

20 

- 

- 

21 

- 

66 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

57 

45 

38 

4 

16 

47 

21 

228 

ระดบั ปวส. 

- สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

- สาขาวิชาช่างกลเกษตร 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

รวม 

 

13 

8 

6 

2 

29 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

20 

5 

8 

15 

48 

 

- 

6 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

33 

19 

14 

17 

83 

รวมทั้งหมด 116   123 6  66   311 
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2.2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 
 

ระดบั/ประเภทวิชา/สาขางาน 
ชั้นป ี

รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช. 

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

- สาขางานเกษตรศาตร์ 

 

- 

- 

 

37 

133 

 

38 

- 

 

75 

133 

ระดับ ปวส. 

- ประเภทวิชาพณิชยกรรม 

- ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

รวมทั้งหมด  170 38 208 
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2.2.7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 (1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 
 

ระดับ/สาขางาน จ านวน รวม 

ปกติ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 

- สาขางานพืชศาสตร์ 

- สาขางานสัตวศาสตร์ 

- สาขางานช่างเกษตร 

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- สาขางานยานยนต์ 

- สาขางานเกษตรศาสตร์ 

รวม 

 

8 

2 

8 

15 

- 

- 

33 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

ระดับ ปวส. 

- สาขางานพืชสวน 

- สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ 

- สาขางานช่างกลเกษตร 

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รวม 

 

19 

2 

6 

4 

31 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

รวมทั้งหมด 64    
  

(2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิภาคี) 

 จ านวน     -     คน 
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

 2.3.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 

       1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทท่ี 1 การด าเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น ระดับชาติ จาก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินโครงการชีววิถี

เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 

       2. รางวัลชนะเลิศ  ประเภทท่ี 1 การด าเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น ระดับภาค จากการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการ

พัฒนาอย่างยัง่ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
 

 2.3.2 รางวัลและผลงานของผู้บริหาร 

       1. รางวัลผู้บริหารดีเด่น  ในงานวันครู 16 มกราคม 2560 ประจ าปีการศึกษา 2559 

    นายเมธี        ภุมมาพันธุ์ 

       2. ผู้บริหารดีเด่นด้านการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 16 มกราคม 2560 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

            นายเด่น        ณ พิโรจน์ 

 2.3.3 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

      1. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์แก่ อกท. ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ณ วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เมื่อวันท่ี 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 

     1. นางจงกล  เช้ือบุญมี  ครูท่ีปรึกษา อกท.หน่วยสุโขทัย 

      2. ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน โดย อศจ.สุโขทัย 

     1. นายดิถี  วงศ์สวาสด์ิ  2. นายสาธิต       ขันทนันท์ 

     3. นางภัทราภรณ์ ทัพบ ารุง   4. นายมิตร       พุดซ้อน 

     5. นายจักรกฤษณ์ ทัพบ ารุง   6. นายปราสาท       จุลพวก 

      3. ครูผู้สอนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    1. นายชูชัย  เทพวีระ   2. นางจงกล       เช้ือบุญมี 

    3. นางศยามล  นิติพงศ์สุวรรณ  4. นางสาวรัตติกา     เล่ือนชิด 
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    5. นายสุภชัย  สุทธิสัย   6. นายพิบูลย์       ยะโสธร 

    7. นายพงศ์พิสุทธิ์ นุวัตดีวงศ์  8. นางสุจิรา       แสงไชยราช 

    9. นางสาวสังวาลย์        ภูแข่งหมอก 

       4. ครูผู้สอนดีเด่นด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

    1. นางโชติมา  ปฐมกุลวงศ์  2. นายนภา       แสงไชยราช 

    3. นางสาวณัฐพร ศรีแจ่ม   4. นางเบญจา       ขวัญยืน 

    5. นายยุทธนา  ถนอมนวล 

       5. บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

    1. นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์  2. นายทองดี       สีศิล 

    3. นายชิน  เบาบาง   4. นางสาวเกษร       คนตรง 

    5. นางนุกูล  ประเสริฐดี  6. นายสมหมาย       ตรุณี 

    7. นายวิโรจน์  ใจประเสริฐ  8. นางสายหยุด       คัรศร 

    9. นายประเสริฐ ทับอุ่น   10. นางสาวนิตยา     ค าเงิน 

    11. นางสาวสมประสงค์     อุบลสุข 
 

       6. นายมิตร  พุดซ้อน  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน จอบดายหญ้า ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 

       7. นายดิถี  วงศ์สวาสด์ิ  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน จอบดายหญ้า ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 

       8. นายประเสริฐ  ทับอุ่น  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน จอบดายหญ้า ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 

       9. นายสุภชัย  สุทธิสัย  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์เคล่ือนท่ี ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 
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                10. นายพรหม  สอนมาลี  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์เคล่ือนท่ี ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 

               11. นายยุทธนา  ถนอมนวล  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์เคล่ือนท่ี ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 

 

 
  

2.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

 1. นางสาวสุจิตรา  นันสอาง  ได้รับรางวัล  นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ระดับประเทศ  

โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
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งานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ 

ระหว่างวันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธาน ี
 

สมาชิกดีเด่น ระดับชาติ 

   นางสาวสุจิตรา   นันสอาง 
 

การประกวดผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. 

       - ชนะเลิศอันดับ 2   มาตรฐานเหรียญทอง 

     นางสาวสุจิตรา   นันสอาง 

     นางสาวมาริสา   สระทองอ้อย 

สาขาพืชศาสตร์  

 - ทักษะพืชไร่ มาตรฐานเหรียญเงิน     นางสาวณัฏฐนันท์  ฉันทะมิตร์  

 - ทักษะการเพาะเห็ด มาตรฐานเหรียญเงิน    นางสาวสายทิพย์    ครุฑทุ่ง 

 - ทักษะไม้ผล มาตรฐานเหรียญเงิน        นางสาวธันยพร สนมฉ่ า 

 - ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ มาตรฐานเหรียญทองแดง   นายรังสิมันต์   มีสุวรรณ 

สาขาช่างกลเกษตร 

   - ทักษะช่างก่อสร้าง มาตรฐานเหรียญทอง 

   นางสาวนุชจรีย์   กุสูงเนิน 

   นายอัคศราวุธ   จันทะคาม 

  - ทักษะช่างยนต์ มาตรฐานเหรียญเงิน 

   นายปิยะภพ   คุ้มขวัญ 

 - ทักษะช่างส ารวจ มาตรฐานเหรียญเงิน 

   นายชัธฐกร   กระเซ็น 

                             นายณัฐวุฒ  แม้นมาลัย 

   นายวุฒิชัย   คันธนู 
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สาขาประมง 

 - ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า มาตรฐานเหรียญเงิน     

   นางสาวสุธิณี   พุ่มทับทิม     นายวรชา   ขุนใจ 

สาขาศิลปะเกษตร 

 - ทักษะการจัดดอกไม้ มาตรฐานเหรียญทอง   นายพิชิต  จันทร์ศรีและนางสาวรัชชนันท์  บัวจันทร์ 

 - ทักษะศิลปะประดิษฐ์ มาตรฐานเหรียญเงิน 

   นางสาวปราณี   นะหาร                นางสาวจริยา     คุ้มสา 

สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร 

ประเภทท่ี 2 ด้านการประกอบอาชีพ ประแจบล็อกจากเฟืองจักรยาน มาตรฐานเหรียญเงิน 

    นายธีระพล  ทองใบ      นางสาวอัปสร   เกิดอุบล 

  ประเภทท่ี 4 ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเคล่ือนท่ี

พลังงานแสงอาทิตย์ มาตรฐานเหรียญทองแดง 

    นายชวัลวิทย์   ศรีศิลป ์      นายกูลวัฒน์   คงจ้าย 

   นายชัยรัตน์   เช้ือโฮม 

ประเภทท่ี 8 ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เครื่องล้างท าความสะอาด มาตรฐานเหรียญทองแดง 

    นายณรงค์ศักดิ์   สระแก้ว      นายสุรสิทธิ์    เวฬุมาศ 

   นายกฤษณะ   จันทร์งิ้ว 

การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร  

 มาตรฐานเหรียญทอง เรื่อง น้องเดือนมหัศจรรย์เพื่อร่วมโลก 

   นายอดิเทพ   ค าเรอืงศรี     นายเมธี   มีชัย 

   นายมงคล   กันอ่วม      นางสาเจนจิรา   กันดี 

   นางสาวญาณิศา เยาวยอด 
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 3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

งานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค  ภาคเหนือ 

ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน  2560 

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 
 

1. สาขาพืชศาสตร์ 

 1.1 ทักษะการเพาะเห็ด 

  ชนะเลิศอันดับ 1   มาตรฐานเหรียญทอง นางสาวสายทิพย์  ครุฑทุ่ง 

 1.2 ทักษะพืชไร ่

  ชนะเลิศอันดับ 2   นางสาวณัฏฐนันท์  ฉันทะมิตร์ 

 

 1.3 ทักษะไม้ผล 

  ชนะเลิศอันดับ 2   มาตรฐานเหรียญเงิน           นางสาวธันยพร  สนมฉ่ า 

 1.4 ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ 

  ชนะเลิศอันดับ 2  มาตรฐานเหรียญทองแดง      นายรังสิมันต์  มีสุวรรณ 

2. สาขาช่างกลเกษตร 

 2.1 ทักษะช่างก่อสร้าง 

  ชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง    นางสาวนุชจรีย์  กุสูงเนิน 

          นายอัคศราวุธ  จันทะคาม 

 2.2 ทักษะช่างส ารวจ 

  ชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง     นายชัฐธกร  กระเซ็น 

          นายณัฐวุฒ  แม้นมาลัย 

          นายวุฒิชัย  คันธนู 

 2.3 ทักษะช่างยนต์ 

  ชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง        นายปิยะภพ  คุ้มขวัญ 
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 3. สาขาประมง 

 3.1 ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

  ชนะเลิศอันดับ 3 มาตรฐานเหรียญเงิน   นางสาวสุธิณี  พุ่มทับทิม 

         นายวรชา  ขุนใจ 

4. สาขาศิลปเกษตร 

 4.1 ทักษะการจัดดอกไม้ 

  ชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง   นายนภัส  บัณฑูร 

        นางสาวรัชชนันท์  บัวจันทร์ 

 4.2 ทักษะศิลปะประดิษฐ์ 

  ชนะเลิศอันดับ 3 มาตรฐานเหรียญทอง นางสาวปราณี  นะหาร 

       นางสาวจริยา  จริยา 

 5. ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

 5.1 ประเภทท่ี 2 การประกอบอาชีพ (ประแจบล็อกจากเฟืองจักรยาน) 

  ชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง นายธีระพล  ทองใบ 

       นางสาวอัปสร  เกิดอุบล 

 5.2 ประเภทท่ี 4 พลังงานและส่ิงแวดล้อม (เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเคล่ือนท่ีพลังงาน

แสงอาทิตย์) 

  ชนะเลิศอันดับ 3  มาตรฐานเหรียญทอง  

  นายชวัลวิทย์  ศรีศิลป์   นายชัยรัตน์  เช้ือโฮม 

  นายกูลวัฒน์  คงจ้าย   นายสามารถ  สุขกล้า 

  นายสมชาย  นิยม   นางสาวมิตรสินี  มั่นค า 

  นางสาวกานต์ธิดา  บรรทึก  นางสาวสายชล  อิทธิปริตร 

 5.3 ประเภทท่ี 8 เทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องล้างผักและผลไม้) 

  ชนะเลิศอันดับ 3 มาตรฐานเหรียญเงิน นายณรงค์ศักดิ์  สระแก้ว 

       นายกฤษณะ  จันทร์งิ้ว 

       นายสุรสิทธิ์  เวฬุมาศ 

6. ผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. 

  ชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง นางสาวสุจิตรา  นันสอาง 

       นางสาวมาริสา  สระทองอ้อย 
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7. การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหนว่ย อกท. (น้องเดือน มหัศจรรย์เพื่อร่วมโลก) 

  ชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง 

  นายมงคล  กันอ่วม   นายอดิเทพ  ค าเรืองศรี 

  นายเมธี  มีชัย    นางสาวเจนจิรา  กันดี 

  นางสาวญาณิศา   เยาวยอด  นางสาวนัทธมน  ทับเปียง 

  นางสาวณัฐมณฑน์   เกษรบุญมี  

8. การประกาศเกียรติคุณ อกท. 

 8.1 สมาชิก อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

  ชนะเลิศอันดับ 2    นางสาวสุจิตรา  นันสอาง 

 8.2 ปฏิบัติหน้าท่ี ปฏิคม อกท.ภาคเหนือ 

  นายวิศัลย์  จันทิมี 

 8.3 หน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

  ชนะเลิศอันดับ 3 หน่วยสุโขทัย 

 8.4 ชนะเลิศคะแนนรวมส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

 8.5 สมาชิก ศิษย์เก่า อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 

  อันดับท่ี 4 นายอภินันตชัย  ขุนภาคิน 

9. อกท. หน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น     อันดับท่ี 4 มาตรฐานเหรียญทอง 

 10. นายณัฐพงษ์  นุชเปรม  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน จอบดายหญ้า ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 

 11. นายญัตติพงศ์  พานทอง ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน จอบดายหญ้า ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 

       12. นายอรรถพล  กลมกล่อม  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน จอบดายหญ้า ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 

 13. นายวรัญญู  แก้วเกตุ  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน จอบดายหญ้า ประเภทท่ี 2 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 
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 14. นายกุลวัฒน์  คงจ้าย  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์เคล่ือนท่ี ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 

 15. นายชัยรัตน์  เช้ือโฮม ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์เคล่ือนท่ี ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 

 16. นายชวัลวิทย์  ศรีศิลป์ ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์เคล่ือนท่ี ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 
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3. การด าเนินงานของสถานศึกษา 

3.1 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 3.1.1 ปรัชญา 

  ความรู้ดี   ทักษะเด่น   เน้นคุณธรรม  น าสังคมเจริญ 

 3.1.2 วิสัยทัศน์ 

  เป็นสถานศึกษาท่ีมีการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรสู่ระดับสากล 

 3.1.3 พันธกิจ 

  1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล 

  2. ส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร 

  3. พัฒนาระบบบริการจัดการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  4. พัฒนางานฟาร์มเชิงธรุกิจและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

  5. สร้างเครือข่ายและความร่วมมืออาชีวศึกษา 

  6. วิจัยพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร 

  7. เสริมสร้างงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 

  8. ทะนุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 3.1.4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

  เป็นสถานศึกษาท่ีผลิตนักเทคโนโลยีเกษตรท่ีมีคุณภาพ 

 3.1.5 เอกลักษณ ์

  เป็นสถานศึกษาท่ีผลิตนักเทคโนโลยีเกษตรท่ีมีคุณภาพ 
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 3.1.6 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
 

รายจ่าย งบด าเนนิการ จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหต ุ

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียน

การสอน 

9,537,935.61 

136,005.47 1.43  

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 

ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท า

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

1,529,000 16.03  

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การ

ประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

163,896.90 1.72  

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม

ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ

นันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

681,178 7.14  

   

5. รายจ่ายพัฒนาฝ่ายบริหารทรัพยากร  262,046.70   

6. รายจ่ายพัฒนาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  68,172.00   

7. รายจ่ายพัฒนาฝ่ายวิชาการ  64,229.43   

8. รายจ่ายพัฒนาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  15,000.00   

รวมรายจ่าย  2,919,528.5   
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3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ล่าสุด แผนการปฏบิตัิตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนนิงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาเมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 

 

 

- โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน 

- โครงการเพิ่มขีดความสามารถทาง

ภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษา

อาชีวะ 

 

- ครูออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนเพื่อ

พบปะผู้ปกครอง ติดตาม แก้ไข

ปัญหาเพื่อลดจ านวนผู้เรียนออก

กลางคัน 

- จัดครูเจ้าของภาษาสอนเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน -

นักศึกษาหลังเลิกเรียน 

การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัดเมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2558 

- โครงการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 

- โครงการเพิ่มขีดความสามารถทาง

ภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษา

อาชีวะ 

- โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

Mini English Program  

สาขาสัตวศาสตร์ 

ผลจากการจัดกจิกรรมโครงการเพื่อ

พัฒนาทักษะทางด้านอังกฤษให้กับ

นักเรียนนักศึกษา ได้มีความรู้ทักษะ

ทางภาษาเพิ่มมากข้ึน มีทัศนคติท่ีดี

ต่อภาษาอังกฤษ และมีผลสัมฤทธิ์ท่ี

ดีข้ึน 

การประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านัก

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาเมื่อวันท่ี 17 - 19 มกราคม 

2556 

- โครงการพัฒนางานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พืช

สวนประดับ 

- โครงการศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการ 

- โครงการวัดมาตรฐานวิชาชีพ V - 

NET 

- โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 

- สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ี

เป็นปัจจุบัน มีการอัพเดทข้อมูล  

- มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตร

อินทรีย์อย่างต่อเน่ือง โดยได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จาก

การประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน  

- จัดครูเจ้าของภาษาสอนเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน -

นักศึกษาหลังเลิกเรียน 

- นักศึกษาทวิภาคีมีการฝึกงานใน

ต่างประเทศ 
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- โครงการเพิ่มขีดความสามารถทาง

ภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษา

อาชีวะ 

- โครงการความร่วมมือในการ

ฝึกงานนักเรียนนักศึกษา

อาชีวศึกษาในต่างประเทศเพื่อ 

สร้างทุนปัญญาชาติ 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนและการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะ

พื้นฐานอาชีพ 

 

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล

จากการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ต่างๆ ในงานประชุมวิชาการ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
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4. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นท่ี

พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ประเด็นการประเมิน 

 1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และ

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูล

ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานจาก

สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ  

จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

เฉล่ีย 3.51 - 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

 4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไป เฉล่ีย 3.51 - 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป ของจ านวนผู้ตอบกลับ 

 5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉล่ีย 

3.51 - 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนขอ้มูลตอบกลับ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. สถานศึกษาได้ก าหนดให้นักเรียน/นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อให้มีความรู้ 

มีทักษะวิชาชีพ พร้อมท้ังมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลัก, สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพท่ี

เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการออกสู่ตลาดแรงงาน และสามารถน าไปปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้ 

 2. สถานศึกษาได้แต่งต้ังคณะกรรมการ ประกอบด้วย ครู อาจารย์ ออกนิเทศ ตืดตาม นักเรียน/

นักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ท้ังในจังหวัด และต่างจังหวัด 

 3. สถานศึกษาด าเนินการจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สถานประกอบการ, หน่วยงาน, 

สถานศึกษาท่ีมีผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยไปปฏิบัติงาน หรือศึกษาต่อ โดยให้
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หน่วยงานต่างๆกรอกแบบส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน ๓ ด้าน ด้านคุณลักษณะท่ีพง

ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา ตามแบบ

ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ และเอกชน  พร้อมท้ังเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น า

ข้อมูลมาวิเคราะห์ และอภิปรายผล 

 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้องศึกษาต่อ และ

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ

ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการหน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก

สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการ

ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

เฉล่ีย 3.51-5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

 4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไปเฉล่ีย 3.51-5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

 5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉล่ีย 

3.51-5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
  

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน            ไม่ผ่าน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 

 1. คุณภาพของผู้เรียน สถานประกอบการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
 2. กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการและหน่วยงานจากสถานศึกษา สามารถมีข้อมูลร่องรอย และ
หลักฐานชัดเจน 
 3. การสร้างเครื่องมือส ารวจความพึงพอใจในการวัดคุณภาพผู้เรียนมีเนื้อหาครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน 
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 4. สถานศึกษามีการติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาตามแบบรายงานผลการเรียนได้เป็นอย่างดี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

 1. การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานท่ีประกอบอาชีพ 

และสถานศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาต่อให้ชัดเจน 

 2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณภาพ

ผู้ส าเร็จการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ควรให้มีความหลากหลาย และครบทุกกลุ่ม  

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 1. สถานศึกษาพัฒนาระบบการดูแล ติดตาม ช่วยเหลือ ให้ผู้เรียนหรือผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้    

ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ ให้สามารถสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ และชุมชน 

 2. สถานศึกษาจัดรูปแบบการสอน พร้อมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะ

ในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างคนดีเพื่อประกันความสามารถ และเข้าสู่การ

ประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

 ประเด็นการประเมิน 

 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนัน้ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. วิทยาลัยฯ  มีแผนงาน /โครงการ ให้แผนกวิชาก าหนดงานต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางานต่างๆ  ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมท้ังจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ท่ีเป็นการพัฒนา ส่งเสริม
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพ 

3. กรณีมีนักเรียน - นักศึกษาขาดเรียนหรือขาดกิจกรรมหน้าเสาธง ครูท่ีปรึกษาจะติดตามโดยการ
โทรศัพท์  จดหมาย และติดต่อผู้ปกครองเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษา  หากมีปัญหา
เรื่องการเรียน หรือเรื่องอื่นๆ อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับฝ่ายบริหารจะประสานงานในการแก้ปัญหา ร่วมกับ
ผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน 
 4. ครูท่ีปรึกษามีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือกับผู้ปกครอง กรณีถ้าพบนักเรียนมี

ปัญหาไม่ว่าจะด้านการเรียน ความประพฤติ หรืออื่นๆ 
  

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
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จากการประเมินร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  โดยส ารวจข้อมูลผู้เรียน
แรกเข้า  และการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียนกลุ่มเดียวกัน  ในระดับช้ัน  ปวช.3 และ ปวส.2   ผลการด าเนินงานดัง
ตารางต่อไปนี้    
 

     ตารางบันทึกจ านวนผู้เรียนแรกเข้าระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส. 2 แยกตามสาขาวิชา ท่ีส าเร็จการศึกษา
ในระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส .2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   และส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีการศึกษา 2559 

 

ระดับชั้น สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

แรกเข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษาเม่ือเทียบ

กับแรกเข้า 

ร้อยละ 

ปวช.3 พืชศาสตร์ 24 8 33.33 

 สัตวศาสตร์ 14 2 14.25 

 ช่างเกษตร 39 8 20.51 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 15 65.21 

ปวส.2 พืชศาสตร์ 21 19 90.47 

 สัตวศาสตร์ 7 2 28.57 

ระดับชั้น สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

แรกเข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษาเม่ือเทียบ

กับแรกเข้า 

ร้อยละ 

 ช่างกลเกษตร 10 6 60 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 4 26.66 

 รวม 153 64 42 

ระดับคุณภาพ 2.62 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 

ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00  สรุปผลการด าเนินการมีค่าคะแนน 2.62 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก           ดี     พอใช้    
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            ต้องปรับปรุง          ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 

  

 

จุดเด่น 

 วิทยาลัยฯ  มีแผนงาน /โครงการ ให้แผนกวิชาก าหนดงานต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางานต่างๆ  ให้นักเรียน - นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ 

ตลอดจนส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ท่ีเป็นการพัฒนา ส่งเสริม

ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ กรณีมีนักเรียน - นักศึกษาขาดเรียนหรือ

ขาดกิจกรรมหน้าเสาธง ครูท่ีปรึกษาจะติดตามโดยการโทรศัพท์  จดหมาย และติดต่อผู้ปกครองเพื่อแจ้งให้

ทราบถึงการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษา ครูท่ีปรึกษามีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนออก

กลางคัน 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 ครูท่ีปรึกษาควรออกเยี่ยมบ้านนักเรียน - นักศึกษา ให้มากกว่าเดิม ใช้ความสนิทสนม ความไว้วางใจ

ต่อผู้ปกครองและตัวผู้เรียน เพื่อติดตามความประพฤติ การเรียนของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อลดปัญหาการออก

กลางคัน 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 1. สถานศึกษาควรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - นักศึกษาร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่นเพื่อเฝ้าระวัง

พฤติกรรมของผู้เรียน 

 2. สถานศึกษา ครู ต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอน พฤติกรรมและ

ความก้าวหน้าของนักเรียน - นักศึกษาเพื่อแจ้งให้พ่อแม่ ผู้ปกครองทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน 

 3. ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียน - นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองโดยเฉพาะ การมี

จิตส านึก ความเอาใจใส่ในการเรียนให้ประสบความส าเร็จ 
 

มาตรฐานที่ 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน

ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความร่วมมือ

กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

 ประเด็นการประเมิน 

 1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน 

 2. สถานศึกษามีการก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของกลุ่ม

ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

 3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการ

คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกนัของแต่ละกลุ่ม 

 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน

ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการก าหนดแนว

ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของครู 

 1. กิจกรรมสร้างจิตส านึกครู "กิจกรรมครูคุณธรรม" 

 2. กิจกรรมเชิดชูครูมาเข้าแถว (ครูดีศรีเกษตร) 

 3. กิจกรรมครูเกษตรยุคใหม่ใส่ใจการแต่งกาย 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของนักเรียน 

 1. กิจกรรมตะกร้าหน้าห้อง 

 2. กิจกรรม "พี่รักน้อง น้องรักพี่" 

 3. กิจกรรมเด็กเกษตรร่วมใจเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 

 ผลการด าเนินงาน 

 ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ มีวินัย ความ

รับผิดชอบ ผู้อบรมให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของสถานศึกษา ได้พัฒนาตนเองท้ังด้านวิชาการและ

คุณธรรมมากขึ้น โดยมีค่าเฉล่ีย 3.87 
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 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน - นักศึกษาเกิดความสามัคคีมากขึ้น และให้ความร่วมมือใน

การท ากิจกรรมของสถานศึกษา 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู นักเรียน - นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้มีการ

พัฒนาตนเองท้ังทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 1. กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีดี สถานศึกษาควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตส านึก

ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน - นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนดีของ

สังคมต่อไป 

 2. สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบและความมีระเบียบ

วินัยในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

        ประเด็นการประเมิน 

 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้

อย่างถูกต้อง 

 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการส่ือสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ

ผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและอกชนได้รู้และ

เข้าใจในนโยบายท่ีส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

 3. ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพื่อให้นโยบาย

ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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 4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม

และเป้าหมายท่ีก าหนด 

 5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา

ต่อไป 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ผู้อ านวยการมีการประชุมช้ีแจงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน - นักศึกษา ชุมชน 

ผู้ปกครอง ในการจัดประชุมต่างๆ เช่น ประชุมประจ าเดือน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นต้น ได้รับทราบ

นโยบายท่ีส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

 2. ผู้อ านวยการมีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุมเพื่อร่วมก าหนดวางแผน โครงการ 

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้วิทยาลัยฯ ด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. โครงการเปิดบ้านอาชีวศึกษา (Open House) 

 2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 

 3. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 

 4. โครงการ Fix it Center 

 5. โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น 

 สถานศึกษามีการวางแผน/โครงการ ในการด าเนินงาน กิจกรรม อื่นๆ ท่ีเป็นไปตามนโยบายส าคัญของ

หน่วยงานต้นสังกัด 

 จุดที่ควรพัฒนา 
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 ผู้บริหารควรสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายหรือแผนการด าเนินงานให้ชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัย 

รวมทั้งให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร วัสดุ - อุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

 ประเด็นการประเมิน 1 

 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนท้ังหมดตาม

เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี 

ศธ ๐๒๐๖.๖/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการ

ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนท้ังหมดตาม

เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี 

ศธ ๐๒๐๖.๖/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการ

ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 โดย  

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษามีจ านวนครูในสาขาวิชาชีพในแต่ละแผนกวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง  จ านวน  

34  คน และมีจ านวนนักเรียน นกัศึกษา  จ านวน  305  คน ดังนั้นอัตราตามเกณฑ์ก าลังสัดส่วนครู : ผู้เรียน 

คือ 1 : 9 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 2 

 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ท่ีจบการศึกษา

ตรงกับสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ท่ีได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ

รายวิชาท่ีสอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
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 สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ผู้ท่ีจะสอนในแต่ละสาขาวิชา ต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา ให้มีวุฒิ

การศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพและมีบางสาขาวิชาท่ีครูได้เข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมเพิ่มเติมรวมทั้งหมด 34 

คน 

 

 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ครูผู้สอน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีสอนในแต่ตรงตามสาขาวิชา รายวิชาตรงตามตารางสอนของผู้สอนในแต่ละ

แผนกวิชา 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 

 

 ประเด็นการประเมิน 3 

 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม

วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อปี 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา 

 2. สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

ตรงตามรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อปี 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพ ตรงตามรายวิชาท่ีสอนหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 

จ านวน 34 คน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 4 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/55 

ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครู

และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 
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 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกลุ่มงานบริการ

และสนับสนุนตามเกณฑ์อัตราก าลังจ านวน 23 คน และจ านวนนักเรียน นักศึกษา  305  คน 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษามีสัดส่วนจ านวนบุคลากรทางการศึกษา 23 คน : ผู้เรียน 305 คน คิดตามอัตรามาตรฐาน

อัตราก าลังเป็น 1 : 13 คน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 5 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ได้รับประกาศเกียรติคุณ

ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับประกาศเกียรติคุณ

ต่างๆ จากองค์กรภายนอก 

 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้บุคลากรทางการศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับ

รางวัลหรือเกียรติบัตรต่างๆ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ผลจากการปฏิบัติงานต่างๆในสถานศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลในด้านต่างๆ

ท้ังหมด 28 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9  
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน          ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
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   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 

 ครูมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน ได้รับการพัฒนาความรูตามสาขาวิชาท่ีสอน และมีสัดส่วน

ต่อผู้เรียนสูง รวมทั้งได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรมีการพัฒนาวิชาการควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมและด้านเทคโนโลยีต่างๆอย่างเหมาะสม 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 การเข้ารับอบรมพัฒนาความรู้ของครู ควรจะด าเนินการก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

การจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียน นักศึกษาจะได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

 ประเด็นการประเมิน 1 

 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมต่างๆ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2559 มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน

โครงการและกิจกรรมต่างๆ 

 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาบริหารจัดการการใช้เงินงบประมาณต่างๆตามแผนรายจ่ายโครงการ ตามแผนการใช้เงิน

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน          ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 2 

 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ

งบด าเนินการ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
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 สถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายค่าเป็นค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการ

เรียนในแต่ละสาขาวิชาตามแผนรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชามีวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือการเรียนส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

อย่างเพียงพอ 

 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน           ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 3 

 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 

วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ

ไปบริการวิชาการ วิชาชีพเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เช่น การจัดสอนหลักสูตรระยะส้ัน 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้เปิดการสอนหลักสูตระยะส้ันแก่บุคคลภายนอก ในด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อ

ประโยชน์แก่ประชาชนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน            ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 4 

 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า การประกวด การ

แสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษา เช่นงานประชุมวิชาการองค์กร

เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 นักศึกษาได้มีการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ในสาขาต่างๆๆ และได้รับ

รางวัลระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 5 

 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ

ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การแข่งขันกีฬาสีภายใน พิธีบวงสรวงพระพริุณ  

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้มีการจ่ายเงินงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ

นักเรียนนักศึกษาท าร่วมกันเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
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 จุดเด่น 

 สถานศึกษามีการมีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ตาม

แผนงาน 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 1. จัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอนให้เพียงพอในแต่ละ

สาขาวิชา 

 2. จัดสรรค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้มากขึ้น 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 ควรจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ของผู้เรียนให้มากขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล  

 ประเด็นการประเมิน 1 

 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย

สารสนเทศสวยงามและปลอดภัย 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ๑. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม และปลอดภัย  
 สถานศึกษาได้ด าเนินการตามโครงการ ดังนี้ 

1.1 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี  ใน กิจกรรมท่ี 5 ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ 

1.2 กิจกรรม big cleaning day 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 2 

 สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย

บริการ และอื่นๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
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 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาได้ด าเนินการตามโครงการ ดังนี้ 
2.1  โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี  ใน กิจกรรมท่ี 1, 2, 3, 4, 6 และ 7 ดังนี ้

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงอาคาร เช่น อาคารเรียน อาคารฝึกงาน บ้านพักครู หอพักนักเรียน  
นักศึกษา เป็นต้น 

กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุง ซ่อมแซม โต๊ะ เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง ห้องเรียน 
กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปา ท่อประปา และสุขภัณฑ์ 

- ท่อน้ าใช้ 
- อุปกรณ์ประปาต่าง ๆ เช่น หัวก๊อก 
- วาล์วน้ า ข้อต่อตรง, เกลียว ข้องอฯลฯ 

กิจกรรมท่ี 4 ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นหลอดไฟฟ้า เป็นหลอด LED เป็นต้น 
กิจกรรมท่ี 5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ 
กิจกรรมท่ึ 6 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องมือ และซ่อมบ ารุงรักษา  ในการดูแลอาคารสถานท่ีและ 

จัดภูมิทัศน์ฯ 
กิจกรรมท่ี 7 จัดเตรียมพลังงาน เช่น น้ ามันเช้ือเพลิงใส่เครื่องตัดหญ้า , น้ ามันเครื่อง ,น้ ามันขจัด 

สนิม ฯลฯ 
2.2 โครงการพัฒนากล้องวงจรปิด 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 3 

 สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ มี

ความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 - บันทึกข้อความขออนุญาตซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 8 

 - บันทึกข้อความซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

 - บันทึกข้อความของปรับปรุงอาคารเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

 - บันทึกข้อความขออนุญาตซ่อมคอมพิวเตอร์ 

 - หนังสือส่ง ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และบุคลากร 

 - บันทึกข้อความขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ 

   ฯลฯ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงงาน 
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 สถานศึกษามีการด าเนินการจัดหา การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนการซ่อมแซม ให้บุคลากร

ได้มีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใหย้ังคงสภาพใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 

 

 ประเด็นการประเมิน 4 

 สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 

ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

 1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 

 2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 

 3) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย 

 4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 

 5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ทันสมัย  
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงงาน 

 ระบบฐานข้อมูลภายในวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเป็นระบบระเบียบมากขึ้น 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ ศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการ
บริหาร จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกให้ทราบถึง
ระบบฐานข้อมูลภายในวิทยาลัย มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงงาน 
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 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน - นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆของ

วิทยาลัย ได้ใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 

 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น 

 สถานศึกษาให้ความส าคัญในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ มีความ

ปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 ระบบฐานข้อมูลบางครั้งมีการปรับปรุงข้อมูลล่าช้า ท าให้มีผลเสียเข้าไม่ถึงข้อมูลปัจจุบัน 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 จัดท าโครงการท่ีพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและควรมีบุคลากรท่ีคอยดูแลระบบเฉพาะด้าน 

และควรมีการอัฟเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

 ประเด็นการประเมิน 1 

 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาด าเนินแผนงาน โครงการ ให้แผนกวิชาชีพมีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สม

คม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
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 แผนกวิชาชีพได้ประสานความร่วมมือกับบุคคล สถานประกอบการ ฯลฯ เพื่อให้นักเรียน - นักศึกษา

ได้ออกไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และประสบการณ์ท่ีจะได้รับเมื่อ

ออกไปประกอบอาชีพในอนาคต 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 

 

 
 

 ประเด็นการประเมิน 2 

 สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานท่ีร่วมมือในการจัด

การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน

ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาจัดให้มีบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานท่ีร่วมมือในการจัด

การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน

ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ด้านระบบทวิภาคี มีนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ในฟาร์มท่ีประเทศญี่ปุ่น จ านวน 2 สาขาวิชา คือ 

สาขาสัตวศาสตร์ จ านวน 1 คน และสาขาวิชาช่างกลเกษตร จ านวน 2 คน 

 2. ด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ มีนักเรียน - นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ จ านวน 30 

สถานประกอบการ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 

 

 ประเด็นการประเมิน 3 

 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการ

สอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
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 สถานศึกษาให้แต่ละแผนกวิชาให้มีความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนการ

สอน 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 แผนกวิชามีการด าเนินงานให้มีความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนการ

สอนนั้น ผลการด าเนินงานจากแผนกวิชาชีพได้มีการเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ต่างๆ 

แก่นักเรียน - นักศึกษา แต่ไม่ครบทุกแผนกวิชา ได้น าไปพัฒนาตนเองในการออกไปประกอบวิชาชีพต่อไป 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน              ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 4 

 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน  

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษามีหน่วยงานภายนอกท่ีมอบทุนการศึกษา คือ   

 1. ธนาคารออมสิน ได้มอบรางวัลให้กับนักศึกษา จ านวน 1 คน คือ นางสาวสุจิตรา  นันสอาง   

จ านวน 40,000 บาท ซึ่งเป็นนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ  

 2. สนามบินสุโขทัย มอบทุนการศึกษา จ านวน 4 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมอุปกรณ์กีฬา 

 3. กาชาดจังหวัดสุโขทัย มอบทุนการศึกษา จ านวน 3 ทุนๆละ 2,000 บาท 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 5 
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 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือส่ิงอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. กิจกรรมมอบทุนการศึกษาในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2560 ณ สนามบินสุโขทัย 

 2. กิจกรรมศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาในวันครู ประจ าปี 2559 เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 ณ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

 3. หน่วยกาชาดจังหวัดสุโขทัยมอบทุนการศึกษา จ านวน 3 ทุนๆละ 2,000 บาท 

 4. ร้านสหกรณ์เกษตรสุโขทัย บริจาคพานพุ่มดอกมะลิ สก. จ านวน 1 คู่ 

 5. นางจิตรา รุจิรัตนากุล บริจาครถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน ยี่ห้อ YAMAHA  ทะเบียน ช-0658 

สุโขทัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในแผนกวิชาช่างกลเกษตร 

 6. นางศยามล  นิติพงศ์สุวรรณ บริจาคเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Laser Jet P1005 จ านวน 1 

เครื่อง ให้แก่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 นักเรียน - นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อหรือในระดับท่ีสูงขึ้น เป็นการแบ่ง

เบาภาระผู้ปกครอง และรู้จักการใช้เงินอย่างประหยัด 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน             ไม่ผ่าน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 

 1. สถานศึกษาจัดให้มีบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานท่ีร่วมมือในการจัด

การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน

ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ในแต่ละแผนกวิชาชีพ 
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 2. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกป ี

 3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือส่ิงอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 แผนกวิชาควรมีการเชิญวิทยายากรภายนอกมาให้ความรู้ครบทุกแผนกวิชา 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 ทุกแผนกวิชาควรมีบุคลภายนอก วิทยากรเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

            สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือ

ก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ประเด็นการประเมิน 1  

 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 รายงานสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2559 และ 2/2559 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
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   ผ่าน              ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 2 

  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 รายงานสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2559 และ 2/2559 

 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน              ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 3 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน

ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานระบบการเรยีนรู้ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ครูผู้สอนส่งสมุดส ารวจเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนระดับช้ัน ปวช.และปวส. ท้ังหมดทุก

รายวิชา 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน             ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 4 

 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อ

เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 วิทยาลัยฯ มีโครงการนิเทศภายในแผนกวิชาสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
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 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 บันทึกผลการนิเทศแผนกวิชา/ภาพถ่าย ข้อเสนอแนะต่างๆ 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน                 ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 5 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา

โดยการศึกษาหรือวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการ

ด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรือการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 แผนกวิชาสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดท างานวิจัย เพื่อน ามาแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนการสอนของครู

ต่อนักเรียน 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ครูในแต่ละสาขาวิชาได้การด าเนินการท างานวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการ

เรียนการสอน 

 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 
  - 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 การน าผลจากปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนมาวิจัยใช้แก้ปัญหาผู้เรียน 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
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 ควรลดภาระงานอื่นๆของครูผู้สอนประจ ารายวิชาเพื่อท่ีครูจะได้มีเวลาในการเตรียมการสอนอย่าง

เต็มท่ี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

 ประเด็นการประเมิน 

 1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา

รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

 2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก

เอกสารอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ส่ือสารสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป

ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 

 5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมินข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุก

สาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 งานหลักสูตรและการเรียนการสอน จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา/กลุ่ม

วิชา 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 รายวิชาท่ีมีการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา มีดังนี้ 

 1. รายวิชาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

 2. หลักสูตรระยะส้ัน เรื่อง น้ านมข้าวโพด 

 3. หลักสูตรระยะส้ัน เรื่อง การจัดดอกไม้ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน               ไม่ผ่าน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
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 จุดเด่น 

  - 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรส่งเสริมให้ครูประจ ารายวิชามีการพัฒนารายวิชาเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน - 

นักศึกษา มีคุณภาพ มีความรู้ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 ลดภาระงานอื่นๆของครูผู้สอนประจ ารายวิชาเพื่อท่ีครูจะได้พัฒนารายวิชาของตนเอง 

 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

 ประเด็นการประเมิน 1 

 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. จัดท าโครงการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีเบทาโกรระดับปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 

2559 

 2. ติดต่อประสานงานกับบริษัทเบทาโกร จ ากัด มหาชน 

 3. รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในโครงการฯ 

 4. เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัทเบทาโกร จ ากัด มหาชน  จ านวน 2 ครั้ง คือ 

แรกเข้าและก่อนเข้าฝึกงานในฟาร์ม 

 5. จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาจ านวน 1 ปีการศึกษาในสถานประกอบ 1 ปีการศึกษา 

 6. ครูมีการนิเทศในฟาร์มอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 7. นักเรียน - นักศึกษาสัมมนาการฝึกงานก่อนจบการศึกษา  

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ในปีการศึกษา 2559 นักเรียน - นักศึกษาผ่านการเรียนรู้ในสถานศึกษา พร้อมเข้าฝึกงานในสถาน

ประกอบการงานฟาร์มจ านวน 6 คน 

 2. เป็น Excellent Model School ซึ่งเป็น 1 ใน 46 สถานศึกษาท่ัวประเทศ 
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 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 2 

 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ส่งนักเรียน ปวช.2  และ ปวส.1 ทุกสาขาวิชาเข้าฝึกงานและฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานหรือ

สถานประกอบการ ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ให้ตรงกับสาขางานท่ีเรียน 

 2. มีครูนิเทศผู้เรียนทุกคนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

 

 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 นักเรียน - นักศึกษาทุกคน (100 %) สามารถผ่านการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานหรือ

สถานประกอบการ ปีการศึกษา 2559  
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 3 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้อง

กับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการท้ังหมด 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ในแต่ละแผนกวิชาได้มีการมอบหมายให้นักเรียน - นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2  มี

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสาขางานท่ีเรียน โดยระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 คน ก่อนจบ

การศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 นักเรียน - นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2  มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ 

สาขางานท่ีเรียนทุกคน 
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 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน              ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 4 

 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมนิ

มาตรฐานวิชาชีพท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน

ครบถ้วนสมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาด าเนินการให้แต่ละแผนกวิชาจัดให้ผู้เรียนระดับปวช.3 และปวส.2 ได้ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก าหนดตามโครงสร้างหลักสูตร  
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 นักเรียน - นักศึกษา ระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 มีการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยแยกตาม

แผนกวิชาชีพ และมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละแผนกวิชา ดังตาราง 
 

ระดับชั้น สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนผู้เรียน 
ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินฯ (คร้ังแรก) 
ร้อยละ 

ปวช.3 พืชศาสตร์ 15 15 100 

 สัตวศาสตร์ 8 3 38 

 ช่างเกษตร 21 1 5 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 0 0 

รวม ปวช. 62 19 30.64 

ระดับชั้น สาขาวิชา/สาขางาน จ านวนผู้เรียน 
ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินฯ (คร้ังแรก) 
ร้อยละ 

ปวส.2 พืชศาสตร์ 20 20 100 

 สัตวศาสตร์ 8 3 38 

 ช่างกลเกษตร 7 1 14.28 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 0 0 
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รวมปวส. 50 24 48 

รวมทั้งหมด 102 43 42.15 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 5  

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ 

ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไมน่้อยกว่าร้อยละ 

5 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. เป็นการแข่งขันทักษะวิชาชีพในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคและระดับชาติ 

 2. มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน - นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนยอดเยี่ยมในแต่ละ

สาขาวิชาของทุกช้ันปี 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคและระดับชาติ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 

  เป็น 1 ใน 46 สถานศึกษาท่ัวประเทศท่ีเป็น Excellent Model School  

 จุดที่ควรพัฒนา 

  ควรเพิ่มสาขาวิชาในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
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  ควรบูรณาการหลักการ MEP ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี   
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 ประเด็นการประเมิน 1 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม  

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 2. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยสุโขทัย ประจ าปีการศึกษา 2560 

 3. โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 

 4. โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา 

 5. โครงการพบพระวนัพุธ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 มีนักเรียน

นักศึกษาร่วมกิจกรรม คิดเป็น 91.52 % ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียนนักศึกษา ได้ถวายพระพร

และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

 2. จัดกิจกรรมเลือกตั้ง เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 มีนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม คิดเป็น 88.43% 

นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ มีความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขและได้ นายก อกท.หน่วยสุโขทัย ประจ าปีการศึกษา 2560 

 3. จัดกิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 มีนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมคิดเป็น 100% 

นักเรียนนักศึกษา ตระหนักถงึความส าคัญของพิธีไหว้ครู ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญู กตเวทีต่อครูผู้มี

พระคุณ 

 4. จัดกิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 มีนักเรียนนกัศึกษาร่วมกิจกรรม 

คิดเป็น 92.42 % นักเรียนนักศึกษา ได้สืบสานกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่

ตลอดไป 

 5. จัดกิจกรรมพบพระวันพุธ ระหว่างวนัท่ี 15 มิถุนายน ถึงวันท่ี 24 สิงหาคม 2559 มีนักเรียน-

นักศึกษาร่วมกิจกรรม คิดเป็น 86.36 % นักเรียน - นักศึกษา ได้ซึมซับค าสอนของศาสนาพุทธ ฝึกความเป็น



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า ๕๖ 

 

ผู้น า ผู้ตาม ความเสียสละ  
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 2 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 

และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. โครงการเปล่ียนขยะเป็นเงิน 

 2. โครงการขายขวดแลกไข่ 

 3. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ 

เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ 70 ปี  

 4. โครงการ Big Cleaning Day  

 5. โครงการผลิตข้าวโพดหวานเพื่อจ าหน่าย 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. จัดกิจกรรมเปล่ียนขยะเป็นเงิน เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2559 มีนักเรียน

นักศึกษาร่วมกิจกรรม คิดเป็น 100 % นักเรียนนกัศึกษา มีลักษณะนิสัยรักความสะอาด ท้ิงขยะลงถังขยะมาก

ขึ้น เกิดความคิดท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองในการท้ิงขยะ 

 2. จัดกิจกรรมขายขวดแลกไข่ เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 มีนักเรียน - นักศึกษาร่วมกิจกรรม คิด

เป็น 100 % นักเรียน - นักศึกษา มีลักษณะนิสัยรักความสะอาด ท้ิงขยะลงถังขยะมากขึ้น เกิดความคิดท่ีจะ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองในการท้ิงขยะ 

 3. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ

เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ 70 ปี เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 มีนักเรียน - นักศึกษาร่วมกิจกรรม คิดเป็น 

100 % นักเรียน - นักศึกษาใส่ใจส่ิงแวดล้อม เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้สถานศึกษา 

 4.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 มีนักเรียน - นักศึกษาร่วมกิจกรรม 

คิดเป็น 100 % นักเรียน - นักศึกษา มีความตระหนักรู้ในตน ความเห็นใจผู้อื่น ความภูมิใจในตนเอง ความ

รับผิดชอบต่อสังคม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 

 5. จัดกิจกรรมผลิตข้าวโพดหวานเพื่อจ าหน่าย ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันท่ี 26 สิงหาคม 
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2559 มีนักเรียน - นักศึกษาร่วมกิจกรรม คิดเป็น 100 % นักเรียนนักศึกษา เกิดความรัก ศรัทธา ความ

ภาคภูมิใจและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพชุมชน สังคม ได้บริโภคข้าวโพดหวานท่ีมีคุณภาพ ปลอดจากสารพิษ 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 3 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 

กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. โครงการกีฬาสี “นนทรีเกมส์”  

 2. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย-หญิง ประกวดโคบาล ขวัญใจโคบาล ในการประชุม

วิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี หน่วยสุโขทัย ครั้งท่ี 38 

 3. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 

 4. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 

 5. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. จัดกิจกรรมกีฬาสีนนทรีเกมส์ เมื่อวันท่ี 22 - 26 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬาฟุตบอล วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีนักเรียน - นักศึกษาร่วมกิจกรรม คิดเป็น 100 % นักเรียน - นักศึกษามีการ

พัฒนาให้เกิดบุคลิกลักษณะความเป็นผู้น าทางกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญาและจิตวิญญาณใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ โดยหันมาออกก าลังกายท าให้ห่างไกลยาเสพติดและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 

 2. จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย-หญิง ประกวดโคบาล ขวัญใจโคบาล วันท่ี 17 - 18 

สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยมีนักเรียน - นักศึกษาร่วม

กิจกรรม คิดเป็น 86.16% 

 3. กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน - นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2559 ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยมีนักเรียน - 

นักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรม คิดเป็น 97.37 % นักเรียนนักศึกษามีความรักใคร่ สามัคคี 

 4. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันท่ี 5 มกราคม 2560๐ ณ ห้องประชุมอาคาร 8 วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัยมีนักเรียน - นักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรม คิดเป็น 100 % นักเรียน - นักศึกษามีความ
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สนุกสนาน  มีการแลกเปล่ียนของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกัน  

 5. กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2560 วันท่ี 15 เมษายน 2560 มีนักเรียน - 

นักศึกษาประดับตกแต่งขบวนรถสงกรานต์และร่วมขบวนแห่กับหน่วยงานต่าง ๆ ในอ าเภอสวรรคโลกจังหวัด

สุโขทัย 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 4 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด่านส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไมน่้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. โครงการจ าหน่ายสินค้า(ร้านอิ๊มอิ่ม) 

 2. โครงการนาข้าว 

 3. โครงการปลูกข้าวโพดหวาน 

 4. โครงการปลูกฝังให้น้องอยู่อย่างพอเพียง 

 5. โครงการคาร์แคร์ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. จัดกิจกรรมจ าหน่ายสินค้า (ร้านอิ๊มอิ่ม) ระหว่างวันท่ี 31 พฤษภาคมถึงวันท่ี 9 กันยายน 2559 ณ 

ซุ้มร้านค้า หน้าอาคาร 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย นักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม คิดเป็น 100% 

นักเรียนนักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ จากการเรียนจนเกิดทักษะ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ

ระหว่างเรียนมพีฤติกรรมในการออมทรัพย์ด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. จัดกิจกรรมการท านาข้าว วันท่ี  20 กรกฎาคม - ถึงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ณ แปลงนาข้าว 

ข้างอาคาร 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยมีนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม คิดเป็น 100 % เป็นการ

พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพโดยการปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง สามารถน าไปประกอบ

อาชีพได้ โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงาน 

 3. จัดกิจกรรมข้าวโพดหวานเพื่อจ าหน่ายวันท่ี 1 มิถุนายน ถึงวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 ณ แปลงสร้าง

และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยมีนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม คิดเป็น 

100 % เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพของสมาชิกโดยการปฏิบัติจริงในสถานการณ์

จริง สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ เป็นการใช้ความรู้ มีคุณธรรมในการผลิตให้ปลอดภัย 
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 4. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้น้องอยู่อย่างพอเพียง เมือ่วันท่ี 4 - 6 สิงหาคม 2559 มีนักเรียนนักศึกษารว่ม

กิจกรรม คิดเป็น 100 % นักเรียนนักศึกษา มีความเอื้ออาทรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมสามารถ

ท างานได้ด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 5. จัดกิจกรรมโครงการคาร์แคร์วันท่ี 6 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2559 ณ แผนกวิชาช่างกลเกษตร 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีนักเรียนนกัศึกษาร่วมกิจกรรม คิดเป็น 87.88 % เป็นการพัฒนา

ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยการปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง สามารถน าไปประกอบอาชีพ

และแนะน าผู้อื่นได้ ด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 5 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน

การบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียน

แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. โครงการปลูกฝังให้น้องอยู่อย่างพอเพียง 

 2. โครงการอ าเภอยิ้ม 

 3. โครงการปันความรู้พี่สู่น้อง 

 4. โครงการ Fix It Center  

 5. โครงการพี่สอนน้อง 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้น้องอยู่อย่างพอเพียงเมื่อวันท่ี 4 - 6 สิงหาคม 2559 มีนักเรียน - นักศึกษา

ร่วมกิจกรรม คิดเป็น 100 % นักเรียนนักศึกษา มีความเอื้ออาทรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

สามารถท างานได้ด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 2. จัดกิจกรรมอ าเภอยิ้ม เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 มีนักเรียน - นักศึกษาร่วมกิจกรรม คิดเป็น 

100 % นักเรียน - นักศึกษาร่วมกันท า EM และน าไปบริการให้กับชุมชน นักเรียน - นักศึกษามีความเอื้ออาทร

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมสามารถท างานได้ด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 

 3. จัดกิจกรรมปันความรู้พี่สู่น้อง เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 ถึง 7 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้าน

ร่มเกล้า อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียน - นักศึกษาร่วมกิจกรรม คิดเป็น 100 % นักเรียน
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นักศึกษาไปให้ความรู้เกี่ยวกับการด ารงตนแบบพึ่งพาตนเอง ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์ดิน การขยายพันธุ์พืช 

การท าน้ าผลไม้ การปรับจูนสัญญาณดาวเทียมเป็นต้น นักเรียนนักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี มีความกล้าพูด กล้า

แสดงออก ในส่ิงท่ีดี 

 4. จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระหว่างวนัท่ี 1 - 30 มิถุนายน 2559   ณ 

บ้านวัวเฒ่า ต าบลดงคู่ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมคิดเป็น             

86.36 % นักเรียนนักศึกษาให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์ดิน เป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน สังคมและองค์กรอื่นๆ 

 5. จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง เมื่อวันท่ี 17  มิถุนายน  2559 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหยวก ต าบลบ้านแก่ง 

อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยมีนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม คิดเป็น 100 % เป็นการพัฒนาความรู้ 

ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพโดยการปฏิบัติจริง ในสถานการณ์จริง สามารถน าไปประกอบอาชีพและ

แนะน าผู้อื่นได้ 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 

 วิทยาลัยฯมีองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินงานองค์การ คณะกรรมการชมรม

วิชาชีพ จ านวน 5 ชมรม ในการขับเคล่ือนกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรม

พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้น า กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและออมทรัพย์ และกิจกรรมพัฒนา

ความสัมพันธ์ชุมชนสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 วิทยาลัย ฯ จัดกิจกรรมค่อนข้างมาก และเมื่อด าเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบไม่ค่อยมีเวลา

ในการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
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 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 ควรมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการด าเนินงานด้วยความรัก 

สามัคคี มีความเอื้ออาทรต่อกัน  

 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

 ประเด็นการประเมิน 

 1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 

ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

 2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ติดตามตรวจสอบคุณภาพและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี ้

1. แต่งต้ังค าส่ังผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปี 2559  
2. จัดท าคู่มือและเอกสารประกอบการจัดท าการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 ให้ครูและ
บุคลากรทุกคน 

3. ในการประชุมครูประจ าเดือน ได้มีการประชุมและช้ีแจงเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ 
เพื่อให้ครูและบุคลกรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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4. ด าเนินการติดตามตรวจสอบและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้มีการน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าการประเมินตนเอง เพื่อให้บุคลากรได้น าผลการประเมินรวมท้ังข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

5. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน  
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา รู้และเข้าใจการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 และให้ความร่วมมือในการ

จัดท าผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งช้ี 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน              ไม่ผ่าน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 

 จุดเด่น 

 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรมีการประชุมมอบหมายตัวบ่งช้ีท่ีชัดเจน ให้ตัวบ่งช้ีตรงกับงานท่ีบุคคลรับผิดชอบ 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 ควรสร้างความเข้าใจในแต่ละตัวบ่งช้ีให้มีความเข้าใจชัดเจนทุกคน เพื่อท่ีจะได้ปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง  
  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 

 ประเด็นการประเมิน 

 ร้อยละของจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ...........................................................-............................................................................................... 
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 2. ............................................................-.............................................................................................. 

 3. .............................................................-............................................................................................. 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. .........................................................-............................................................................................... 

 2. ..........................................................-............................................................................................... 

 3. ...........................................................-.............................................................................................. 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินต้ังแต่ร้อยละ 80 

ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 

 

ตัวบ่งชี ้

 

 

ข้อมูล

ย้อนหลัง 

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

 

เปรียบเทียบการพฒันา 

พัฒ
นา

/ไม
่พัฒ

นา
 

 

พ.ศ. 

2559 

 

 

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

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
- 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน - 3   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม

แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
- 3   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ

หน่วยงานต้นสังกัด 
- 4   
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร - 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน - 3   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี 

ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล 
- 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการ

บริหารจัดการศึกษา 
- 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา - 2   

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา - 3   

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา - 4   

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร - 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน - 5   

 

5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1   

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้า

เรียน 

3 พอใช้ 

มาตรฐานที่ 2   
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา

ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  

3 พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญ

ของหน่วยงานต้นสังกัด 

4 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 5 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 3 พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี 

ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการ

บริหารจัดการศึกษา 

5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3   

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 4 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 2 ควรปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 4 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4   

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพ

ภายใน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา -  
 

5.1.1 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับ " ดีมาก "     จ านวน    6    ตัวบ่งช้ี 

5.1.2 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ " ดี "    จ านวน    3    ตัวบ่งช้ี 

5.1.3 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ " พอใช้ "   จ านวน    3    ตัวบ่งช้ี 

5.1.4 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ " ต้องปรับปรุง "  จ านวน    1    ตัวบ่งช้ี 

5.1.5 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ " ต้องปรับปรุงเร่งด่วน "  จ านวน    -     ตัวบ่งช้ี 

 

5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 5.2.1 จุดเด่น 

3. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากชุมชนในท้องถิ่นทั้งในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง  
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ในความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการแก่ชุมชนด้านวิชาชีพต่างๆ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น าและ

มนุษย์สัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชนเป็นอย่างดี  

4. สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ์ ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ความ 

ร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณต่างๆ เพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

          3.  สถานประกอบการท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน และฝึกงานมีความพึงพอใจในความรู้  

ความสามารถและทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษา 

          4.  บุคลากรของสถานศึกษา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพท่ีดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ท่ีได้รับมอบหมาย มีความตระหนัก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยให้

ความร่วมมือและปฏิบัติงาน ตามนโยบายการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และหน่วยงาน

ต้นสังกัด  

          5.  สถานศึกษาให้ความส าคัญในการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดประชุม จัดอบรม  

เพื่อให้ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะการบูรนาการ การเรียนการสอนท่ี

เน้นการปฏิบัติ มีสถานประกอบการท่ีทันสมัยให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ 

          6.  สถานศึกษา จัดท ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาอย่างหลากหลายส่งผลให้นักศึกษาได้รับ 

รางวัลจากการแข่งขันทักษะเป็นจ านวนมาก 

          7.  มีการจัดกิจกรรม / โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคมอย่างหลากหลาย 

          8.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้การด าเนินงานตามมาตรฐานและ 

ตัวบ่งช้ีของวิทยาลัยฯ 

 
  

 5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การศึกษาถึงปัญหา ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มร้อยละของผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 

2. การศึกษาถึงสาเหตุการออกกลางคันของผู้เรียนและแนวทางแก้ไขเป็นรายบุคคล 

3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ  

ตลาดแรงงานและชุมชน รวมถึงพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้ภาษาส่ือสารให้เพิ่มมากขึ้น 

 4. ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 

 5. ควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละตัวบ่งช้ีให้เป็นระบบ เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า ๖๗ 

 

ภายในประจ าปี และเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษาในปีต่อไป 

 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

      1.1 พัฒนาผู้เรียนด้านผู้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
1.2 พัฒนาระบบครูท่ีปรึกษา และงานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อช่วยกัน 

ดูแลนักศึกษาให้ออกกลางคันให้น้อยลง 
       1.3 จัดท าโครงการวิจัยการแก้ปัญหานักศึกษาออกกลางคัน 

          1.4 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

 5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

  1. พัฒนาและจัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์พื้นฐาน และส่ือต่าง ๆ  ให้เพียงพอในแต่ละสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

  2. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มากเพิ่มขึ้น 

  3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร 

4. ส่งเสริมด้านงบประมาณเพื่อให้ครูและนักศึกษามีการจัดท าโครงงาน  ส่ิงประดิษฐ์  
นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนเพิ่มมากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง 

5. พัฒนาการจัดท าข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน และน ามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
     6. ด้านงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีท้ังจากภาครัฐและเอกชน 
     7. การช่วยเหลือจากสถานประกอบการในการรับนักศึกษาฝึกงาน 

 


