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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



      ค าน า 
 รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ฉบับนี้จัดท าขึ้น

ตามพระราชบัญญัติการศึกาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 47 ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตราท่ี 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ

สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในนั้น เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประเมิน

ตนเองปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ เพื่อน าผลการประเมินคุณภาพไปพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ต่อไป 

    

                วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

                    มิถุนายน 2561 
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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕59 
 

ตัวบ่งชี้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ รวม เฉลี่ย 

มาตรฐานที่ 
๑ ๕ ๓     ๘ ๔.๐ 
๒ ๓ ๕ ๕ ๔ ๕ ๕ ๒๗ ๔.๕ 
๓ ๔ ๔ ๔ ๕   ๑๗ ๔.๒๕ 
๔ ๕ ๔     ๙ ๔.๕ 

รวม       ๖๑ ๔.๓๒ 
 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๑.๑ ระดับตัวบ่งชี้ 

 ๑.๑.๑ ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก"    จ านวน    ๗   ตัวบ่งช้ี 

 ๑.๑.๒ ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ "ดี"     จ านวน    ๕  ตัวบ่งช้ี 

 ๑.๑.๓ จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ "พอใช้"  จ านวน    ๒  ตัวบ่งช้ี 

 ๑.๑.๔ จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ "ต้องปรับปรุง"  จ านวน    -    ตัวบ่งช้ี 

 ๑.๑.๕ จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ "ต้องปรับปรุงเร่งด่วน" จ านวน    -    ตัวบ่งช้ี 

๑.๒ จุดเด่น  

๑. สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับและศรัทธาจากชุมชนในท้องถิ่นทั้งในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง  

ในความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการแก่ชุมชนด้านวิชาชีพต่างๆ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น าและ

มนุษย์สัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชนเป็นอย่างดี  

 ๒. สถานศึกษามกีารด าเนินงานเพื่อพัฒนาและดูแลอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาให้มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย พร้อมรับบริการจากองค์กรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓. สถานประกอบการท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน และฝึกงานมีความพึงพอใจในความรู้  

ความสามารถและทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

 



๔. บุคลากรของสถานศึกษา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพท่ีดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ท่ีได้รับมอบหมาย มีความตระหนัก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยให้

ความร่วมมือและปฏิบัติงาน ตามนโยบายการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และหน่วยงาน

ต้นสังกัด  

๕. สถานศึกษาให้ความส าคัญในการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดประชุม จัดอบรม  

เพื่อให้ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะการบูรนาการ การเรียนการสอนท่ี

เน้นการปฏิบัติ มีสถานประกอบการท่ีทันสมัยให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ 

๖.  สถานศึกษา จัดท ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาอย่างหลากหลายส่งผลให้นักศึกษาได้รับ 

รางวัลจากการแข่งขันทักษะเป็นจ านวนมาก 

7.  มีการจัดกิจกรรม / โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคมอย่างหลากหลาย 

          8.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้การด าเนินงานตามมาตรฐานและ 

ตัวบ่งช้ีของวิทยาลัยฯ 

๑.๓ จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรศึกษาถึงปัญหา ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มร้อยละของผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 

๒. ควรศึกษาถึงสาเหตุการออกกลางคันของผู้เรียนและแนวทางแก้ไขเป็นรายบุคคล 

๓. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ  

ตลาดแรงงานและชุมชน รวมถึงพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้ภาษาส่ือสารเพิ่มมากขึ้น 

 ๔. ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 

 ๕.ควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละตัวบ่งช้ีให้เป็นระบบ เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 

ภายในประจ าปี  
 

๑.๔ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 ๑. พัฒนาผู้เรียนด้านผู้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร  

 ๒. พัฒนาระบบครูท่ีปรึกษา และงานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อช่วยกันดูแลนักศึกษาให้

ออกกลางคันให้น้อยลง 

  ๓. จัดท าโครงการวิจัยการแก้ปัญหานักศึกษาออกกลางคัน 

  ๔. การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอน 



  ๕. พัฒนาและจัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์พื้นฐาน และส่ือต่าง ๆ  ให้เพียงพอในแต่ละสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

  ๖. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มากเพิ่มขึ้น 

  ๗. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานของ

หลักสูตร 

  ๘.  ส่งเสริมด้านงบประมาณเพื่อให้ครูและนักศึกษามีการจัดท าโครงงาน  ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรมต่าง 

ๆ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง 

  ๙. พัฒนาการจัดท าข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน และน ามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

  ๑๐. ด้านงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีท้ังจากภาครัฐและเอกชน 

  ๑๑. การช่วยเหลือจากสถานประกอบการในการรับนักศึกษาฝึกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
๒.๑ ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
 

 ท่ีต้ังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยต้ังอยู่ตรงหลักกิโลเมตรท่ี ๔ ถนนจรดวิถีถ่อง (ตรงข้ามวัดคุ้งวารี) 
หมู่บ้านบ้านบึง  เลขท่ี  ๑๖  หมู่ท่ี ๗  ต าบลย่านยาว  อ าเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย   ๖๔๑๑๐ 
   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  ๑๒  หมู่บ้าน  มีครัวเรือนท้ังหมด ๒,๙๔๗ 

ครัวเรือน  มีจ านวนประชากร ๘.๔๙๐ คน หมู่บ้านท่ี ๗  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

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   และบางส่วนผลิตน้ านมเพื่อจ าหน่ายในตลาดชุมชนวัดคุ้งวารี

นอกจากนี้ประชากรในชุมชนยังประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  รับราชการ  และอื่น ๆ 

 ด้านสังคมและการเมือง  ชุมชนย่านยาวเป็นท่ีต้ังของสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ีต้ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต ๒  จังหวัดสุโขทัย  มี

โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  ๔  แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ๑  แห่ง  มีท่ีพักสายตรวจของต ารวจ

อ าเภอสวรรคโลกบริเวณทางเข้าวิทยาลัยฯ  ๑  แห่ง  ชุมชนย่านยาวมีลักษณะการปกครองแบบท้องถิ่นองค์การ

บริหารส่วนต าบลย่านยาว  ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรท่ีเป็นพนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรท่ีเป็นข้าราชการ

การเมือง 

 

 



๒.๒ ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 ๒.๒.๑ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล 

๑ นายสมใจ         รอดคง 

๒ นายเมธี           ภุมมาพันธุ์ 

๓ นายเด่น           ณ พิโรจน์ 

๔ นายไชยา         ประพันธ์ศิริ 

๕ นายมานิตย์      กล่าวปิยะภมรกุล 

๖ นางเบญจา       ขวัญยืน 

๗ นายพิบูลย์       ยะโสธร 

๘ นางสมคิด        เทพวีระ 

๙ นางศยามล      นิติพงศ์สุวรรณ 

๑๐ นางโชติมา       ปฐมกุลวงศ์ 

๑๑ นางสาวณัฐพร   ศรีแจ่ม 

๑๒ นางสุจิรา         แสงไชยราช 

๑๓ นายมิตร          พุดซ้อน 

๑๔ นายสาธิต        ขันทนันท์ 

๑๕ นายจักรกฤษณ์  ทัพบ ารุง 

๑๖ นายประเดิม     บุตรเพลิง 

๑๗ นายปราสาท     จุลพวก 

๑๘ นางนงนุช        เพ็ชรชนะ 

๑๙ นางสาวโชติดา   พักเรือนดี 

๒๐ นางมนัส         ภูมิวัฒน์ 



 ๒.๒.๓ 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 ๑๐ ๑๐ - - ๑๐ - ๑ ๓ ๖ - 

สัตวศาสตร์ ๖ ๕ - ๑ ๕ ๑ ๑ ๓ ๒ - 

ช่างกลเกษตร ๔ ๒ - ๒ ๔ - - ๑ ๓ - 

ธุรกิจเกษตร ๖ ๓ ๒ ๑ ๕ ๑ - ๑ ๕ - 

อุตสาหกรรมเกษตร ๑ ๑ - - ๑ - - - ๑ - 

สามัญสัมพันธ์ ๙ ๘ ๑ - ๙ - - ๑ ๘ - 

รวมทั้งส้ิน ๓๔ ๒๙ ๓ ๔ ๓๔ ๒ ๒ ๙ ๒๕ - 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒.๒.๔ 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 

รวม 

 

๑ 

- 

๒ 

๑ 

๒ 

๑๑ 

- 

- 

๑๗ 

 

- 

- 

๑ 

- 

- 

- 

- 

- 

๑ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

๑ 

๑๑ 

- 

- 

๑๒ 

 

๑ 

- 

๑ 

๑ 

๑ 

- 

- 

- 

๔ 

 

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 

 

- 

- 

- 

- 

๓ 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

๓ 

- 



 รวม 3 - - - 3 

ฝ่ายวิชาการ 

     - แผนกวิชา 

     - งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

     - งานวัดผลและประเมินผล 

     - งานวิทยบริการและห้องสมุด 

     - งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

     - งานส่ือการเรียนการสอน 

รวม 

 

- 

- 

๑ 

๑ 

- 

- 

๒ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

๑ 

๑ 

- 

- 

๑ 
 

 

๒.๒.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 
 
 

ระดบั/สาขางาน 

ชั้นป ี

รวม 
๑ ๒ ๓ 

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. 

- สาขางานพืชศาสตร์ 

- สาขางานสัตวศาสตร์ 

- สาขางานช่างเกษตร 

- สาขางานอุตสาหกรรม

เกษตร 

- สาขางานการบัญชี 

- สาขางานคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

- สาขางานยานยนต์ 

รวม 

 

๑๗ 

๑๗ 

๑๔ 

- 

๘ 

๑๒ 

๒๓ 

 

 

๙๑ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

๒๒ 

๑๗ 

๑๔ 

- 

๙ 

๘ 

๒๑ 

 

 

๙๑ 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

๑๔ 

๑๒ 

- 

๔ 

๘ 

๘ 

๑๙ 

 

 

๖๕ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

๕๓ 

๔๖ 

๒๘ 

๔ 

๒๕ 

๒๘ 

๖๓ 

 

 

๒๔๗ 

 

 



 

ระดบั ปวส. 

- สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

- สาขาวิชาช่างกลเกษตร 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

รวม 

 

๑๒ 

๑๔ 

๖ 

๑๘ 

๕๐ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

๑๒ 

๒ 

๗ 

๔ 

๒๕ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

๒๔ 

๑๖ 

๑๓ 

๒๒ 

๗๕ 

รวมทั้งหมด ๑๔๑   ๑๑๖      ๓๒๒ 
 

 

๒.๒.๖ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 
 

ระดบั/ประเภทวิชา/สาขางาน 
ชั้นป ี

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ระดับ ปวช. 

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

- สาขางานเกษตรศาสตร์ 

 

- 

- 

 

๓๗ 

๑๐๕ 

 

๓๘ 

๒๗ 

 

๗๕ 

๑๓๒ 

ระดับ ปวส. 

- ประเภทวิชาพณิชยกรรม 

- ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

รวมทั้งหมด  ๑๔๒ ๖๕ ๒๐๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒.๒.๗ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

ระดับ/สาขางาน  จ านวน รวม 

ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 

- สาขางานพืชศาสตร์ 

- สาขางานสัตวศาสตร์ 

- สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- สาขาการบัญชี 

- สาขางานยานยนต์ 

รวม 

 

๑๒ 

๙ 

๔ 

๓ 

๕ 

๖ 

๓๙ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

๑๒ 

๙ 

๔ 

๓ 

๕ 

๖ 

๓๙ 

ระดับ ปวส. 

- สาขางานพืชสวน 

- สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ 

- สาขางานช่างกลเกษตร 

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รวม 

 

๑๑ 

- 

๔ 

๖ 

๒๑ 

 

- 

๑ 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

๑๑ 

๑ 

๔ 

๖ 

๒๑ 

รวมทั้งหมด ๖๐ ๑  - ๖๑ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

 ๒.๓.๑ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 

       ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ประเภทท่ี ๕ ชุมชนท่ีได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น 

ระดับชาติจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนิน

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ 

       ๒. รางวัลชนะเลิศ  ประเภทท่ี ๕ ชุมชนท่ีได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ระดับภาค

จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินโครงการชีว

วิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ 

 

 ๒.๓.๒ รางวัลและผลงานของผู้บริหาร 

       ๑. รางวัลผู้บริหารดีเด่น  ในงานวันครู ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

   นายนิมิตร  อาศัย 

       ๒. ผู้บริหารดีเด่นด้านการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

            นายไชยา  ประพันธ์ศิร ิ
  

 ๒.๓.๓ รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   

      ๑. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นด้านการเรียนการสอน 

  ๑. นายพิบูลย์  ยะโสธร   ๖. นางสาวนิจวรรณ  พรมล าพัด 

  ๒. นางสมคิด  เทพวีระ   ๗. นางสาวกานต์ระวี  ภุมมาพันธุ์ 

  ๓. นางนงนุช  เพ็ชรชนะ   ๘. นายประเสริฐ  ทับอุ่น 

  ๔. นางสาวธิภารัตน์  ส าลีเติมสิริ  ๙. นายสุรเชษฐ์  จันทร์หอม 

  ๕. นายมิตร  พุดซ้อน 

 

      ๒. ครูผู้สอนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๑. นางมนัส  ภูมิวัฒน ์   ๕. นางศยามล  นิติพงศ์สุวรรณ 

  ๒. นายประเดิม  บุตรเพลิง  ๖. นายสาธิต  ขันทนันท์ 

  ๓. นางเบญจา  ขวัญยืน   ๗. นายสมเกียรติ  นิติพงศ์สุวรรณ 



  ๔. นางสุจิรา  แสงไชยราช  ๘. นางโชติมา  ปฐมกุลวงศ์ 

      ๓. ครูผู้สอนดีเด่นด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา 

  ๑. นางภัทราภรณ์  ทัพบ ารุง  ๖. นางสาวกาญจนา  เฟื่องเงิน 

  ๒. นางจงกล  เช้ือบุญมี   ๗. นางสาวณัฐพร  ศรีแจ่ม 

  ๓. นายดิถี  วงศ์สวาสด์ิ   ๘. นายสุภชัย  สุทธิสัย 

  ๔. นางลาวัลย์  ภู่เจริญ   ๙. นายธีระศักดิ์  มูลข า 

  ๕. นางสุกัญญา ณ น่าน   ๑๐. นายพงศ์พิสุทธิ์  นุวัตดีวงศ์ 

      ๔. ครูผู้สอนดีเด่นด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

  ๑. นายมานิตย์  กล่าวปิยะภมร  ๔. นางสาวรัตติกา  เล่ือนชิด 

  ๒. นายจักรกฤษณ์  ทัพบ ารุง  ๕. นายวิวัฒน์  ศิริโนนรัง 

  ๓. นายปราสาท  จุลพวก   ๖. นางสาวโชติดา  พักเรือนดี 

     ๕. บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

  ๑. นางสุกัญญา  หิสวาณิชย์  ๗. นางสาววรณัน  ธีรกุลวรรธ 

  ๒. นางสาวนิตยา  ค าเงิน   ๘. นายเวช  ศิลปวัฒนานุกูล 

  ๓. นางสาวนัยนา  บุญเหลือ  ๙. นายเลียบ  อัมพวัน 

  ๔. นางสาวจิตติมา  อินพหล  ๑๐. นางประหยัด  เบาบาง 

  ๕. นางสาวจุฑาภรณ์  จาดอินทร์  ๑๐. นายทองดี  สีศิล 

  ๖. นางสาวรภีพร  เบ้าทอง 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.๓.๔ รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

      ๑. ผลการแข่งขันวิชาการในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน

พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีมหาสารคาม เมื่อวันท่ี ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. สาขาพืชศาสตร์ 

๑.๑ ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ 

 ชนะเลิศอันดับ ๑ มาตรฐานเหรียญทองแดง  นายรังสิมันต์  มีสุวรรณ 

 ครูผู้ฝึกทักษะ  นางภัทราภรณ์  ทัพบ ารุง 

๑.๒ ทักษะไม้ผล 

  ผ่านมาตรฐานเหรียญเงิน   นางสาวธันยพร  สนมฉ่ า 

 ครูผู้ฝึกทักษะ นายประเดิม  บุตรเพลิง 

๑.๓ ทักษะพืชไร ่

  ผ่านมาตรฐานเหรียญเงิน   นายสุกฤษฏิ์  เครื่องร้อน 

 ครูผู้ฝึกทักษะ นางเบญจา  ขวัญยืนและนางจงกล  เช้ือบุญมี 

๒. สาขาวิชาช่างกลเกษตร 

๒.๑ ทักษะช่างก่อสร้าง   

 ผ่านมาตรฐานเหรียญเงิน   นางสาวนุชจรีย์  กุสูงเนิน  

      นายอัคศราวุธ  จันทะคาม 

 ครูผู้ฝึกทักษะ นายมิตร  พุดซ้อนและนายประเสริฐ  ทับอุ่น 
 

๓. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

๓.๑ ทักษะการผลิตน้ าผักผลไม้  

 ผ่านมาตรฐานเหรียญทอง   นางสาวอัปสร  เป่าสวน  

      นางสาวจีรวรรณ  สระทองพิมพ์ 

 ครูผู้ฝึกทักษะนางสาวณัฐพร  ศรีแจ่มและนางสาวรภีพร  เบ้าทอง 

 

๔. สาขาศิลปะเกษตร 

 ๔.๑ ทักษะการจัดดอกไม้  

  ชนะเลิศอันดับ ๑ มาตรฐานเหรียญทอง  นางสาวรัชชนันท์  บัวจันทร์   

       นางสาวจันทกานต์  ไชยพิมพ์ 



  ครูผู้ฝึกทักษะ นายพงศ์พิสุทธิ์  นุวัตดีวงศ์ 

 ๔.๒ การจัดสวนถาด 

  ผ่านมาตรฐานเหรียญเงิน   นางสาวทิพญาภรณ์  ท้วมยัง  

       นางสาวสิริกานดา  พุดหอมโพธิ์ 

  ครูผู้ฝึกทักษะ นายปราสาท  จุลพวก 

๕. สาขาบริหารธุรกิจ 

 ๕.๑ ทักษะการสร้างส่ือส่ิงพิมพ์  

  ผ่านมาตรฐานเหรียญทอง   นายกุลพัฒน์นนทโคตร  

  ครูผู้ฝึกทักษะ นายพงศ์พิสุทธิ์  นุวัตดีวงศ์ และ นางสาวนิจวรรณ  พรมล าพัด 

๖. สาขาพื้นฐาน 

 ๖.๑ ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ  

  ผ่านมาตรฐานเหรียญเงิน    นางสาวอาภัสรา  แจ้งเสียง  

        นายสัจจาพร  อาวรณ์ 

  ครูผู้ฝึกทักษะ นางสุกัญญา  ณ น่าน และ นางสาวกาญจนา  เฟื่องเงิน 
 

๗. สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้

โครงการเป็นฐาน สาขาพืชศาสตร์ 

 ๗.๑ เรื่อง พืชไม่ง้อเพศเกษตรพารวย  

  ผ่านมาตรฐานเหรียญทอง    นายสุกฤษฏิ์  เครื่องร้อน  

        นายรังสิมันต์  มีสุวรรณ 

        นางสาวสรัลยา  โมเรือง 

  ครูท่ีปรึกษา นางภัทราภรณ์  ทัพบ ารุง   
 

๘. การแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. 

 ๘.๑ เรื่อง อาสาท าดีตามรอยพ่อ สานฝันเพื่อน้อง  

  ผ่านมาตรฐานเหรียญทอง    นางสาวนัชนาภา  พิพัฒธากร 

        นายเมธี  มีชัย 

  ครูท่ีปรึกษา นางจงกล  เช้ือบุญมี, นายประเดิม บุตรเพลิงและนางสาวเกษร  คนตรง 

 
 



๙. อกท.หน่วย ร่วมกิจกรรมดีเด่น 

 ๙.๑ อกท.หน่วยที่มีความประพฤติและร่วมกิจกรรมดีเด่น  

  ผ่านมาตรฐานเหรียญทอง 

  ครูผู้ควบคุม  นายวิวัฒน์  ศิริโนนรัง 
 

๑๐. กิจกรรมการประกวดการแสดงนันทนาการ 

 ๑๐.๑ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญงิ  

  ผ่านมาตรฐานเหรียญทอง    นางสาวกุลนิดา  สังข์อินทร์ 

  ครูผู้ฝึกทักษะ นางสาวเกษร  คนตรง 

 

 ๒. สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

งานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ 

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 
 

๑. สาขาพืชศาสตร์ 

๑.๑ ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ 

 ชนะเลิศอันดับ ๑ มาตรฐานเหรียญเงิน นายรังสิมันต์  มีสุวรรณ 

๑.๒ ทักษะไม้ผล 

 ชนะเลิศอันดับ ๒ มาตรฐานเหรียญทอง นางสาวธันยพร  สนมฉ่ า 

๑.๓ ทักษะพืชไร ่

 ชนะเลิศอันดับ ๒ มาตรฐานเหรียญทองแดง นายสุกฤษฏิ์  เครื่องร้อน 
 

๒. สาขาสัตวศาสตร์ 

๒.๑ ทักษะไก่ไข ่

 ชนะเลิศอันดับ ๓ มาตรฐานเหรียญเงิน  นายธนภัทร  ณ หนองคาย 

      นางสาวลักษมณ  จันทร์ทิม 

 

 



 

๓. สาขาช่างกลเกษตร 

๓.๑ ทักษะช่างส ารวจ 

 ชนะเลิศอันดับ ๑ มาตรฐานเหรียญทอง นายวันชัย  อินทรศร 

      นายบุษกร  จงจ า 

      นายณรงค์ศักดิ์  สระแก้ว 

๓.๒ ทักษะช่างก่อสร้าง 

 ชนะเลิศอันดับ ๒ มาตรฐานเหรียญเงิน นางสาวนุชจรีย์  กุสูงเนิน 

      นายอัคศราวุธ  จันทะคาม 

๓.๓ ทักษะช่างเช่ือม 

 ชนะเลิศอันดับ ๓ มาตรฐานเหรียญทอง นายเจตนิพัทธ์  ศรีค า 

      นายสุขสันต์  สวัสดี 

๔. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

๔.๑ ทักษะการผลิตน้ าผักผลไม้ 

 ชนะเลิศอันดับ ๒ มาตรฐานเหรียญทอง นางสาวจีรวรรณ  สระทองพิมพ์ 

      นางสาวอัปสร  เป่าสวน 

๕. สาขาบริหารธุรกิจ 

๕.๑ ทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ 

 ชนะเลิศอันดับ ๑ มาตรฐานเหรียญเงิน นางสาวระพีพรรณ  สามศรี 

๕.๒ ทักษะการสร้างส่ือส่ิงพิมพ์ 

 ชนะเลิศอันดับ ๓ มาตรฐานเหรียญทองแดง นายกุลพัฒน์  นนทโคตร 

๖. สาขาพื้นฐาน 

๖.๑ ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ 

 ชนะเลิศอันดับ ๓ มาตรฐานเหรียญทอง นางสาวอาภัสรา  แจ้วเสียง 

      นายสัจจาพร  อาวรณ์ 

๗. สาขาศิลปเกษตร 

๗.๑ ทักษะการจัดดอกไม้ 

 ชนะเลิศอันดับ ๑ มาตรฐานเหรียญทอง นางสาวรัชชนันท์  บัวจันทร์ 

      นางสาวจันทกานต์  ไชยพิมพ์ 



 

๗.๒ ทักษะการจัดสวนถาด 

 ชนะเลิศอันดับ ๓ มาตรฐานเหรียญทอง นางสาวทิพญาภรณ์  ท้วมยัง 

      นางสาวสิริกานดา  พุดหอมโพธิ์ 

 
 

๘. การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพที่เก่ียวข้องผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project 

Based Learning ; PBL) 

๘.๑ สาขาพืชศาสตร์ เรื่อง พืชไม่ง้อเพศเกษตรพารวย 

 ชนะเลิศอันดับ ๑ มาตรฐานเหรียญทอง นายสุกฤษฏิ์  เครื่องร้อน 

      นางสาวสรัลยา  โมเรือง 

      นายรังสิมันต์  มีสุวรรณ 

๙. ผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. 

๙.๑ ชนะเลิศอันดับ ๓ มาตรฐานเหรียญทอง นายเมธี  มีชัย 

      นางสาวนัชนาภา  พิพัฒธากร 

๑๐. กิจกรรมนันทนาการ 

๑๐.๑ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญงิ 

 ชนะเลิศอันดับ ๒ มาตรฐานเหรียญทอง นางสาวกุลนิดา  สังข์อินทร์ 

๑๑. การประกาศเกียรติคุณ อกท. 

๑๑.๑ สมาชิก อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 ชนะเลิศอันดับ ๔  นายพิชิต  จันทร์ศรี 

๑๑.๒ ปฏิบัติหน้าท่ี ปฏิคม อกท.ภาคเหนือ 

 นายวิศัลย์  จันทิมี 

๑๑.๓ หน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 ชนะเลิศอันดับ ๓ หน่วยสุโขทัย 

๑๑.๔ สมาชิก ศิษย์เก่า อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 อันดับท่ี ๓ นายด ารง  ด้วงแห้ว 

๓. การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย 



 ๓.๑ นายฤทธิเกียรต์ิ  นรินรัตน์ รางวัลเหรียญเงิน ช่ือผลงาน "อุปกรณ์งัดมันส าปะหลัง" 

ประเภทท่ี ๒.๒ ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ (เครื่องมือหรืออุปกรณ์)  

 ๓.๒ นายพนมพร  ผลเพิ่ม รางวัลเหรียญเงิน ช่ือผลงาน "อุปกรณ์งัดมันส าปะหลัง" ประเภทท่ี 

๒.๒ ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ (เครื่องมือหรืออุปกรณ์) 

 ๓.๓ นายไกรวิชญ์ ลังกาเปี้ย รางวัลเหรียญทองแดง ช่ือผลงาน "อุปกรณ์ถอดยางรถยนต์"

ประเภทท่ี ๔ ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) 

 ๓.๔ นายโชคชัย  ปิ่นทอง รางวัลเหรียญแดง ช่ือผลงาน "เครื่องฉีดน้ าแรงดัน" ประเภทท่ี 

๒.๒ ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ (เครื่องมือหรืออุปกรณ์) 

 ๓.๕ นายนพดล อินทรมาศ รางวัลเหรียญแดง ช่ือผลงาน "เครื่องฉีดน้ าแรงดัน" ประเภทท่ี  

๒.๒ ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ (เครื่องมือหรืออุปกรณ์) 

 ๓.๖ นายกฤษณุ นพเก้า รางวัลเหรียญแดง ช่ือผลงาน "เครื่องฉีดน้ าแรงดัน" ประเภทท่ี ๒.๒ 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ (เครื่องมือหรืออุปกรณ์) 

 ๓.๗ นายบุญญฤทธิ์ จิตตะวิกุล รางวัลเหรียญแดง ช่ือผลงาน "อุปกรณ์ถางหญ้าพลังมือ" 

ประเภทท่ี ๒.๒ ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ (เครื่องมือหรืออุปกรณ์) 

 ๓.๘ นายวรนาจ  ศรีสวัสด์ิ รางวัลเหรียญแดง ช่ือผลงาน "อุปกรณ์ถางหญ้าพลังมือ" ประเภท

ท่ี ๒.๒ ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ (เครื่องมือหรืออุปกรณ์) 

 ๓.๙ นายเปรมศักดิ์ พันอุดม รางวัลเหรียญแดง ช่ือผลงาน "อุปกรณ์ถางหญ้าพลังมือ" 

ประเภทท่ี ๒.๒ ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ (เครื่องมือหรืออุปกรณ์) 

 ๓.๑๐ นายวันชัย อินทรศร รางวัลเหรียญแดง ช่ือผลงาน "อุปกรณ์ดูดลูกปืนเพลาล้อหลัง" 

ประเภทท่ี ๒.๑ ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ (เครื่องจักรกล) 

 ๓.๑๑ นายอัคศราวุธ จันทะคาม รางวัลเหรียญแดง ช่ือผลงาน "อุปกรณ์ดูดลูกปืนเพลาล้อ

หลัง" ประเภทท่ี ๒.๑ ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ (เครื่องจักรกล) 



๓. การด าเนินงานของสถานศึกษา 
๓.๑ ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 ๓.๑.๑ ปรัชญา 

  ความรู้ดี   ทักษะเด่น   เน้นคุณธรรม  น าสังคมเจริญ 

 ๓.๑.๒ วิสัยทัศน์ 

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนมีความ

มั่นใจ 

ในการออกไปประกอบวิชาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

  เป็นสถานศึกษาท่ีมีการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรสู่ระดับสากล 

 ๓.๑.๓ พันธกิจ 

  ๑. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ให้นักศึกษาทุก
คน 
ท าโครงการสร้างงานสร้างรายได้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมุ่งจัดการศึกษาให้ถึงระดับปริญญา 
  ๒. ใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการสอน และร่วมกับสถานประกอบการ ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น ในการฝึกทักษะ สร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแก่นักศึกษา และผู้ปกครอง 
  ๓.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
  ๔. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียน มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
  ๕. สนับสนุนนโยบายพิเศษ  
 

 ๓.๑.๔ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

  "รอบรู้เกษตรอินทรีย์สู่เกษตรมืออาชีพ" 

 ๓.๑.๕ เอกลักษณ์ 

  "ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง" 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓.๑.๕ รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
 

รายการ 
เงิน

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน รวม 

1. งบด าเนินงาน    
 1.1 ปวช. 2,118,400  2,118,400 
 1.2 ปวส. 339,600  339,600 
 1.3 ระยะส้ัน 250,000  250,000 
2. โครงการเรียนฟรี 15 ปี    
 2.1 หนังสือเรียน  774,000 774,000 
 2.2 อุปกรณ์การเรียน  248,400 248,400 
 2.3 เครื่องแบบ  262,800 262,800 
 2.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  367,650 367,650 
 2.5 ค่าจัดการเรียนการสอน  3,126,500 3,126,500 
3. งบรายจ่ายอื่น    
 3.1 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์

ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 
350,000  350,000 

 3.2 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ 

31,000  31,000 

 3.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

110,000  110,000 

 3.4 โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 100,000  100,000 
 3.5 โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา 180,000  180,000 
 3.6 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

อาชีวศึกษา 
25,000  25,000 

 3.7 เงินอุดหนุนองค์การเกษตรใน 
อนาคตแห่งประเทศไทย 

 50,000 50,000 

 3.8 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

20,000  20,000 

 3.9 โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน 
 (ทวิศึกษา) 

1,621,900  1,621,900 

 3.10 โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ 100,000  100,000 
 3.11 โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ 350,000  350,000 



รายการ เงิน

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน รวม 

 3.12 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ 150,000  150,000 
 3.13 โครงการขยายและยกระดับการจัด

อาชีวศึกษา 

50,000  50,000 

 3.14 โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้าน

อาชีวศึกษา 

250,000  250,000 

 3.15 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 100,000  100,000 

 รวมทั้งสิ้น 6,145,900 4,829,350 10,975,250 
 

 
 

๓.๒ การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ล่าสุด แผนการปฏบิตัิตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนนิงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

 

-คณะกรรมการฯ เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา ในตัวบ่งช้ีท่ีได้
ระดับคุณภาพดีและพอใช้ ให้ดีข้ึน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด 

 

- - 

การประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านัก

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

- - 

 

 

 

 

 

 

 



๔. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นท่ี

พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ประเด็นการประเมิน 

 ๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และ

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ๒. 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 

 สถานศึกษามีการด าเนินการติดตามผู้เรียนท่ีจบการศึกษา ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สถาน

ประกอบการ, หน่วยงาน, สถานศึกษาท่ีมีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน หรือศึกษาต่อ โดยให้หน่วยงานต่างๆ

กรอกแบบส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน ๓ ด้าน ด้านคุณลักษณะท่ีพงประสงค์ ด้าน

สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา ตามแบบส ารวจความพึง

พอใจของสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ และเอกชน  พร้อมท้ังเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมา

วิเคราะห์ และอภิปรายผล 

  

 



ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย รวมทั้งทักษะในการท างาน มีคะแนน

เฉล่ียท่ี 3.90 

 2. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไปมีคะแนนเฉล่ีย ๓.90 

 5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพมี

คะแนนเฉล่ีย ๓.90 
  

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

  ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 

 วิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พฤติกรรม รวมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยท่ีดีงาม ส่งเสริมด้านทักษะความรู้ทางวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณภาพในทุกๆด้าน เมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นท่ียอมรับและพึงพอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษาท่ี
ได้ไปศึกษาต่อ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

  - 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  - 
 

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
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพ 

3. กรณีมีนักเรียน - นักศึกษาขาดเรียนหรือขาดกิจกรรมหน้าเสาธง ครูท่ีปรึกษาจะติดตามโดยการ
โทรศัพท์  จดหมาย และติดต่อผู้ปกครองเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษา  หากมีปัญหา
เรื่องการเรียน หรือเรื่องอื่นๆอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับฝ่ายบริหารจะประสานงานในการแก้ปัญหา ร่วมกับ
ผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน 
 4. ครูท่ีปรึกษามีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและจัดเชิญประชุมผู้ปกครองเพื่อปรึกษาหารือกับ

ผู้ปกครอง เพื่อพูดคุย สอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ การเรียน กรณีถ้าพบนักเรียนมีปัญหาไม่ว่าจะด้านการ

เรียน ความประพฤติ หรืออื่นๆ ท้ังครูและผู้ปกครองให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ให้ค าปรึกษา เป็น

ต้น 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

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

     ตารางบันทึกจ านวนผู้เรียนแรกเข้าระดับช้ัน ปวช.3และ ปวส.2 แยกตามสาขาวิชา ท่ีส าเร็จการศึกษาใน
ระดับช้ัน ปวช.3และ ปวส .2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   และส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีการศึกษา 2560 

ดังตาราง 
 

ระดับชั้น สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

แรกเข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษาเม่ือเทียบ

กับแรกเข้า 

ร้อยละ 

ปวช.3 พืชศาสตร์ 20 12 60.00 

 สัตวศาสตร์ 23 9 39.13 

 อุตสาหกรรมเกษตร 6 4 66.67 

 ยานยนต์ 30 6 20.00 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 3 12.50 

 การบัญชี 8 5 62.50 



ปวส.2 พืชศาสตร์ 14 11 78.57 

 ช่างกลเกษตร 7 4 57.14 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 3 60.00 

 รวม 137 57 41.60 

ระดับคุณภาพ 2.60 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 

ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00  สรุปผลการด าเนินการมีค่าคะแนน 2.60 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก    ดี    พอใช้    

  ต้องปรับปรุง   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 

 จุดเด่น 

 วิทยาลัยฯ  มีแผนงาน /โครงการ ให้แผนกวิชาก าหนดงานต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางานต่างๆ  ให้นักเรียน - นักศึกษามคีวามรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ 

ตลอดจนส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ท่ีเป็นการพัฒนา ส่งเสริม

ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ กรณีมีนักเรียน - นักศึกษาขาดเรียนหรือ

ขาดกิจกรรมหน้าเสาธง ครูท่ีปรึกษาจะติดตามโดยการโทรศัพท์  จดหมาย และติดต่อผู้ปกครองเพื่อแจ้งให้

ทราบถึงการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษา ครูท่ีปรึกษามีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนออก

กลางคัน 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 ครูท่ีปรึกษาควรออกเยี่ยมบ้านนักเรียน - นักศึกษา ให้มาก ให้ความสนิทสนม ความไว้วางใจต่อ

ผู้ปกครองและตัวผู้เรียน เพื่อติดตามความประพฤติ การเรียนของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อลดปัญหาการออก

กลางคัน 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 ควรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - นักศึกษาเพื่อท่ีจะช่วยลดจ านวนนักเรียนท่ีพ้นสภาพ 
 

มาตรฐานที่ 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา 



 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน

ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความร่วมมือ

กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 

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 

 1. ประชุมช้ีแจงให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้ทราบในการประชุมประจ าเดือนของ

วิทยาลัยฯ รวมทั้งในช่ัวโมงโฮมรูม กิจกรรมหน้าเสาธง 

 2. จัดท าโครงการปฐมนิเทศและคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน - นักศึกษาใหม่ประจ าปี, กิจกรรมน้อง

ไหว้พี่, โครงการไหว้คร ู

 3. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเมื่อส้ินสุดโครงการ 

 ผลการด าเนินงาน 

 1. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน - นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สถานศึกษาคุณธรรม มีโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2560  

 2. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน - นักศึกษาเขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศและ

คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน - นักศึกษาใหม่ กิจกรรมน้องไหว้พี่, โครงการไหว้ครู 
 

  



ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

  ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 

  พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 

  - 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู นักเรียน - นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้มีการ

พัฒนาตนเองท้ังทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  - 
 

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 

 4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม

และเป้าหมายท่ีก าหนด 

 5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา

ต่อไป 

  



การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ผู้อ านวยการได้เข้าร่วมประชุมนโยบายต่างๆจากหน่วยงานต้นสังกัด ท้ังระดับภาคและระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด 

 2. จัดประชุมช้ีแจง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียน - นักศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง 

รวมถึงสถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น 

 3.มีการก าหนดวางแผน/โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาและแผนยุทธศาสตร์

ระยะยาวเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานพร้อมรายงานผลการด าเนินการต่างๆ ตามนโยบาย 

 4. จัดให้มีการประชุม เช่น ประชุมประจ าเดือน ประชุมตามภารงานเร่งด่วน รวมถึงการรายงานการ

ประเมินตนเองประจ าปี (SAR) 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

  1. ผู้อ านวยการมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญจากหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างถูกต้อง 

           2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบ รู้และเข้าใจนโยบายท่ีส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดท่ี

มอบนโยบาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

           3. สามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน มีการรายงานสรุปการ

ด าเนินงานโครงการทุกโครงการตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 4. ผู้อ านวยการมีการมอบหมายหน้าท่ี ปฏิบัติตามค าส่ังและให้มีการรายงาน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น 

 สถานศึกษาสามารถการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดและตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 

  



จุดที่ควรพัฒนา 

  - 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  - 
  

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  

37  คน และมีจ านวนนักเรียน นกัศึกษา จ านวน 529 คน ดังนั้นอัตราตามเกณฑ์ก าลังสัดส่วนครู : ผู้เรียน คือ 

1 : 14 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 2 

 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ท่ีจบการศึกษา

ตรงกับสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ท่ีได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ

รายวิชาท่ีสอน 

  



การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้มอบหมายให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ทุกคนสอนตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีได้รับ

การศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมมา 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ครูผู้สอนท้ังหมด 37 คน  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีสอนตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีได้รับการศึกษาหรือ

ฝึกอบรมเพิ่มเติมมา 
 

 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. สถานศึกษาด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนได้ศึกษาอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน

ด้านวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอนไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง 

 2. ผลการด าเนินการ ครูผู้สอนท้ังหมด  37 คน ได้รับการศึกษา อบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน

ด้านวิชาการหรือวิชาชีพในปีการศึกษา 2560 ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 4 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.

6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนด

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการจัดจ้างบุคลากรทาง

การศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 



 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษามีสัดส่วนจ านวนบุคลากรทางการศึกษา 37  คน : ผู้เรียน  9  คน คิดตามอัตรามาตรฐาน

อัตราก าลังเป็น 1 : 9 คน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 5 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณ

ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศ

เกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรอืองค์กร

ภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมดโดยมีการจัดกิจกรรมวันครู

ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยเป็นประจ าทุกปี 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ผลจากการปฏิบัติงานต่างๆในสถานศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลในด้านต่างๆ

ท้ังหมด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 89.18 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 

  - 

 จุดที่ควรพัฒนา 

  - 



 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  - 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

 ประเด็นการประเมิน 1 

 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมต่างๆ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2560 มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน

โครงการและกิจกรรมต่างๆ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาบริหารจัดการการใช้เงินงบประมาณต่างๆตามแผนรายจ่ายโครงการ ตามแผนการใช้เงิน

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

 ประเด็นการประเมิน 2 

 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ

งบด าเนินการ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 

1. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
2. โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกพืชศาสตร์ 
3. โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกสัตวศาสตร์ 
4. โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกช่างกลเกษตร 
5. โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกอุตสาหกรรมเกษตร 
6. โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกบริหารธุรกิจ 
7. โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกสามัญสัมพันธ ์
8. โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ และสถานประกอบการ 
9. โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล 
10. โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษา (Open House) 

20,000 
57,376 
39,772 
61,288 
2,608 

48,900 
50,000 
5,000 

12,000 
144,428 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 



11. โครงการบริการงานเอกสารการพิมพ์ด้านการเรียนการสอน 
12. โครงการปลูกดาวเรือง 
13. โครงการเล้ียงไก่ด า 
14. โครงการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (ทวิศึกษา) 

36,800 
44,000 
25,150 

1,621,900 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 
รวมเป็นเงิน 2,519,222 บาท 

 

 ผลจากการบริหารจัดการวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนอย่างมี

คุณภาพในด้านต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมการใช้งาน มีความเพียงพอ เหมาะสม เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 งบด าเนินงาน = 2,519,222  คิดเป็นร้อยละ 22.95 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 3 

 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 

วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

  1. โครงการพัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center    350,000  บาท 

 งบด าเนินงาน = 350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.18 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ตามสาขาของผู้เรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม รวมทั้งนักเรียนได้ฝึกทักษะด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ด้าน

การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถน าไปใช้ในในชีวิตประจ าวันได้ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 4 

 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

  1. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  31,000บาท 

  2. โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางทักษะวิชาชีพและ  240,582บาท 



  พัฒนาความเป็นผู้น า (อกท.) 

  3. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียน  110,000บาท 

  อาชีวศึกษา 

  4. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ   150,000  บาท 

  5. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ  350,000บาท 

   งบด าเนินงาน  746,582   คิดเป็นร้อยละ  6.80 
 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ผลจากการสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท าโครงการต่างๆ ท่ีได้เรียนรู้มา ได้น าความรู้สร้างผลงานเข้า

ประกวดในระดับอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 

 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 

1. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
2. โครงการวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 
3. โครงการบวงสรวงพระพิรุณ 
4. โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
5. โครงการวันเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 
6. กิจกรรมวันไหว้ครู 
7. โครงการถวายเทียนพรรษา 
8. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
9. โครงการวันข้ึนปีใหม่ 
10. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
 

งบด าเนินงาน = 195,439   คิดร้อยละ  1.78 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ผลจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ วิทยาลัยมีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ครู บุคลากร 

นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยให้ความร่วมมือ สามัคคีในการท างาน มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ

ต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับใช้ในครั้งต่อๆไป ซึ่งกิจกรรมต่างๆท่ีจัดขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการรัก

ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ด้านกีฬาและนันทนาการส่งผลให้ผู้เรียนมี

พลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าใจนักกีฬา และด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 

  พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น 

 สถานศึกษามีการมีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆตาม

แผนงาน 

 จุดที่ควรพัฒนา 

     ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ให้มากขึ้น 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  - 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล  

 ประเด็นการประเมิน 1 

 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย

สารสนเทศสวยงามและปลอดภัย 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ๑. ด าเนินงานตามโครงการการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 



 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 1. วิทยาลัยฯมีสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยสวยงาม สะอาด เรียบร้อยและมีความปลอดภัย 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 2 

 สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย

บริการ และอื่นๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีการด าเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ , โครงการซ่อมแซมอาคาร ส่ิงก่อสร้างและ
สาธารณูปโภคภายในวิทยาลัย 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการอยู่ในสภาพท่ีดี พร้อมส าหรับ

การใช้งานของครู นักเรียน - นักศึกษา  
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 3 

 สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ มี

ความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ได้ด าเนินโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในวิทยาลัยฯ 

 2. ได้ด าเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆภายในวิทยาลัยฯ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงงาน 

 สถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพเรียบร้อยเพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถให้บริการด้วย

ความเรียบร้อย รวดเร็ว รวมท้ังด าเนินการจัดหา การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนการซ่อมแซม ให้

บุคลากรได้มีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้ยังคงสภาพใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

  



ประเด็นการประเมิน 4 

 สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 

ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

 ๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 

 ๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 

 3) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virusเพื่อป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 

 ๔) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 

 ๕) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย  
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงงาน 

 1. มรีะบบเครือข่ายข้อมูลด้านเทคโนโลยีภายในวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. อุปกรณ์มีประสิทธิภาพในการให้บริการอินเตอร์เน็ต 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

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

 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกให้ทราบถึง
ระบบฐานข้อมูลภายในวิทยาลัย  
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงงาน 

 รับ - ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่ือมโยงกับส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้ง 

รวบรวมข้อมูลต่างๆ และบริการข้อมูลสารสนเทศท่ัวไป โดยผ่านเว็บไซด์วิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ 

ซึ่งครู 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 

 1. สถานศึกษามีสถานท่ีกว้างขวาง ภูมิทัศน์สวยงาม  

 2. มีอาคารเรียนท่ีเพียงพอรองรับการจัดการเรียนการสอน 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายให้พร้อมอยู่เสมอรวมทั้งมีความแข็งแรง ทนทาน และทันสมัย 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 1. ควรมีบุคลากรท่ีคอยดูแลระบบเฉพาะด้าน และควรมีการอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และควรน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการให้มากขึ้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

 ประเด็นการประเมิน 1 

 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

 2. โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ 

 3. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยจัดท าความร่วมมือจัด

การศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ คือ บริษัทเบทาโกร จ ากัด มหาชน จัดการศึกษาในระดับ ปวส.  



ซึ่งบริษัทสนับสนุนทุนค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักศึกษาในโครงการจนจบหลักสูตร ระหว่างฝึกมีเบ้ียเล้ียงการ

ฝึกเท่ากับแรงงานขั้นต่ าของรัฐบาล และเมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าท างานได้ทันที 

 2. โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ วิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือจัดการด้านฝึกงานของนักศึกษาใน

ระดับปวช.2 และ ปวส.1 ใน 6 สาขางาน กับสถานประกอบการท้ังหมด  34 แห่ง คือสาขาวิชาพืชศาสตร์ 

จ านวน 5แห่ง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จ านวน  5 แห่ง สาขางานช่างเกษตรและสาขางานยานยนต์ จ านวน 8 

แห่ง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขางานการบัญชี  จ านวน 17 แห่ง  

 3. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ด าเนินการโครงการความร่วมมือจัดการศึกษากับ

ต่างประเทศ หลากหลายภารกิจ ดังนี้  

  3.1 การฝึกงานท่ีประเทศเดนมาร์ก ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ระดับ 

ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จ านวน 2 คน ได้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการความร่วมมือด้านการเกษตร ณ 

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 

  3.2 โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุโขทัย กับ Yunnan Vocational and Technical College of Agriculture โดยด าเนินความ

ร่วมมือต้ังแต่ ปีการศึกษา 2556จนถึงปัจจุบัน 

  3.3 การฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการลงนามความร่วมมือกับบริษัทไทนิชิยูโก และ

สหกรณ์การเกษตร Kokusai Rirei Cooperation of Association ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555 - จนถึงปัจจุบัน 

 

 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 

 1. ความร่วมมือจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาสัตวศาสตร์ จ านวน 1 แห่ง 

 2. ความร่วมมือจัดการศึกษากับสถานประกอบการในการฝึกงานในทุกสาขาวิชา จ านวน 34 แห่ง 

 3. สถานประกอบการท่ีท าความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรับนักศึกษาฝึกงาน 1 แห่ง คือ 

บริษัทเบทาโกร จ ากัด  มหาชน 

 4. สถานประกอบการ สถาบัน หน่วยงานท่ีร่วมมือในการจัดการศึกษา จ านวน 35 แห่ง 



 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สัดส่วนของความร่วมมือของสถานประกอบการ หน่วยงาน และสถาบันต่อผู้เรียนของสถานศึกษารวม 

1 แห่ง ต่อผู้เรียน 12.80 โดยแยกเป็นสาขาดังนี้ 

 1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 1 : 14.63 

 2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์  1 : 18.94 

 3. สาขาวิชาช่างเกษตร 1 : 3.53 

 4. สาขาวิชายานยนต์   1 : 15.33 

 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1 : 11.5 

 6. สาขาวิชาการบัญชี  1 : 12.88 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

 ประเด็นการประเมิน 3 

 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการ

สอน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. โครงการอบรมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

 2. โครงการเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการใช้และซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตรกับบริษัทคูโบต้า 

จ ากัด 

 3. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ "สวนบัวชากังราว" จ.ก าแพงเพชร 

 4. ศึกษาดูงานการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดของบริษทัเจริญโปรดิวส์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 

 5. เชิญ นายสุธน สังข์จันทร์ และ นายด ารง ด้วงแห้ว ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ท่ีประสบความส าเร็จในการ

ประกอบอาชีพ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการ

สอน 

  



ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 4 

 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน  

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ัวไป โดยการคัดเลือกผู้รับทุนจากคณะกรรมการพิจารณา

ทุนการศึกษา 

 2. ทุนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยบริษัท เบทาโกร จ ากัด ซึ่ง

นักศึกษา                                                                          ในโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนทุกคน 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน 5 คน 

 1. แผนกวิชาพืชศาสตร์  สัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน : 5 คน 

 2. แผนกวิชาสัตวศาสตร์  สัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน : 4 คน 

 3. แผนกวิชาช่างกลเกษตร สัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน : 14 คน 

 4. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน : 1 คน 

 5. แผนกวิชาธุรกิจเกษตร  สัดส่วน  1 ทุนต่อผู้เรียน : 4 คน 

 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 5 

 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือส่ิงอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาด าเนินการขอสนับสนุนเงินบริจาค จากศิษย์เก่า บุคคลภายนอก สถานประกอบการ เพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมการเรียน กิจกรรมพฒันาผู้เรียนต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
 



 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษารับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือส่ิงอื่นๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 

 สถานศึกษารับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือส่ิงอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อ

สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 จุดที่ควรพัฒนา 

  - 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  - 
 

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 

 แผนกวิชาต่างๆร่วมกับงานหลักสูตรฯ รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ก ากับดูแล

การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของ

ครู 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ฝ่ายวิชาการร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ จัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง และมีการสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน มี

การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สามารถน ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการ

สอนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 2 

  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 แผนกวิชาต่างๆร่วมกับงานหลักสูตรฯ รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ก ากับดูแล

การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของ

ครู 

  

 



ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ฝ่ายวิชาการร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ จัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง และมีการสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน มี

การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สามารถน ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

และใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการ

สอนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆ 
  

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 3 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน

ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 แผนกวิชาต่างๆร่วมกับงานหลักสูตรฯ รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ก ากับดูแล

การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุก

คนในทุกแผนกวิชา 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ฝ่ายวิชาการร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ จัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง และมีการสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน มี

การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สามารถน ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการ

สอนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

  

 



ประเด็นการประเมิน 4 

 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อ

เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 แผนกวิชาต่างๆร่วมกับงานหลักสูตรฯ รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ก ากับดูแล

การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุก

คนในทุกแผนกวิชา 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 แผนกวิชาด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละแผนกวิชา  
 

 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 

 แผนกวิชาต่างๆร่วมกับงานหลักสูตรฯ รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ก ากับดูแล

การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของ

ครู 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ฝ่ายวิชาการร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ จัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง และมีการสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน มี

การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สามารถน ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการ

สอนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆ ครูมีงานวิจัยในช้ันเรียนไม่ครบทุกคน 



 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 

  พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 
  - 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 ครูควรน าปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนมาวิจัยใช้แก้ปัญหาผู้เรียน 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  - 

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 

 1. ครูเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงและบูรณาการคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 2. สนับสนุนให้ครูบันทึกหลังสอนและท าวิจัยในช้ันเรียน 

 3. นิเทศการเรียนการสอน 



 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ครูส่งแผนการสอนทุกรายวิชา 

 2. ครูบันทึกหลังสอนทุกรายวิชาและส่งงานวิจัยในช้ันเรียน 

 3. นิเทศครูผู้สอนโดยฝ่ายวิชาการ 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 

  พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 

  - 

 จุดที่ควรพัฒนา 

  - 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  ส่งเสริม ก ากับให้ครูผู้สอนท างานวิจัยในช้ันเรียนท่ีเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

 ประเด็นการประเมิน 1 

 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. จัดท าโครงการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีเบทาโกรระดับปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 

2560 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ในปีการศึกษา 2560 จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บริษัท เบทาโกร 

จ ากัด มหาชน จ านวน 12 คน 

  



ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 2 

 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ด าเนินการฝึกและนิเทศการฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ร่วมกับแผนกวิชาชีพและ

สถานประกอบการท่ีมีลักษณะงานสอดคล้องกับสาขาวิชามีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ 

 2. ครูไปนิเทศผู้เรียนท่ีฝึกงานทุกคน  

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ี

เรียนจริง 

 2. ทราบข้อมูลและผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับความ

ต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน  
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 3 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้อง

กับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการท้ังหมด 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้ก าหนดให้แผนกวิชาได้มีการมอบหมายให้นักเรียน-นักศึกษา ระดับช้ันปวช.3 และปวส.

2  ท าโครงงาน นวัตกรรมตามแผนบูรณาการเรียนรู้ตามสาขาวิชา โดยระดับ ปวช. 3 จ านวน 3 คนต่อ 1 

ช้ินงาน และปวส. 2 จ านวน 2 คนต่อ 1 ช้ินงาน โดยมีการประเมินผลโครงการ จัดท ารายงานและน าเสนอ

โครงงาน 

  

 



ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ผู้เรียนมีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนตามท่ีสถานศึกาก าหนด โดย

ช้ินงานหรือผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการท้ังหมด 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 4 

 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมนิ

มาตรฐานวิชาชีพท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน

ครบถ้วนสมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1.สถานศึกษาแจ้งก าหนดการให้แผนกวิชาด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดตามโครงสร้าง

หลักสูตรในช่วงภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา โดยแต่งต้ังค าส่ัง ประชุมคณะกรรมการ จัดเตรียมข้อสอบ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
  

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. นักศึกษาผ่านการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนท่ี

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 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. โครงการอบรมเสริมสร้างบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 



 3. โครงการกีฬาสีภายในเพื่อต่อต้านยาเสพติด 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ผู้เรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคล

หรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 

  -  

 จุดที่ควรพัฒนา 

  - เพิ่มจ านวนผู้เรียนรบบทวิภาคีมากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  - 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 ประเด็นการประเมิน ๑ 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม  

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ๑. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕60  

 ๒. เลือกตั้งนายกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยสุโขทัย  ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ๓. วันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 

 ๔. โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2560 



 ๕. โครงการพบพระวนัพุธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียน - นักศึกษา รู้จักประเพณี วันส าคัญต่างๆของไทย และการ

ทะนุบ ารุงพุทธศาสนา ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เป็นการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีงามให้แก่นักเรียน โดยได้น า

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ า 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

 ประเด็นการประเมิน 2 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 

และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมได้แก่ 
 ๑. โครงการเปล่ียนขยะเป็นเงิน 

 ๒. โครงการปลูกฝังให้น้องอยู่อย่างพอเพียง 

 ๓. โครงการปันความรู้พี่สู่น้องอยู่อย่างยัง่ยืน 

 ๔. โครงการBig Cleaning Day  

 ๕. โครงการประกวดบ้านพักสะอาด ทิวทัศน์สดใส  

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ผลการด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม นักเรียน - นักศึกษาได้ท ากิจกรรมในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมร่วมกัน โดยมีการบูรณาการร่วมกันกับกิจกรรมของนักเรียน 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 ประเด็นการประเมิน 3 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 

กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ๑. โครงการกีฬาสีภายใน “นนทรีเกมส์” ประจ าปี 2560 



 ๒. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย-หญิง ประกวดโคบาล ขวัญใจโคบาล ในการประชุม

วิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี หน่วยสุโขทัย ครั้งท่ี ๓9 

 ๓. โครงการอาชีวเกมส์ ระดับภาคเหนือ ประจ าปี 2560 

 ๔. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 

 ๕. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียน - นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรม ด้านกีฬาและ

นันทนาการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมท่ีจัดภายในวิ

ยาลัยฯ  

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน 4 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไมน่้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ๑. โครงการปลูกฝังให้น้องอยู่อย่างพอเพียง 

 ๒. โครงการเปล่ียนขยะเป็นเงิน 

 ๓. โครงการปันความรู้พี่สู่น้อง  อยู่อย่างยั่งยืน 

 ๔. โครงการค่ายอาสาพัฒนา 

 ๕. โครงการชีววิถ ี

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้ให้นักเรียน - นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจกรรมด้านส่งเสริมการด ารงตน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีจัดภายใน

วิทยาลัยฯ 
 

 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 

 ๑. โครงการสาธิตการท าวัคซีน 

 ๒. โครงการผลิตไม้ช าเพื่อการจ าหน่าย 

 ๓. โครงการค่ายอาสาพัฒนา (บ้านห้วยไคร้) 

 ๔. โครงการศูนย์ซิอมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 

 ๕.การประชุมวิชาการ ระดับหน่วย อกท.สุโขทัย ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน

การบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม โดยมีส่วนร่วมในการด าเนินงานท้ังภายใน

วิทยาลัยฯ และชุมชน 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

   ผ่าน      ไม่ผ่าน 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 

  นักเรียน-นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรม/โครงการอย่างต่อเนื่องและทุกกิจกรรม 

 จุดที่ควรพัฒนา 

  นักเรียน - นักศึกษาบางคนบางกลุ่มมาเข้าร่วมกิจกรรมช้า 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  - 

 

 



มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

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
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้ 

1. แต่งต้ังค าส่ังผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปี 2560 
2. จัดท าคู่มือและเอกสารประกอบการจัดท าการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559ให้ครูและ
บุคลากรทุกคน 

3. ในการประชุมครูประจ าเดือน ได้มีการประชุมและช้ีแจงเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ 
เพื่อให้ครูและบุคลกรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

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 

  - 

 จุดที่ควรพัฒนา 

  - 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  - 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 

 ประเด็นการประเมิน 

 ร้อยละของจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ

ประการศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559  การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งช้ี และผล

การประเมินมาตรฐานในแต่ละตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์อยู่ในระดับ 4 ซึ่งมีผลการประเมินในระดับ ดี 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2559  จ านวน 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

 1. ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน 



 2. จัดท าคู่มือและเอกสารการจัดเก็บข้อมูลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2559 

 3. ติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวบรวมผลการประเมินตนเองแต่

ละตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานและน าผลการประเมินตนเองมาจัดล าดับคะแนน 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 

มาตรฐาน จ านวนตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับ 5 

มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.2 1 

มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 – 2.6 4 

มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 – 3.4 1 

มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 1 

รวม 7 

  

ร้อยละของจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการประเมินท้ังหมดจ านวน 13 ตัว

บ่งช้ี พบว่า จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนามีท้ังหมด  9  ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ  69.23 

 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 

ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

 สูตรการประเมิน  ค่าค าควณ   = 69.23 x 5  
            80       

= 4.32 
      
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

   ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 

   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

 จุดเด่น 

  - 

 จุดที่ควรพัฒนา 

  - 

  



ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนสถานศึกษา ควรจัดระบบการ

ดูแลผู้เรียนท่ีอยู่ไกลจากสถานศึกษา หอพัก ให้มากขึ้นเพื่อลดการออกกลางคัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ประเด็นพิจารณาข้อท่ี 1  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการนั้น สถานศึกษาควรเพิ่มจ านวนสถานประกอบการและจ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนา

ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้

 

 

ข้อมูล

ย้อนหลัง 

 

 

เปรียบเทียบการพฒันา 

พัฒ
นา

/ไม
่พัฒ

นา
 

 

ปีการศึกษา 

2559 

 

ปีการศกึษา 

2560 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
 5 5  

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน  3 3  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม

แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 3 3  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ

หน่วยงานต้นสังกัด 
 4 5  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  5 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน  3 4  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี 

ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล 
 5 5  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการ

บริหารจัดการศึกษา 
 5 5  

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  4 4  

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  2 4  



ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  4 4  

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  5 5  

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  5 5  

 

5.สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1   

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้า

เรียน 

3 พอใช้ 

มาตรฐานที่ 2   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา

ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  

3 พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญ

ของหน่วยงานต้นสังกัด 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 4 ดี 

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 4 ดี 



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 4.32 ดี 
 

5.1.1 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับ " ดีมาก "     จ านวน    7    ตัวบ่งช้ี 

5.1.2 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ " ดี "    จ านวน    5    ตัวบ่งช้ี 

5.1.3 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ " พอใช้ "   จ านวน    2    ตัวบ่งช้ี 

5.1.4 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ " ต้องปรับปรุง "  จ านวน    -    ตัวบ่งช้ี 

5.1.5 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ " ต้องปรับปรุงเร่งด่วน "  จ านวน    -     ตัวบ่งช้ี 

5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
5.2.1 จุดเด่น 
1. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากชุมชนในท้องถิ่นทั้งในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัด 

ใกล้เคียง ในความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการแก่ชุมชนด้านวิชาชีพต่างๆ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีภาวะ
ผู้น าและมนุษย์สัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชนเป็นอย่างดี  

1. สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ์ ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ความ 

ร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณต่างๆ เพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

3.  สถานประกอบการท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน และฝึกงานมีความพึงพอใจในความรู้  

ความสามารถและทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษา 

4.  บุคลากรของสถานศึกษา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพท่ีดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมาย 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 

  

 

5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ปัญหาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. การศึกษาถึงสาเหตุการออกกลางคันของผู้เรียนและแนวทางแก้ไขเป็นรายบุคคล 

3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ  

ตลาดแรงงานและชุมชน มากขึ้น 

 4. ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 

 5.ควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละตัวบ่งช้ีให้เป็นระบบ เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 

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 
      1.5 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจาก
ภาครัฐและเอกชน 
      1.6 ความต้องการด้านวิทยากร ในการพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยจากสถาบันอื่น 

 

 5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

  1.พัฒนาและจัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์พื้นฐาน และส่ือต่าง ๆ  ให้เพียงพอในแต่ละสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

  2.ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มากเพิ่มขึ้น 

  3.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร 
  4. ลดปัญหารการออกกลางคัน  
  5. ส่งเสริมด้านงบประมาณเพื่อให้ครูและนักศึกษามีการจัดท าโครงงาน  ส่ิงประดิษฐ์  
นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง 

6. พัฒนาการจัดท าข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน และน ามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 



     7. ด้านงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีท้ังจากภาครัฐและเอกชน 
     8. การเพิ่มจ านวนสถานประกอบการในการรับนักศึกษาฝึกงาน 
 9. เพิ่มจ านวนสถานประกอบการและจ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี 

 


