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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
ตัวบ่งชี้
มำตรฐำน
1
2
3
4
รวม

1

2

3
5
5
5

2
5
5
-

3
5
5

4
4
5

5
5

6
5

รวม

เฉลี่ย

5
29
20
5
59

2.50
4.83
5.00
5.00
4.54

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1.1 ระดับตัวบ่งชี้
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จานวน 10 ตัวบ่งชี้
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
1.1.3 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
1.1.4 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” จานวน 1 ตัวบ่งชี้
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จานวน - ตัวบ่งชี้
1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
1.2.1 สถานศึกษามีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ เป็นกระบวนการ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา เป็นที่พึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการ
1.2.2 สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
1.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาสูงและบริหารสถานศึกษาได้ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัด
1.2.4 สัดส่วนจานวนครูและบุคลากรกับจานวนนักเรียน นักศึกษา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลัง ครู
และบุคลากรมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ
1.2.5 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม
และปลอดภัย
1.2.6 ได้รับความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรภายนอกในการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน
1.2.7 ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน มีการนิเทศติดตาม การวัดผลและประเมินผลที่มี
ประสิทธิผล มีบันทึกหลังสอน และจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
1.2.8 ทุกสาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
1.2.9 ผู้เรียนเป็นผู้นาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
1.2.10 พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยทุกคนมีส่วนร่วม
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1.3 จุดที่ควรพัฒนำ (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
1.3.1 พัฒนาระบบครูที่ปรึกษา เพื่อติดตามดูแลพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียน
1.3.2 ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสาขาวิชาได้รับการส่งเสริม
จัดทาการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
1.3.3 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อ ให้นักเรียนเข้าศึกษาในระบบทวิภาคีของแต่ละสาขาวิชา
เพิ่มขึ้น
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ (การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
1.4.1 จัดทาโครงการวิจัยลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
1.4.2 โครงการระดมทรัพยากรทุนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลิตโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษา
1.4.3 โครงการ Open House แนะแนวศึกษาต่อเน้นในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น
1.5 แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
1.5.1 พัฒนาเป็นสถานศึกษาคุณธรรม
1.5.2 พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5.3 สนับสนุน ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและทวิศึกษาเพิ่มขึ้นครบทุกสาขาวิชา
1.5.4 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและพอเพียงกับความต้องการพัฒนาประเทศ
1.5.5 ส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการจัดอาชีวศึกษา
1.5.6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1.5.7 เพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ
1.5.8 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
1.5.9 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบท
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บทที่ 1
สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (โรงเรียนเกษตรกรรมแพร่) ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2520 ปัจจุบันมีเนื้อ
ที่ประมาณ 516 ไร่ ตั้งอยู่ เลขที่ 586 หมู่ 8 ตาบลเด่นชัย อาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110 โทรศัพท์
0-5461-3313, 0-546-3937 โทรสาร 0-5461-3340 www.pcat.ac.th E-mail : kasetphrae@pcat.ac.th
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สภำพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง
สภาพพื้นที่เป็นเนินเขาสลับพื้นที่ราบ มีลาห้วยแม่พวกไหลผ่านกลาง พื้นที่มีลักษณะเป็นดินเหนียว และดินร่วน
ปนทราย บางส่วนเป็นลูกรัง ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้สักอนุรักษ์ อาณาบริเวณเขตติดต่อ โดยรอบวิทยาลัย มีดังนี้
ทิศเหนือ
ติดถนนสายหลักเด่นชัย-กรุงเทพฯ
ทิศใต้
สวนเกษตรกร สวนไม้สักอนุรักษ์ และทางรถไฟสายเหนือ(เชียงใหม่ – กรุงเทพ)
ทิศตะวันออก ติดสานักงานขนส่ง สวนเกษตรกรและชุมชน
ทิศตะวันตก ติดสวนป่าอนุรักษ์และถนนสายเด่นชัย –ศรีสัชนาลัย
สภาพชุมชนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่อยู่บริเวณประตูสู่ล้านนา มีแหล่งร้านค้าที่จาหน่ายสินค้าพื้ นเมือง
สินค้าประเภทของฝาก เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ผ้าหม้อฮ่อม และคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตร อยู่ในเขตพื้นที่การ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นชัย
1.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถำนศึกษำ
1.2.1 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ
แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรของวิทยำลัย
คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ

ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ

งานบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมกำรวิทยำลัย

งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ำยพัฒนำกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษำ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชา

งานบุคลากร

งานศูนย์ข้อมูลสารเทศ

งานครูที่ปรึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานการเงิน

งานความร่วมมือ

งานปกครอง

งานวัดผลและประเมินผล

งานการบัญชี

วิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัด
หางาน

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ
งานฟาร์มและโรงงาน (เฉพาะ
สถานศึกษาที่เปิดทาการสอน)

ฝ่ำยวิชำกำร

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
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1.2.2 คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ-สกุล
นายวันชัย โตมี
นายวีระกุล เรืองสกุล
นายสมควร บุญแสวง
นายเทียน รั้งกลาง
นายสมเกียรติ สถิตย์
นายประสิทธิ์ ศศิภัทรกุล
นายธงชัย ไชยวงศ์กาญจน์
นายไพฑูรย์ จันทรนิมิตร
นายโสภณ กิติ
นายยงยุทธ ดีอุต
นางสุริยา จันทร์แก้ว
นางสุทธรา เตือนธรรมรักษ์
นายดิษฐ์ ชั่งหิน
นายสมสิทธิ์ สมบัติใหม่

1.2.3 จำนวนครู จำแนกตำมแผนกวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน
ใบประกอบ
วิชำชีพ

11
7
6
4
4
13
45

-

ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี

1
1

ปริญญำตรี

2
3
3
8

ปริญญำโท

9
7
3
4
3
10
36

วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำเอก

ไม่มี

11
7
6
4
4
13
45

มี

แผนกวิชำพืชศำสตร์
แผนกวิชำสัตวศำสตร์
แผนกวิชำธุรกิจเกษตร
แผนกวิชำอุตสำหกรรมเกษตร
แผนกวิชำช่ำงกลเกษตร
แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์
รวม

ครูพิเศษ

จำนวน
(คน)

พนักงำน
รำชกำร

แผนกวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน

ครูประจำ

สถำนภำพ

-

2
4
1
1
2
10

9
3
5
4
3
11
35

-

-

-

-

-
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1.2.4 จำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จำนวน
(คน)
4
2
1
1
1

-

-

1
-

4
2
1
1

9

-

-

1

8

1
1
2

-

-

1
1
2

-

2
1
2
2
2
3

-

1
1
-

1
1
1
2
1
3

1
-

12

-

2

9

1

พนักงำน
รำชกำร
ลูกจ้ำง
ประจำ
ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

ฝ่ำย/แผนกวิชำ/งำน

ครูประจำ

สถำนภำพ

ฝ่ำยวิชำกำร
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
รวม
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
งานแผนงานและความร่วมมือ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
งานฟาร์มและโรงงาน
รวม
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
รวม
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ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวการศึกษาและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษ
รวม
รวมทั้งหมด

จำนวน
(คน)
1
2
3
26

-

พนักงำน
รำชกำร
ลูกจ้ำง
ประจำ
ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

ฝ่ำย/แผนกวิชำ/งำน

ครูประจำ

สถำนภำพ

2

1
1
13

2
2
11

1.2.5 จำนวนผู้เรียนจำแนกตำมระดับ สำขำงำน และชั้นปี
(ปีที่จัดทำรำยงำน สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนำยนของปีกำรศึกษำที่รำยงำน)

115

70
27
9

115

106

75
75
190

118
8
126
232

-

-

เทียบโอน

ทวิภำคี

ปกติ

3
เทียบโอน

ทวิภำคี

ปกติ

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภำคี

1

ระดับ/สาขางาน

ระดับ ปวช.
สาขางานการเกษตร
สาขางานพืชศาสตร์
สาขางานสัตวศาสตร์
สาขางานคอมพิวเตอร์
รวม
ระดับ ปวส.
สาขางานการเกษตร
สาขางานพืชศาสตร์
สาขางานสัตวศาสตร์
สำขำงำนเครื่องจักรกลเกษตร
รวม
รวมทั้งหมด

ชั้นปี
2

รวม

91
28
35
1
155

276
55
44
1
376

155

193
8
201
577
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1.2.6 จำนวนผู้เรียนจำแนกตำมระดับ สำขำงำน และชั้นปี (ทวิศึกษำ)
1

ชั้นปี
2

3

15
-

-

-

15
-

15

-

-

15

ระดับ/สำขำงำน

รวม

ระดับ ปวช.
สาขางานการเกษตร
สาขางานพืชศาสตร์
สาขางานสัตวศาสตร์

รวมทั้งหมด

1.2.7 จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
1) จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปกติ/ทวิภำคี/เทียบโอน)
จำนวน
ระดับ/สำขำงำน

ระดับ ปวช.
สาขางานการเกษตร
สาขางานพืชศาสตร์
สาขางานสัตวศาสตร์
รวม
ระดับ ปวส.
สาขางานการเกษตร
สาขางานพืชศาสตร์
สาขางานสัตวศาสตร์
สำขำงำนช่ำงกลเกษตร
รวม
รวมทั้งหมด
2) จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ทวิศึกษำ)
จำนวน - คน

ปกติ

ทวิภำคี

เทียบโอน

รวม

18
19
17
54

-

-

18
19
17
54

24
7

-

-

24
7

31

-

-

31

8

1.3 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ
1.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
-รำงวั ล ชนะเลิ ศ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งผลิ ต ก๊ ำ ซชี ว ภำพแบบกระจำยสำรหมั ก ตำมแรงโน้ ม ถ่ ว ง
หนีศูนย์กลำง กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภำคเหนือ ปีกำรศึกษำ 2559
-รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องอัดกระป๋อง ในกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ อำชีวศึกษำเอสโซ่ (ระดับ ปวส.) ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดแพร่ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
1.3.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
-ผู้บริหำรที่มีผลงำนดีเด่น ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดแพร่ ประจำปี 2559
1. นายสมเกียรติ สถิตย์
1.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่นระดับอำชีวศึกษำจังหวัดแพร่ ประจำปี 2559 จำนวน 8 คน คือ
1.นายดารงศักดิ์ พิมพสุต
2.นายบัณฑูรย์ สมจิตต์
3.นางพันธ์ศิริ สมจิตต์
4.นายสฤษดิ์ สมอินทร์
5.นางฉวีวรรณ วิเศษอุด
6.นางสาวกมลรัตน์ ดีชุมแสง
7.นายธนพล จันทรภัทรานุกุล
8.นางนภาภรณ์ มูดยะ
ครูที่ปรึกษำผลงำน เครื่องผลิตก๊ำซชีวภำพแบบกระจำยสำรหมักตำมแรงโน้มถ่วงหนีศูนย์กลำง
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้ำนอนุรักษ์พลังงำน ( ด้ำนกำรผลิตพลังงำน ) กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับภำคเหนือ ปีกำรศึกษำ 2559 รำงวัลชนะเลิศ
1.นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย
ครูที่ปรึกษำผลงำน เครื่องอัดกระป๋อง ในกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ อำชีวศึกษำ-เอสโซ่
(ระดับ ปวส.) ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดแพร่ ประจำปีกำรศึกษำ 2559 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1.นายวุฒินันท์ จันทร์แก้ว
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1.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)

สรุปผลงำน อกท.หน่วยแพร่ ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวชฏาพร
ยอดออน
2 นางสาวลาดวน
จิรนันทนุกลุ
3 นางสาวฉันชนก
แซ่จา๋ ว
4 นางสาวพิมพา
แซ่เฮ้อ
5 นายวัยวัฒน์
สีใหม่
6 นายชวกร
จันต๊ะฟู
7 นายประวิทร์
อินทะจักร์
8 นายอิทธิเดช
ยศเจริญ
9 นายวันเฉลิม
มาจันทร์
10 นายวัชนชัย
อักขระ
11 นางสาวกนกทิพย์ อินปัญญา
12 นางสาวเดือนฉาย ท้าวคาม
13 นายจีระพันธ์
ถาบู้
14 นายธนวัฒน์
สีใหม่
15 นางสาวสุทิพร
บุญกา
16 นางสาวศิริกมล
ธนะโสภณ
17 นางสาวดวงฤทัย
ปัญญาทอง
18 นางสาวสุธดิ า
กลิน่ เจริญ
19 นายจีรวัฒน์
บุญมา
20 นายจิรายุ
ชัยชนะ
21 นายไกรวิชญ์
ปฏิฐาน
22 นายรัฐพงษ์
เมาหล้า
23 นางสาวพิมพิไล
ตาแว่น
24 นางสาวสุภาดา
ใจปิง
25 นางสาวกนกพร
ขาในเมือง
26 นายนฤเบศ
แคล้วคลาด
27 นายสุรชาติ
พูลสุข

รำยกำร
ทักษะการเพาะเห็ด
ทักษะพืชไร่

ระดับภำค
ระดับชำติ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อันดับที่ 4
ชนะเลิศอันดับที่ 1 อันดับที่ 11

ทักษะการสร้างและนาเสนอผลงาน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อันดับที่ 4

ทักษะการสร้างสือ่ สิง่ พิมพ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อันดับที่ 5

ทักษะสวนหย่อม

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อันดับที่ 11

ทักษะการจัดสวนถาด

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อันดับที่ 9

ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพนา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อันดับที่ 9
ทักษะผสมเทียมโค
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อันดับที่ 8
ทักษะการใช้แทรกเตอร์ลอ้ ยาง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อันดับที่ 6
สิง่ ประดิษฐ์ ประเภท 3

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อันดับที่ 8

สิ่งประดิษฐ์ ประเภท 4

ชนะเลิศอันดับที่ 1

ชนะเลิศ
อันดับที่ 1

สิง่ ประดิษฐ์ ประเภท 7

ชนะเลิศอันดับที่ 1

อันดับที่ 6

สัมนาผลงานวิชาการฯ
Money frog

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อันดับที่ 12
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บทที่ 2
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
2.1 ทิศทำงกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
2.1.1 ปรัชญำสถำนศึกษำ
ทักษะนา คุณธรรมเด่น เน้นให้บริการวิชาชีพเกษตรกรรม
2.1.2 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ด้านอาชีว ะเกษตรและเทคโนโลยีที่
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให้บริการ
วิชาชีพเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยึดหลัก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อก้ าวสู่
ประชาคมอาเซียน
2.1.3 พันธกิจ
ให้บริการวิชาชีพด้านเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.4 ยุทธศำสตร์
ยกระดับการศึกษาด้านอาชีวเกษตรและเทคโนโลยี ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
เพิ่มและกระจายโอกาสในการบริการวิชาชีพเกษตรกรรม
2.1.5 อัตลักษณ์
เป็นคนดี มีสมรรถนะด้านวิชาชีพเกษตรกรรม
2.1.6 เอกลักษณ์
บริการวิชาชีพทางด้านอาชีพเกษตรกรรม
2.1.7 รำยจ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ
รำยจ่ำย

จำนวนเงิน

ร้อยละ

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถไป
บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา การประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน
4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร
รวมรำยจ่ำย

1,500,000

27.4

1,243,200

22.7

108,000

2

2,328,000

42.6

288,200
5,467,400

5.3
100

* ปรับตามบริบทสถานศึกษา

หมำยเหตุ
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2.2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินครั้งล่ำสุด
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เมื่อ พฤษภาคม 2559

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ
1.การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านเกษตรปลอดภัย

2. พัฒนาองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยแพร่ เป็น
องค์การแหล่งการเรียนรู้
การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน ต้น
สังกัด
เมื่อวันที่..................-..............................
การประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่.................-...............................
สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ดังนี้
1. การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านเกษตรปลอดภัย
ด้ำนปริมำณ
1. เรียนได้ทุกที่
2. มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนฟรี อยู่ประจาทาโครงการ
3. ประสบการณ์มีคุณค่า นามาเพิ่มวุฒิ
4. ปรับ เพิ่มหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
ด้ำนคุณภำพ
1. มาตรฐานดีมีคุณภาพ
2. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอน(เรียนรู้และประเมินในสถานการณ์จริง)
3. สร้างระบบเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
4. การจัดการฐานความรู้สมรรถนะอาชีพ
5. ประกันคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ์และงานบริการอาชีวะ

ผลกำรดำเนินงำน
1.นักเรียน นักศึกษา
สามารถเรียนได้ทุกที่
และมีรายได้ระหว่าง
เรียน
2. วิทยาลัยมีฟาร์ม
ต้นแบบและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก
1. นักเรียน นักศึกษามี
ผลการแข่งขันทักษะทั้ง
ระดับภาคและระดับชาติ
อยู่ในเกณฑ์ดี
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ด้ำนบริกำรสังคม
1. พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
2. เพิ่มวุฒิเกษตรกร
3. ต่อยอด OTOP
4. อาชีวะสีเขียว(สิ่งแวดล้อม พลังงาน)
5. อาชีวะรวมพลัง
ด้ำนสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่
1. สร้างเครือข่ายและผู้ประกอบการรุ่นใหม่
2. สร้างช่องทางการถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ
3. หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ
ด้ำนพัฒนำฟำร์มวิทยำลัยฯ
1. บูรณาการความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัยในทุกรายวิชาชีพ
2. วิจัยทางด้านเกษตรปลอดภัย
3. รวบรวมองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย
4. พัฒนาฟาร์มวิทยาลัยฯในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
5. การถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ
7. จัดห้องค้นคว้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้ำนพัฒนำบุคลำกร
1. พัฒนาบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ
2. พัฒนาองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยแพร่ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
2.1 การบูรณาการเรียนการสอน
2.2 โครงการวิชาชีพเกษตรภายใต้การนิเทศ
2.3 ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพของสมาชิก อกท.
2.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนโดยผ่านกระบวนการชมรมวิชาชีพ
2.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในการพัฒนาสถานศึกษาได้ดาเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ มีวิธีการ
ดาเนินการ ดังนี้
1.วางแผนการดาเนินงาน
1.1 ให้ความรู้กับบุคลากรในวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
1.2 ตั้งคณะกรรมการประเมิน ตนเองประจามาตรฐาน 4 มาตรฐาน 14 ตัว บ่งชี้ จากการวิเคราะห์ ความ
เหมาะสม ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
1.3 คณะกรรมการร่วมวางแผนในการดาเนินงาน โดยกาหนดแผนงานการดาเนิน งาน การประเมินตนเอง
ภายในระยะเวลา 1 ปี
2. การดาเนินงานตามแผนการหรือเป้าหมายที่วางไว้
2.1 คณะกรรมการร่ ว มศึ กษากรอบการประเมิ น ก าหนดเกณฑ์ มาตรฐานของสถานศึก ษาในแต่ ล ะด้ า น
ตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา
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2.2 คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนการดาเนินงาน สรุปผลการประเมินและรายงานผลการ
ประเมิน เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
3. การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ ตามแผนการกากับติดตาม
4. การปรับปรุง แก้ไข โดยนาผลการประเมินมาวางแผนพั ฒนาสถานศึกษาในปีต่อไปซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินแต่
ละตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐานและแต่ละด้าน จากจุดแข็ง จุดพัฒนาโดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา วางแผนปฏิบัติงาน
และกาหนดยุทธวิธีในการดาเนินงาน นาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาต่อไป
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บทที่ 3
กำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสู ตรในแต่ล ะระดับและแต่ล ะสาขาวิช า สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของ
ตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ประเด็นกำรประเมิน
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็นผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไป
ศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 - 5.00
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้ระดับ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
มากที่สุด ดังนี้
1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือมีการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประกอบอาชีพอิสระ อย่างมี
คุณภาพ
2. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะการปฏิบัติงาน
4. จัดหลักสูตรการเรียนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้สถานประกอบการ สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู้รับบริการในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการตามโอกาส
ต่าง ๆ
7. จัดทาเครือข่ายสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8. ส่งนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา ก่อนจะสาเร็จการศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
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ทุกสาขาวิชามีระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ในภาพรวมมีผลตามประเด็นการ
ประเมินข้อ 2, 3, 4, รวม 3 ข้อ มีค่าคะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพพอใช้
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน  ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
ดีมาก (5 คะแนน)
ดี (4 คะแนน)
พอใช้ (3 คะแนน)   ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)
จุดเด่น
สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ
จุดที่ควรพัฒนำ
พัฒนาบางสาขาวิชาให้ได้ความพึงพอใจของสถานประกอบการเป็นไปตามเกณฑ์ทุกประเด็น เช่น สาขาพืชศาสตร์
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู้เข้ำเรียน
ประเด็นกำรประเมิน
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียน
สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดมากที่สุด ดังนี้
1. มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ ด้านการจัดการศึกษา
และระบบการวัดและประเมินผล
2. ให้ครูจัดทาแผนการเรียนแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน
3. ให้ครูทาสื่อการสอน/จัดทาใบความรู้/ใบงาน
4. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง
5. มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ที่พบว่านักเรียน นักศึกษา มีปัญหาใน ด้านการเรียน
6. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
7. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
8. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปี
9. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยมีครูที่ปรึกษา ทุกห้องเรียน มีการ
พบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุย
และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม
10. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของครูเป็นประจาทุกวัน
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ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
จำนวนผู้เรียน
แรกเข้ำของรุ่น

สำขำวิชำ/ สำขำงำน

ระดับปวช. 3
สาขางานเกษตรศาสตร์
สาขางานพืชศาสตร์
สาขางานสัตวศาสตร์
รวมระดับปวช.
ระดับปวส.2
สาขางานเกษตรศาสตร์
สาขางานพืชศาสตร์
สาขางานสัตวศาสตร์
สาขางานช่างจักรกลเกษตร

รวมระดับปวส.

จำนวนผู้เรียน
ที่สำเร็จ
ร้อยละ
กำรศึกษำ

จำนวนผู้เรียนที่
ออกกลำงคัน/
ลำออก

ร้อยละ

จำนวนผู้เรียน
ที่ไม่สำเร็จ
กำรศึกษำ

ร้อยละ

57
24
33
114

18
17
15
50

31.58
70.84
45.46
43.86

7
5
8
20

12.28
20.83
24.24
17.54

32
2
10
44

56.14
8.33
30.30
38.60

98
7
105

23
6
29

23.47
85.71
27.62

20
20

20.41
19.05

55
1
56

56.12
14.29
53.33

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
ร้อยละ =

79
219

X 100

= 36.07
สูตรคานวณ
คะแนน =

36.07
80

X5

= 2.25
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
ดีมาก  ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ
พัฒนาระบบครูที่ปรึกษา เพื่อติดตามดูแลพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
เสนอให้ครูที่ปรึกษาทางานวิจัยการออกกลางคันของผู้เรียน เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการ แก้ไข
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนต่อไป
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการ
บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม
ประเด็นกำรประเมิน
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีการกาหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดทาโครงการคุณธรรม
จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนดาเนินการ
ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนด และมีการกาหนดแนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. วิทยาลัยฯมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีการกาหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน
3. วิทยาลัยฯจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดทาโครงการคุณธรรม
จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. วิทยาลัยฯส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนดาเนินการ
ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. วิทยาลัยฯมีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนด และมีการกาหนดแนวทางการพัฒนา
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
วิทยาลัยฯสามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินทั้ง 5 ข้อ
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 5 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
ดีมาก (5 คะแนน)
ดี (4 คะแนน)
พอใช้ (3 คะแนน)
ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)

18

จุดเด่น
1. ได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มคนในสถานศึกษาทั้งกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุ่มผู้เรียน
2. เกิดความร่วมมือร่วมใจทุกฝ่ายในสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนำ
ควรพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่สถานศึกษาคุณธรรม
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
กาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาทุกกลุ่มคน และดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด
ประเด็นกำรประเมิน
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
2. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน
รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายที่
สาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3. ผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายที่กาหนด
5. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2. สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. บริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3. ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5. นาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
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สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
ดีมาก (5 คะแนน)
ดี (4 คะแนน)
พอใช้ (3 คะแนน)
ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)
จุดเด่น
ได้รับความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติตามนโยบายจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ควรมีการดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนาผลการดาเนินงานดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไข
ในการดาเนินงานครั้งต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร
ประเด็นกำรประเมิน 1
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. จานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 ดังนี้
ระดับ
ปวช.

ปวส.

สำขำวิชำ
สาขางานเกษตรศาสตร์
สาขางานพืชศาสตร์
สาขางานสัตวศาสตร์

จำนวนครู : นักเรียน
1:15
1:5
1:6

สาขางานเกษตรศาสตร์
สาขางานพืชศาสตร์
สาขางานสัตวศาสตร์

1:11
1:2

สาขางานช่างจักรกลเกษตร

ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. ระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา กากับดูแลนักเรียน นักศึกษาเกินเกณฑ์ที่กาหนด
2. ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา กากับดูแลนักเรียน นักศึกษาเกินเกณฑ์ที่กาหนด
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

หมำยเหตุ
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ประเด็นกำรประเมิน 2
งานบุคลากรได้ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชามีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่
สอน และเป็นผู้ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
วิทยาลัยฯมีการ ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน

สำขำวิชำ

พืชศำสตร์
สัตวศำสตร์
ธุรกิจเกษตร
อุตสำหกรรมเกษตร
ช่ำงกลเกษตร
สำมัญสัมพันธ์
รวม

จำนวนครู
และ
บุคลำกร
ทั้งหมด

11
7
6
4
4
13
45

จำนวน/ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำฯ
(ข้อ2)
(ข้อ3)
(ข้อ5)
จำนวนผู้ที่จบ
ฝึกอบรม ประชุม
ได้รับกำรประกำศเกียรติ
กำรศึกษำตรงหรือ
วิชำกำร ศึกษำดูงำน
คุณยกย่องควำมรู้
สัมพันธ์กับรำยวิชำที่
ด้ำนวิชำกำร
ควำมสำมำรถ คุณธรรม
สอน
จริยธรรม จรรยำบรรณ
วิชำชีพ
จำนวน
ร้อยละ จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
11
100
11
100
11
100
7
100
7
100
7
100
6
100
6
100
6
100
4
100
4
100
4
100
4
100
4
100
4
100
13
100
13
100
13
100
45
100
45
100
45
100

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 3
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ
ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ
ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชา ได้รับการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษา ดูงานด้านวิชาการ
คิดเป็นร้อยละ 100
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 4
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลัง
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม
2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่
22 มกราคม 2557
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 จานวนบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ยังขาดแคลนบุคลากร
ในงานต่าง ๆ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
3. เจ้าที่งานพัสดุ
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานระดับปริญญา
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 5
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
ความรู้ ความสามารรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 80
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
ดีมาก (5 คะแนน)
ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)
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จุดเด่น
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม จากหน่วยงานภายในและภายนอกจานวนมาก
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
ประเด็นกำรประเมิน 1
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 2
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดาเนินการ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ทุกสาขาวิชาจัดทาค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ทุกสาขาวิชาจัดทาค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น ร้อยละ 27.4
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 3
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือ
ทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ทุกสาขาวิชาจัดทาโครงการ/กิจกรรม ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทา
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
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ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ทุกสาขาวิชาดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม โดยผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ
หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม คิดเป็นร้อยละ 22.70
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 4
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ทุกสาขาวิชามีโครงการ/กิจกรรม จัดทาประกวดการแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ทุกสาขาวิชาได้รับการส่งเสริม การจัดทา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 2.00
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 5
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. ให้ครูและบุคลากรเขียนโครงการรองรับนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด ประจาปีการศึกษา 2559
2. ทุกสาขาวิชาเขียนโครงการในการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ และการส่งเสริมการดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติโครงการทุกสาขาวิชา
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ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ด าเนิ น งานตามโครงการของสถานศึ ก ษาและสาขาวิ ช าในการจั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ
เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 42.60 ของงบดาเนินการ
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน)
พอใช้ (3 คะแนน)
ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)
จุดเด่น
สรุปกิจกรรม/โครงการเป็นรูปเล่มครบกระบวนการ PDCA ทุกกิจกรรม/โครงการ
จุดที่ควรพัฒนำ
พัฒนาโครงการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
การพัฒนาปลูกจิตสานึกให้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทะนุบารุง ศิลปะ วัฒนธรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กีฬาและนันทนาการ การดารงตนตามหลักปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภณ
ั ฑ์และด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ประเด็นกำรประเมิน 1
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและ
ปลอดภัย
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. มีโครงการ/กิจกรรม พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
และปลอดภัย
2. ปรับปรุงบริเวณรอบ ๆ อาคารเรียนทุกอาคารให้มีสวนหย่อม ที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน นักศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษามีภูมิทัศน์สะอาด เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 2
สถานศึกษามีการกากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และ
อื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษามีการกากับดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ให้มี
สภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
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แผนกวิชาต่างๆ มีอาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ พื้นที่ฝึก
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูง
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 3
สถานศึกษามีการกากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. ทุกสาขาวิชาเขียนโครงการจัดหา จัดใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ในการจัดการเรียน การสอน
2. ทุกสาขาวิชามีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ทุกสาขางานได้จัดหา จัดใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้มีปริมาณอย่างเพียงพอ มีความปลอดภัยในการใช้ และ
การจัดการเรียนการสอน
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 4
สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
1. มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
2. มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
3. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย
4. มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน
5. มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษามีโครงการจัดนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาได้นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ คือ
1. มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
2. มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
3. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย
4. ฐานข้อมูลระบบ RMS มีการ Update ให้เป็นปัจจุบัน
5. มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ และสารองข้อมูลในระบบ RMS ให้เป็นปัจจุบัน
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 5
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรในการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบ RMS
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. นักเรียน นักศึกษา เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ ใน
ระบบ RMS ของสถานศึกษาได้
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศในระบบ RMS ของ
สถานศึกษาได้
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน) ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน) ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)
จุดเด่น
1. มีการพัฒนาฐานข้อมูล Update ระบบ RMS ให้เป็นปัจจุบัน
2. สามารถติดตามกระบวนการทางานตามขั้นตอน PDCA
จุดที่ควรพัฒนำ
Update ข้อมูลทุกสาขางานให้เป็นปัจจุบัน โดยกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบ update ข้อมูล ทุกสาขาวิชา
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
พัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศภายในให้กระจายอย่างทั่วถึง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นกำรประเมิน 1
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. โครงการดาเนินการฝึกงานนักศึกษา กับสถานประกอบการภายนอก
2. โครงการทุนการศึกษา
3. โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่
4. โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรม อกท.
5. รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ กีฬา ขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นชัย
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ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. มี ส มาคม ชมรม หรื อ องค์ ก รที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และ ภาคเอกชน
จานวน 28 หน่วยงาน
2. มีจานวนสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน จานวน 28 แห่ง
3. บริจาคเงินทุนการศึกษา จานวน 71 ทุน
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน
ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 2
สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้าน
ระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน ด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1.กิจกรรมบริจาคเงินทุนการศึกษา
2. โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร/ชุมชนกับสถานศึกษา
3. การฝึกงาน และศึกษาดูงาน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1.มีผู้บริจาคทุนการศึกษา จานวน 71 ทุน
2. โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร/ชุมชนกับสถานศึกษา จานวน 28 แห่ง
3. สถานประกอบการฝึกงานและศึกษาดูงาน จานวน 28 แห่ง
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 3
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอนทั้ง 28 แห่งเป็น
อย่างดี
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอนทั้ง 28 แห่งเป็น
อย่างดี
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน   ไม่ผ่าน
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ประเด็นกำรประเมิน 4
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
บริจาคทุนการศึกษา จานวน 71 ทุน ต่อนักเรียน นักศึกษา จานวน 8. คน
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 5
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1.กิจกรรมบริจาคเงินทุนการศึกษา
2. โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร/ชุมชนกับสถานศึกษา
3. การฝึกงาน และศึกษาดูงาน
4. ได้รับเงินสนับสนุนงานฟาร์มต้นแบบ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1.มีผู้บริจาคทุนการศึกษา จานวน 71 ทุน
2. โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร/ชุมชนกับสถานศึกษา จานวน 28 แห่ง
3. สถานประกอบการฝึกงานและศึกษาดูงาน จานวน 28 แห่ง
4. ได้รับเงินสนับสนุนงานฟาร์มต้นแบบ จานวน 350,000 บาท จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน ต่าง ๆ
จานวนมากกว่า 5 รายการ
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)
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จุดเด่น
ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม และสถานประกอบการ เป็นอย่างดียิ่ง
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบ ควรมีการสร้าง
เครือข่ายจากหน่วยงานและองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องและเพิ่มจานวนให้มากขึ้น
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือ
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ประเด็นกำรประเมิน 1
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. สถานศึกษาได้มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้านเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สรุปแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน สมบูรณ์ด้านเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
2. แผนการจัดการเรียนรู้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 2
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
และมีการบันทึกหลังการสอน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. นิเทศติดตามครูผู้สอนโดยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้าสาขาวิชา และรอง
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
2. แบบสรุปการนิเทศและสังเกตการณ์สอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
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3. ครูผู้สอนทุกคนจัดทาบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา โดยบันทึกปัญหา แนวทาง การแก้ปัญหา รายงานผล
การเรียนการสอน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. คณะผู้นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน พบว่ามีการจัดการเรียน การสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
2. ครูผู้สอนจัดทาบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 3
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการฝึกปฏิบัติ การสร้างชิ้นงาน จากการเรียนการสอน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดาเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น จากการฝึกปฏิบัติและวัดผลประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 4
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลใน
การแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. มีกิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้าสาขาวิชา และรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
2. ครูผู้สอนทุกคนจัดทาบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา โดยบันทึกปัญหา แนวทาง การแก้ปัญหาจากผลการ
เรียนการสอน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. คณะผู้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน พบว่า มีการจัดการเรียน การสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
2. ครูจัดทาบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
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ประเด็นกำรประเมิน 5
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินการ
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทาวิจัยในชั้นเรียน ให้ครูจัดทาวิจัยได้อย่างถูกต้อง
2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยอย่างง่ายให้นักเรียน นักศึกษา ในการจัดทางานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา โดยการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)
จุดเด่น
ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา โดยการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน
จุดที่ควรพัฒนำ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนให้ครูผู้สอนรุ่นใหม่ได้จัดทางานวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ
ประเด็นกำรประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่
เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการจัดการเรียนการสอนในรายวิช าหรือ
กลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไปปรับปรุงแก้ไข
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
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5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบ ทุกสาขางาน
ที่จัดการเรียนการสอน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนระหว่างสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
และสถานประกอบการ
2. สร้างเครื่องมือแบบประเมินโครงการ
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
2. เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการ
3. ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามความต้องการของสถานประกอบการ
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)
จุดเด่น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนระหว่างสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานเอกชน และสถานประกอบการ ดาเนินการตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100
จุดที่ควรพัฒนำ
ตัวแทนจากสถานประกอบการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ เนื่องจากติดภารกิจ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
ปรับแนวทางการใช้สถานที่ของสถานประกอบการในการประชุม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นกำรประเมิน 1
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ไม่มีนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ไม่มีนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน ไม่ผ่าน
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ประเด็นกำรประเมิน 2
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดย
มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง
2. โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ผู้เรียนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยมีครู
นิเทศทุกภาคเรียน
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 3
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขา
งานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
มีการจัดทาโครงการวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาให้สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ผลจากการทาโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ทาให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน และสังคม อย่าง
กว้างขวาง โดยมีโครงการวิชาชีพ จานวน 18 โครงการ ระดับ ปวช. จานวน 11 โครงการ และระดับ ปวส. จานวน
7 โครงการ มีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 4
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับ
การประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ดาเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. 3 และระดับ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ระเบียบของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน ไม่ผ่าน
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ประเด็นกำรประเมิน 5
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของ
จานวนผู้เรียนทั้งหมด
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
1. เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพแข่งขันทักษะองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค
และระดับชาติ
2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจากบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอก จานวน 35 คน ทุกสาขาวิชา จากจานวนนักเรียน 577 คิดเป็นร้อยละ 6.06
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
 ผ่าน ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)
จุดเด่น
1. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ และองค์กรภายนอก ได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ
2. นักเรียน นักศึกษา สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา
จุดที่ควรพัฒนำ
ประชาสัมพันธ์ แนะแนวให้นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระบบทวิภาคี
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
จัดโครงการพัฒนาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นกำรประเมิน 1
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5
กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5
กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
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ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5
กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 2
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และ
กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และ
กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และ
กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 3
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และ
กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และ
กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และ
กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 4
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
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ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย งไม่น้ อยกว่า 5 กิจ กรรมและกากับดูแลให้ ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ประเด็นกำรประเมิน 5
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)
จุดเด่น
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลายและสนองตอบต่อนโยบาย
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน
ประเด็นกำรประเมิน
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผล
การประเมินคุณภาพภายนอก
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
สถานศึกษาได้มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการดาเนินงานของสถานศึกษา ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการทารายงานการประเมินตนเอง
3. จัดประชุมเข้าปฏิบัติการ และจัดทารายงานการประเมินตนเองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2 วัน
4. ทารายงานเผยแพร่ส่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาต่อไป
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
หัวข้อ
1

2
3
4
5

ประเด็นกำรพิจำรณำ
สถานศึ ก ษามี ก ารก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและจั ด ท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผล/มี/ไม่มี
มี
มี
มี
มี
มี
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สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน)
จุดเด่น
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีครูและ บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วม
จุดที่ควรพัฒนำ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 โดยครูและบุคลากร ทุกคนมีส่วนร่วม
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
1. จัดทาโครงการพัฒนาให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
2. พัฒนาครูและบุคลากร ได้รู้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำ
ประเด็นกำรประเมิน
ร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
กำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
เนื่องจากเป็นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 เป็นปีแรก จึงไม่มี ตัวบ่งชี้ที่ประเมินแล้วมาเปรียบเทียบ
ตามประกาศของมติที่ประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
ผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลการประเมินตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้
ดีมาก  ดี
พอใช้ ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ
-

39

ตัวบ่งชี้

ข้อมูลย้อนหลัง เปรียบเทียบกำรพัฒนำ
พัฒนำ/
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ไม่พัฒนำ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับ
จานวนผู้เข้าเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหาร
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตาม
นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน

ข้อมูลย้อนหลัง เปรียบเทียบกำรพัฒนำ พัฒนา/
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ไม่พัฒนา
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บทที่ 4
สรุปผลและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
4.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
4.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
4.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
4.1.3 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
4.1.4 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
4.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

10 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้

3
2

พอใช้
ต้องปรับปรุง

5

ดีมาก

5
5
4
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

5
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5
-

ดีมาก
-
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4.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
4.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา ที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
1) สถานศึกษามีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ เป็นกระบวนการคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา เป็นที่พึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการ
2) สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
3) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาสูงและบริหารสถานศึกษาได้ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4) สัดส่วนจานวนครูและบุคลากรกับจานวนนักเรียน นักศึกษา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลัง ครูและ
บุคลากรมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ
5) สถานศึกษาได้รับการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามและ
ปลอดภัย
6) ได้รับความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ภายนอกในการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน
7) ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน มีการนิเทศติดตาม การวัดผลและประเมินผลที่มี
ประสิทธิผล มีบันทึกหลังสอน และจัดทาวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
8) ทุกสาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
9) ผู้เรียนเป็นผู้นาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
10) พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โดยทุกคนมีส่วนร่วม
4.2.2 จุดที่ควรพัฒนำ (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
1) พัฒนาระบบครูที่ปรึกษา เพื่อติดตามดูแลพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียน
2) ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสาขาวิชาได้รับการส่งเสริม จัดทา
การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
3) ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อ ให้นักเรียนเข้าศึกษาในระบบทวิภาคีของแต่ละสาขาวิชาเพิ่มขึ้น
4.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ (การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
1) จัดทาโครงการวิจัยลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
2) โครงการระดมทรัพยากรทุนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลิตโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษา
3) โครงการ Open House แนะแนวศึกษาต่อเน้นในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น
4.2.4 แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
(เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนากาจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริม
จุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น)
1. พัฒนาเป็นสถานศึกษาคุณธรรม
2. พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. สนับสนุน ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและทวิศึกษาเพิ่มขึ้นครบทุกสาขาวิชา
4. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและพอเพียงกับความต้องการพัฒนาประเทศ
5. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการจัดอาชีวศึกษา
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล
7. เพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
9. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบท
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ภำคผนวก
(คณะกรรมการตามคาสัง่ ของสถานศึกษา)

