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สวนท่ี 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

    1.1.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

         1. ดานความรู  

           1.1 ผลผลิต (Output) 

               1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

                 มีจำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ปวช. จำนวน 41 คน ระดับปวส. 

จำนวน 72 คน  

                 ผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน  113 คน 

               

          1.2 ผลลัพธ (Outcome) 

               1  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

                  รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 100 

    รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 100 

                  รวมผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งสิ้นคิดเปนรอยละ 100 

               

           

         1.3 ผลสะทอน (Impact)  

               องคกร หนวยงานภายนอก ชุมชน หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาสำหรับ

ผูสำเร็จการศึกษา 

               ประจำปการศึกษา 2563 สามารถมีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระและเขาศึกษาตอที่อื่นไดและ

องคกร หนวยงานภายนอกหรือ 

               ผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา  

        

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
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  1.1 ผลผลิต (Output)      

              1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

                1.1 มีจำนวนกลุมผูเรียนเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือผูประกอบอาชีพอิสระ 

จำนวน 4 คน 

                1.2 มีจำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือผูประกอบการอาชีพอิสระ 

จำนวน 4 คน 

              2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

                 มีจำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ผูเรียนจำนวน 13 คน 

 

          1.2 ผลลัพธ (Outcome) 

              1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

                ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 2 ดาว ในระดับจังหวัด ระดับ

คุณภาพ ปานกลาง 

                จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือผูประกอบการอาชีพอิสระ คิดเปน

รอยละ 100 

              2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

                 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ 

                             1. ทักษะพืชไร                      เหรียญเงิน              รองชนะเลิศ   ระดับ

ภาค 

                           2. ทักษะโคเนื้อ                      เหรียญทอง             ชนะเลิศ        ระดับ

ภาคและระดับชาติ 

                           3. ทักษะผสมเทียมโค               เหรียญทอง             ชนะเลิศ        ระดับ

ภาค 

                           4. ทักษะชางไฟฟา                  เหรียญทอง             รองชนะเลิศ    ระดับ

ภาคและระดับชาติ 

                           5. ทักษะการผลิตน้ำผักและผลไม   เหรียญทอง             รองชนะเลิศ    ระดับ

ภาค 

                           6. ทักษะเพาะและขยายพันธุปลา    เหรียญทอง             รองชนะเลิศ    ระดับ

ภาค 

                           7. ทักษะวิเคราะหคุณภาพน้ำ        เหรียญทอง             รองชนะเลิศ    ระดับ

ภาค 
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                           8. การประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล  เหรียญทอง      รองชนะเลิศ    ระดับ

ภาค     

           

          1.3 ผลสะทอน (Impact) 

               องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผู

เรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการ 

หรือประกอบอาชีพอิสระ สามารถออกไปดำเนินการประกอบอาชีพอิสระของตัวเองได และใหการยอมรับยกยอง

สถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียนสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง ในชีวิตประจำวัน และ

นำไปตออาชีพได 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

 1.1 ผลผลิต (Output) 

             1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

                มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปวช. จำนวน 32 คน ระดับปวส. จำนวน 35 คน ผูสำเร็จการ

ศึกษาประจำปการศึกษา 2563  

                รวมทั้งสิ้น จำนวน  67 คน 

             2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

                จำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ระดับ ปวช. จำนวน 52 คน 

จำนวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  

                และคานิยมท่ีพึงประสงค ระดับ ปวส. จำนวน 43 คน  รวมจำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยม ที่พึงประสงค            

                ท้ังสิ้น 95 คน 

             3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

                 1. จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. ในปที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาค

รัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ 

                    หรือศึกษาตอ จำนวน 38 คน มีงานทำและศึกษาตอ 38 คน 

                 2. จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวส. ในปที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาค

รัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ 

                    หรือศึกษาตอ จำนวน 118 คน มีงานทำและศึกษาตอ 118 คน    รวมทั้งสิ้น 156 คน 

 

          1.2 ผลลัพธ (Outcome) 

              1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
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                รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 100 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับ 

ปวส. คิดเปนรอยละ  100 

                รวมผูสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นคิดเปนรอยละ100 

              2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

                ผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  คิดเปนรอยละ 100 

             3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

                1. ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. ในปที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ

เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  

                  คิดเปนรอยละ 100 

                2. ผูสำเร็จการศึกษา ปวส. ในปที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ

เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  

                   คิดเปนรอยละ 100 เฉลี่ยโดยรวมคิดเปนรอยละ 100 

 

          1.3 ผลสะทอน (Impact)       

              องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาสำหรับผูสำเร็จ

การศึกษาประจำปการศึกษา 2562 

              สามารถมีงานทำประกอบอาชีพอิสระและเขาศึกษาตอที่อ่ืนได และยังเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมท่ีพึงประสงคตามที่กำหนด 

     

     1.1.2 มาตรฐานที่ 2 ดานการจัดการอาชีวศึกษา  

           1. ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

             1.1 ผลผลิต (Output) 

                1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

                   ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

                2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม 

                    จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา

เดิม 

                    หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติมจำนวน   2 สาขาวิชา 

 

             1.2 ผลลัพธ (Outcome) 
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                1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ คิดเปนรอยละ 100 

                2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม  

                   สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 100 

 

             1.3 ผลสะทอน (Impact)      

                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  

                 หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

          

          2. ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

             1.1 ผลผลิต (Output) 

                1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

                  แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

                2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

                   จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใช

ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 36 คน 

                3. การจัดการเรียนการสอน 

                    3.1 ครูผูสอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  จำนวน 36 คน 

                    3.2 ครูผูสอนมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 36 คน 

                    3.3 ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลาก

หลาย จำนวน 36 คน 

                    3.4 ครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียน

การสอน จำนวน 36 คน 

                    3.5 ครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

จำนวน 36 คน 

                4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

                    4.1 ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนรายบุคคลจำนวน 36 คน 
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                    4.2 ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 

จำนวน 36 คน 

                    4.3 ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 

จำนวน 36 คน 

                    4.4 ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน        จำนวน 36 

คน 

                    4.5 ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ      จำนวน 36 

คน 

                5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

                   5.1 ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 36 คน 

                   5.2 ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 36 คน 

                   5.3 ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

จำนวน 36 คน 

                   5.4 ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 36 คน 

                   5.5 ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับและ

เผยแพร จำนวน 35 คน 

                6. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

                   มีจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ

สอน จำนวน 3 หอง 

 

             1.2 ผลลัพธ (Outcome) 

                1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  ผลการประเมินคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู 

คิดเปนรอยละ 100 

                2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

                   รอยละของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน เปนสำคัญและนำ

ไปใชในการจัดการเรียนการสอน  

                   คิดเปนรอยละ 97.22 

                3. การจัดการเรียนการสอน  ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 100 

                4. การบริหารจัดการชั้นเรียน ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 

100 
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                5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาวิชาชีพ รอยละ 97.22 

                6. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

                   หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนคิดเปน

รอยละ 100 

 

             1.3 ผลสะทอน (Impact) 

                  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับคุณภาพจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน 

                  สำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

          3. ดานการบริหารจัดการ 

             1.1 ผลผลิต (Output) 

                1. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

                   มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับผูบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุก

ฝายที่มีประสิทธิภาพ 

                2. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

                   มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

                3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

                   ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคมภายในสถาน

ศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน  

                   และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบำรุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง  

                4. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

                   สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ พรอมและเพียงพอ สำหรับใหครู บุคลากร

ทางการศึกษา ผูเรียนและผูท่ีสนใจ 

                   ใชบริการ คนควา หาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

                5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

                   ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานและสถานศึกษา 

 

             1.2 ผลลัพธ (Outcome) 

                1. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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                   ผลการประเมินและขอมุลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม 

                2. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

                   ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่หองเรียนหองปฏิบัติการโรงฝกงานหรืองานฟารม คิด

เปนรอยละ 100 

                3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

                   ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

                4. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

                   ผลการประเมินและขอมุลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ อยูในระดับยอดเยี่ยม

                5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

                   ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงาน ดานสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

             1.3 ผลสะทอน (Impact) 

                 1. สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทัน

สมัย และเปนปจจุบัน 

                 2. องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการอาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

                 3. ไดรับความพึงพอใจจากผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหลงเรียนรูและศูนยวิทย

บริการ ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ 

                    ใชงานดานสารสนภายในสถานศึกษา 

         4. ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ  

             1.1 ผลผลิต (Output) 

                1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีจำนวน 1 สาขาวิชา  มีผู

เรียนจำนวน 20 คน 

 

             1.2 ผลลัพธ (Outcome) 

                1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี คิดเปนรอยละ 100 

 

             1.3 ผลสะทอน (Impact) 
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                 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี 

 

     1.1.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

           1. ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

              1.1 ผลผลิต (Output) 

                 1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

                    ครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา  จำนวน 68 คน 

                 2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

                    สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 สาขา

วิชา 

                 3. การบริการชุมชนและจิตอาสา  มีจำนวนกิจกรรมในการบริการชุมและจิตอาสา 6 กิจกรรม 

                     

              1.2 ผลลัพธ (Outcome) 

                 1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

                    ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม คิดเปนรอยละ 100 

                 2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

                     ลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 

100 

                 3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

                    ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 

              1.3 ผลสะทอน (Impact) 

                  1. องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 

                  2. องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอน 

                  3. องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน 

 

         2. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

            1.1 ผลผลิต (Output) 
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                มีจำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จำนวน 11 ชิ้น 

            1.2 ผลลัพธ (Outcome) 

                ชนะเลิศ ระดับจังหวัด 1 ชิ้น 

                

            1.3 ผลสะทอน (Impact) 

                องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา นำผลงาน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค  

                หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผยแพร 

 

1.2 จุดเดน 

   1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

   3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

   4. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

   5. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา

เพ่ิมเติม 

   6. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

   7. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

   8. การจัดการเรียนการสอน 

   9. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

  10. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

  11. การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  12. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน หรืองานฟารม 

  13. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

  14. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  

  15. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

  16. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  17. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

  18. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

  19. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
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1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 

    1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

    2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

    3. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

    4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

    5. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

    6. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

 

1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   1. สถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมศูนยบมเพาะใหเปนไปตามเกณฑที่ สอศ. กำหนด และสงเสริมการสรางผู

ประกอบการหรือผูประกอบการอาชีพอิสระ 

   2. สถานศึกษาควรสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ 

สามารถเขารวมการแขงขัน 

      ในระดับตางๆ ได 

   3. สถานศึกษาควรสนับสนุน ใหมีระบบการติดตาม ดูแลและแนะแนวผูเรียนใหสำเร็จการศึกษาตามที่

หลักสูตรกำหนด อยางใกลชิด 

   4. สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีชั่วโมงการติว การทดสอบ V-NET เพ่ิมขึ้น 

   5. สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีสวนรวมจากหนวยงานและสมาคมศิษยเกา ในการพัฒนาระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุม  

     พ้ืนที่หองเรียน และอาคารปฏิบัติการ 

   6. สถานศึกษาควรสนับสนุน วัสดุอุปกรณตางๆ ใหผูเรียน สามารถสรางสรรคนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองาน

วิจัย เพิ่มข้ึน 

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ 

1. สงเสริมความรวมมือ ในเรื่องของการบมเพาะพัฒนาผูประกอบการหรือผูประกอบอาชีพอิสระ กับสภา

หอการคาแพร และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร 

2. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยไดรับความรวมมือจากสมาคมศิษยเกาเกษตรแพร 

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3. สรางเครือขายความรวมมือท้ังภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ 

4. สรางความสัมพันธ บริการความรู ดูแล และสงเสริมใหชุมชน มีฐานการเรียนรู เพื่อยกระดับชุมชน 

5. สงเสริมในดานความรวมมือท้ังภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการ ชุมชน และผูที่เกี่ยวของ ในดาน เครื่อง

มือ อุปกรณ เครื่องจักร ความรูวิชาการ 
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3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 

1. เพ่ิมผูเรียนสายอาชีพ 

   1.1 เพิ่มผูเรียนโดยจัดสวัสดิการใหผูเรียน เรียนฟรี พักฟรี กินฟรี 

   1.2 เพิ่มฐานผูเรียน อศ.กช. เพิ่มข้ึน โดยการจัดฐานการเรียนรูตามความปรารถนาของผูเรียน 

   1.3 จัด Open House ในงานประชุมวิชาการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

       หนวยแพร 

 

2. ศูนยความเปนเลิศทางการศึกษาอาชีวศึกษา (Excellent Center) 

   1. ทำความรวมมือกับมหาวิทยาลัยแมโจและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในเรื่อง เกษตรกาวหนา 

    

3. Re-Skills & Up-Skills 

   1. จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นใหกับชุมชน และผูที่สนใจ 

 

4. ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1. พัฒนาครูและบุคลากรโดยการเขารับการพัฒนากับ สอศ.  

   2. พัฒนาครูและบุคลากรโดยการเขารับการพัฒนากับมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

5. ขับเคลื่อนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

   1.  ทำความรวมมือจัดการเรียนการสอนทวิภาคีกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร 

   2. ทำความรวมมือจัดการเรียนการสอนทวิภาคีรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

   

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

   ความเปนมา 

       ตามท่ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดำรัสเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 

2540 ความวา “…สิ่งสำคัญคือเราพออยูพอกิน อุมชูตัวเราไดใหมีความพอเพียงแกตัวเอง พึ่งตนเองได 

หมายความวาใหสามารถดำรงชีวิตไดอยางไมเดือดรอน มีความเปนอยูอยางประมาณตน มีกินมีใชตามอัตภาพ 

แลวที่เหลือจึงจะขายเปนรายไดตอไป...” 

 

       การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงสืบสานพระราชปณิธานในเรื่องนี้ โดยรับพระราชเสาวนีย
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จาก สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่ประทับแรม ณ เข่ือนสิรินธร อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2541 มาดำเนินการจัดตั้ง “โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” ขึ้นอยางไมเปน

ทางการ เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากศูนยอำนวยการประสานงานเพื่อ

ความม่ันคงเฉพาะพื้นท่ีปาดงนาทามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุบลราชธานี เปนผูถายทอดความรู และ

เทคนิควิธีการนำจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ (EM) มาใชทางดานการเกษตร การเลี้ยง สัตวน้ำ และปศุสัตว ได

อยางมีประสิทธิภาพ และ กฟผ. ยังไดนำเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมมาดำเนินการดวย ตอมาไดมีการจัดอบรมให

แกผูปฏิบัติงาน กฟผ. ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ที่กระจายอยูทั่วประเทศ และยังขยายผลไปยังหนวย

ราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ วัด โรงเรียนและชุมชนตางๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นตอไป ดวยความมุงมั่นที่

จะสรางสรรคประโยชนใหกับสังคมโดยรวม และในป พ.ศ. 2546 กฟผ. จึงไดจัดตั้งโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนใหมีการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีการดำเนินงานเพื่อสังคม ดวยการ

เสริมสรางความรู ความเขาใจในการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ระหวางธรรมชาติและการดำรงชีวิตของมนุษย รูจักนำ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมาพัฒนาเพ่ือใชเลี้ยงปากเลี้ยงทอง โดยเนนเรื่องปลอดสารพิษเปนหลักสำคัญ และไม

กอหนี้สิน ผสมผสานกับการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงการรักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม ทำให

คุณภาพชีวิตดีขึ้น นำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนในทายที่สุด 

   

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร เปนอีกแหงหน่ึงที่ไดรับการสนับสนุนจาก กฟผ. ใหสงเสริมเกษตรกร 

ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสงเสริมใหวิทยาลัยฯ โรงเรียน และชุมชน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน เสริมสรางความรู สนับสนุน ดูแล เพ่ือฟนฟูสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพดีขึ้น ยก

ระดับคุณภาพชีวิตของ ชุมชน  

 

4.2 วัตถุประสงค 

     1. เพ่ือนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการอยางเปนรูปธรรม 

     2. สงเสริมวิถีของคนไทย ใหรูจักพอมีพอกิน พ่ึงตนเองได 

     3. ใหความรู ความเขาใจในการเกษตรโดยไมใชสารเคมี ไมทำลายระบบนิเวศ 

     4. เสริมสรางจิตสำนึก ใหเกิดการเกื้อกูลกัน 

     5. เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง และสรางเศรษฐกิจชุมชนใหยั่งยืน 

     6. สงเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยสูสุขภาพอนามัยที่ดี อันจะนำไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี 

     7. สงเสริมใหทำเกษตรกรรมธรรมชาติ ลดตนทุนจากการใชสารเคมี 

     8. สนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน และการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

     9. สงเสริมเพ่ือใหเกิดการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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4.3 กรอบแนวคิด (ถามี) 

     

4.4 วิธีการดำเนินงาน 

     1. ประชุมสวนที่เกี่ยวของ จัดการวางแผนการดำเนินงาน 

     2. จัดทำโครงการ และวางแผนงบประมาณ 

     3. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

     4. ดำเนินงานตามแผนงาน 

     5. สรุปและประเมินผล 

 

4.5 ผลการดำเนินงาน 

     1. รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (ประเภทที่ 5 ชุมชนที่ไดรับ

ความรูจากทางวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน)  

        ชุมชนบานไทรยอย หมู 12 ต.ไทรยอย อ.เดนชัย แพร  

     2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนบานบอเบี้ย โรงเรียนที่ไดรับความรูจากทางวิทยาลัยและใชไดผลดี

เดน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร  

 

4.6 ประโยชนที่ไดรับ 

     1. จัดการศึกษาเชื่อมโยงกับชุมชน สรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนเพื่อยกระดับชีวิตใหดีขึ้น  

     2. ยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     3. เปนการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณใหกับสถานศึกษา
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สวนท่ี 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 586 หมู 8 ต.เดนชัย อ.เดนชัย จ.แพร 54110

  โทรศัพท 054-613313  โทรสาร 054613313

  E-mail kasetphrae@pcat.ac.th  Website www.pcat.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

  ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 

 

         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร จัดตั้งข้ึนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 

2520 ใชชื่อวา “โรงเรียนเกษตรกรรมแพร” สังกัดกองโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา เพื่อที่จะขยายการอาชีวศึกษาให

กวางขวาง และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520-2524 โดยเปน 1 ใน 10 

โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเกษตรกรรมแพร โรงเรียนเกษตรกรรมพิจิตร โรงเรียนเกษตรกรรมกำแพงเพชร โรงเรียน

เกษตรกรรมสุพรรณบุรี โรงเรียนเกษตรกรรมยโสธร โรงเรียนเกษตรกรรมอุบลราชธานี โรงเรียนเกษตรกรรมรอยเอ็ด 

โรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัย โรงเรียนเกษตรกรรมลำพูน และโรงเรียนเกษตรกรรมพังงา 

         เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีการปรับ

เปล่ียนฐานะ ดังนี้ 

         วันที่ 20  กุมภาพันธ  2520  เริ่มกอต้ังเปนโรงเรียนเกษตรกรรมแพร 

         วันที่ 28  กันยายน   2524  ยกฐานะเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมแพร 

         วันที่ 12  กันยายน   2537  ทำหนาที่วิทยาลัยชุมชนเวียงโกศัย 

         วันที่ 20  พฤศจิกายน  2539  เปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 

 

ขนาดและที่ตั้ง 

         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร ตั้งอยูเลขที่ 586 หมู 8 ต.เดนชัย อ.เดนชัย จ.แพร ระหวางหลัก

กิโลเมตรท่ี 111-112  ถนนศรีสัชนาลัย - เดนชัย  มีเนื้อท่ี 516 ไร หางจากอำเภอเดนชัย ประมาณ 5 กิโลเมตร   

และหางจาก ตัวจังหวัด ประมาณ 25 กิโลเมตร  สภาพการเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต  และรถไฟ สภาพพื้นที่
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เปนเนินเขาสลับพื้นท่ีราบ มีลำหวยแมพวกไหลผานกลาง พ้ืนที่มีลักษณะเปนดินเหนียว และดินรวนปนทราย บาง

สวนเปนลูกรัง สวนหน่ึงเปนพ้ืนท่ีปาไมสักอนุรักษ  

 

อาณาบริเวณเขตติดตอ 

         โดยรอบวิทยาลัย มีดังน้ี 

         ทิศเหนือ         ติดถนนสายหลักเดนชัย-กรุงเทพฯ 

         ทิศใต            สวนเกษตรกร สวนไมสักอนุรักษ และทางรถไฟสายเหนือ (เชียงใหม –กรุงเทพ) 

         ทิศตะวันออก    ติดสำนักงานขนสง สวนเกษตรกรและชุมชน 

         ทิศตะวันตก     ติดสวนปาอนุรักษและถนนสายเดนชัย - ศรีสัชนาลัย

  การจัดการศึกษา

  การจัดการศึกษา   

1. การจัดการศึกษาในระบบ   เปดสอน 2 ระดับ คือ 

- ระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)  สาขาวิชาเกษตรศาสตร   

- ระดับ ปวส.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขาวิชาชางกลเกษตร 

     การศึกษาแกผูดอยโอกาส 

- ระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)  สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ผูดอยโอกาสในเรือนจำ) 

- ระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) สาขาวิชาเกษตรศาสตร( ผูดอยโอกาสในเรือนจำ) 

2. การจัดการศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย    

          คือการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

  สภาพชุมชน

  สภาพพ้ืนท่ีเปนเนินเขาสลับพื้นที่ราบ มีลำหวยแมพวกไหลผานกลาง พื้นที่มีลักษณะเปนดินเหนียว และดิน

รวนปนทราย บางสวนเปนลูกรัง สวนหน่ึงเปนพื้นที่ปาไมสักอนุรักษ อาณาบริเวณเขตติดตอ โดยรอบวิทยาลัย มีดังนี้ 

ทิศเหนือ        ติดถนนสายหลักเดนชัย-กรุงเทพฯ 

ทิศใต           สวนเกษตรกร สวนไมสักอนุรักษ และทางรถไฟสายเหนือ(เชียงใหม – กรุงเทพ) 

ทิศตะวันออก   ติดสำนักงานขนสง สวนเกษตรกรและชุมชน 

ทิศตะวันตก     ติดสวนปาอนุรักษและถนนสายเดนชัย –ศรีสัชนาลัย 

  สภาพเศรษฐกิจ

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพรอยูบริเวณประตูสูลานนา มีแหลงรานคาที่จำหนายสินคาพื้นเมือง สินคา

ประเภทของฝาก เชน เฟอรนิเจอรไมสัก ผาหมอฮอม และคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตร อยูในเขตพื้นที่การ

ปกครองขององคการบริหารสวนตำบลเดนชัย
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  สภาพสังคม

  สภาพสังคมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร มีลักษณะเปนสังคม 

เกษตรกรรมประชาชนอยูรวมกันดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผ อยูอยางพอเพียง มีวัดเปนศูนย รวมจิตใจของประชาชน

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 127 0 0 127

ปวช.2 199 0 0 199

ปวช.3 52 0 0 52

รวม ปวช. 378 0 0 378

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 138 20 158
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ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.2 74 0 74

รวม ปวส. 212 20 232

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 84 38 45.24

ปวส.2 137 118 86.13

รวม 221 156 70.59

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 52 32 61.54

ปวส.2 43 35 81.40

รวม 95 67 70.53

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
2 2 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 22 22 22

ขาราชการพลเรือน 2 - -

พนักงานราชการครู 7 7 7

พนักงานราชการ(อื่น) 2 - -

ครูพิเศษสอน 7 7 7

เจาหนาที่ 3 - -
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
16 - -

รวม ครู 36 36 36

รวมทั้งสิ้น 61 36 36

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 0 0 0

พาณิชยกรรม 0 0 0

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 1 2 3

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 1 2 3

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 13

อาคารปฏิบัติการ 9

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 5

อาคารอ่ืน ๆ 8



14/9/64 11:28 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2020/0247 21/58

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

รวมทั้งสิ้น 36

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 24489230.00

งบดำเนินงาน 3843720.00

งบลงทุน 0.00

งบเงินอุดหนุน 5510810.00

งบรายจายอื่น 1296700.00

รวมทั้งสิ้น 35140460.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  ทักษะนำ   คุณธรรมเดน   เนนใหบริการวิชาชีพเกษตรกรรม

  อัตลักษณ

  เปนคนดี มีสมรรถนะดานวิชาชีพเกษตรกรรม

  เอกลักษณ

  บริการวิชาชีพทางดานอาชีพเกษตรกรรม

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร จัดการศึกษาดานอาชีพเกษตรกรรม ที่มีสมรรถนะวิชาชีพไดมาตรฐาน 

ตรงตามความตองการกำลังคนในศตวรรษที่ 21 สรางอัตลักษณ จิตสาธารณะ คุณลักษณะอันพึงประสงค  และมี

คุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตามแนวทางศาสตรพระราชา

  พันธกิจ

  พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาใหผูเรียน มีอัตลักษณ เปนคนดี จิตสาธารณะ ทัศนคติทางบวก มีความภูมิใจใน

ทองถ่ินและประเทศชาติ  สามารถอยูรวมกันในสังคมบนความแตกตางทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข มีความรัก 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาและผลิตผูสำเร็จการศึกษา ใหมีทักษะวิชาชีพเกษตรกรรมในศตวรรษที่ 21 มีความรู ทักษะและ
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คุณธรรมท่ีพึงประสงคเปนกำลังคนท่ีมีทักษะวิชาชีพทางดานเกษตรกรรม ตรงความตองการกำลังคนในศตวรรษที่ 

21   

พันธกิจท่ี 3  จัดการศึกษาใหทุกคนสามารถไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง ทั้งผูเรียนปกติ ผูเรียนที่ตองการจัดการศึกษา

เปนพิเศษ ผูดอยโอกาส ดวยหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย ยืดหยุนหลากหลายเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา

อยางมีคุณภาพ  

พันธกิจท่ี 4  พัฒนาผูเรียนใหเปนกำลังคนที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 สรางความตระหนัก

และจิตสำนึกการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สงเสริมสนับสนุนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืนตามแนวทาง

ศาสตรพระราชา  

พันธกิจท่ี 5 พัฒนาการศึกษาดวยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการบริหารจัดการสมัยใหม ตามหลักธร

รมาภิบาลสูองคการแหงการเรียนรู ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารสามารถ จัดทำมาตรฐานการ

ศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

  เปาประสงค

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภายใต บริบทความรวมมือกับสถานประกอบการให ไดตามเปาหมาย

ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝกอบรมวิชาชีพกำลังคนอาชีวศึกษาที่อยูนอกระบบ ใหเพิ่มขึ้น 

2. มีปริมาณครู  คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาพอเพียงตอการจัด การศึกษาระดับ ปวช. 

ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและการฝกอบรมวิชาชีพ 

3. สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในดานการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี 

สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและเปนแหลงเรียนรู ของชุมชน โดยความรวมมือทางวิชาการ ระหวางหนวย

งาน สถานศึกษา สถานประกอบการท้ังภายในและตางประเทศ  

4. ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอยางมีคุณภาพโดยการมีสวนรวม

  ยุทธศาสตร

  ยุทธศาสตร ท่ี 1  มุงพัฒนาคุณภาพและปริมาณผูเรียนใหสัมพันธกับความตองการของตลาดแรงงานใน

ประเทศ และระดับสากล   

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาใหกับกลุมผูอยูนอกระบบ  

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  

ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางระบบการจูงใจใหเกิดการตัดสินใจเขาศึกษาตออาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางเสริมปริมาณครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา   

ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางเสริมสมรรถนะและประสบการณเพ่ือคุณภาพของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

ดานอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 7 สรางโอกาสและความรวมมือในการสรางเสริมคุณภาพครู คณาจารยและบุคลากร 

ทางการศึกษา ดานอาชีวศึกษา  
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ยุทธศาสตรท่ี 8 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในดานการจัดการเรียนการสอนในระดับ  

ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพใหเปนแหลงเรียนรู  

วิชาชีพและฝกอบรมวิชาชีพ ของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 9 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง  

หนวยงาน สถานศึกษาท้ังภายในและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 10 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหมี ประสิทธิภาพ  

     

  กลยุทธ

  กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 

กลยุทธที่ 2 เสริมสรางคนดีศรีเกษตรแพร 

กลยุทธที่ 3 สงเสริมพลังคิดเชิงบวก 

กลยุทธที่ 4 สรางเสริมความเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 

กลยุทธที่ 5 เสริมสรางคุณลักษณะที่พึ่งประสงค  

กลยุทธที่ 6 พัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

กลยุทธที่ 7 พัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธที่ 8 สงเสริมใหผูเรียนมีความรูในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธที่ 9  พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น 

กลยุทธที่ 10 ผูสำเร็จการศึกษามีมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธที่ 11  พัฒนาแหลงเรียนรู สรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐคนรุนใหม และสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยี 

กลยุทธที่ 12  เพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลประเมินผล 

กลยุทธที่ 13  เพิ่มศักยภาพการเขาถึงการศึกษาดานวิชาชีพเกษตรกรรม 

กลยุทธที่ 14  เพิ่มศักยภาพการศึกษาผูเรียนดอยโอกาสและกลุมชาติพันธุ 

กลยุทธที่ 15  เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาพิเศษ 

กลยุทธที่ 16  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

กลยุทธที่ 17  เสริมสรางทัศนคติท่ีดีตอการเรียนเพื่อประกอบอาชีพ 

กลยุทธที่ 18  พัฒนาการศึกษาสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธที่ 19  พัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจกลุมภาคเหนือตอนบน 2 

กลยุทธที่ 20 พัฒนาทักษะอาชีพรองรับอุตสาหกรรมใหม 

กลยุทธที่ 21  สงเสริมการประยุกตใชศาสตรพระราชาในการดำรงชีวิต 

กลยุทธที่ 22  ยกระดับสมรรถนะผูบริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธที่ 23  เพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
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กลยุทธที่ 24  พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

กลยุทธที่ 25  เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

หนวย อกท.ดีเดน การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรใน

อนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 1 การ

ดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเดน ในรูปแบบศูนยการเรียนรู

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 4

ราษฎรที่ไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 5

ชุมชนที่ไดรับความรูจากวิทยาลัย และใชไดผลดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 7 การ

คิดคนสิ่งประดิษฐในโครงการชีววิถีฯดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

การประกวดสื่อภาพยนตและสารคดี อาชีวะคุณธรรมสราง

ชาติ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

หนวย อกท.ดีเดน การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรใน

อนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 1 การ

ดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเดน ในรูปแบบศูนยการเรียนรู

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 4

ราษฎรที่ไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 5

ชุมชนที่ไดรับความรูจากวิทยาลัย และใชไดผลดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 7 การ

คิดคนสิ่งประดิษฐในโครงการชีววิถีฯดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

การประกวดสื่อภาพยนตและสารคดี อาชีวะคุณธรรมสราง

ชาติ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวุฒินันท จันทรแกว 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ ประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ ชื่อ

ผลงานเครื่องคัดไขอิเล็กทรอนิกสแบบพกพา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

ตาก อกท.ครั้งที่

41

นางคันธนัณท ดีอุต 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ

ดานผลิตภัณฑสำเร็จรูป ผลงานสบูกาแฟสมุนไพร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

ตาก อกท.ครั้งที่

41

นายราชิน ธารวาวแวว 

ครูท่ีปรึกษาการแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 4 ดานผลิตภัณฑ

อาหาร ผลงานลองกองลอยแกว

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

แพร

นายสุกฤษฏิ์พงษ ธรรมวุฒิ 

ครูท่ีปรึกษาการแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ผลงานตาวิเศษแจงเตือน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

แพร
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสิริวรัญญา พาดี 

ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร ผลงานชามะแขวนเพ่ือสุขภาพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย

นายยงยุทธ ดีอุต 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด อศจ.แพร

นางสาวจันทรจิรา แซยาง 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด อศจ.แพร

นายชาญวิทย ตาจันทรอินทร 

ครูท่ีปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ ประเภทที่ 4 ดานพลังงาน ชื่อผลงานเครื่อง

ฟกไขระบบไอโอที

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
อกท.จังหวัดสุ

ราษธานี

นายอนุสรณ ตรีพิชชารัตน 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ

ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงานอุปกรณเสริมเปดเซนทรัลล็อคผานแอปพลิเคชัน

ในสมารทโฟน

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

ตาก อกท.ครั้งที่

41

นางเสาวคนธ บุญญประภา 

ครูท่ีรึกษาทักษะ การผลิตไสกรอกจากเนื้อสัตว

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

ตาก อกท.ครั้งที่

41

นายอัศวรัตน รวมคำ 

วิ่งขามรั้ว 400 เมตร หญิง กีฬาอาชีวะเกมส

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวะภาคเหนือ

เกมส จังหวัด

นาน

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวุฒินันท จันทรแกว 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ ประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ ชื่อ

ผลงานเครื่องคัดไขอิเล็กทรอนิกสแบบพกพา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

ตาก อกท.ครั้งที่

41
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางคันธนัณท ดีอุต 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ

ดานผลิตภัณฑสำเร็จรูป ผลงานสบูกาแฟสมุนไพร

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

ตาก อกท.ครั้งที่

41

นายราชิน ธารวาวแวว 

ครูท่ีปรึกษาการแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 4 ดานผลิตภัณฑ

อาหาร ผลงานลองกองลอยแกว

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

แพร

นายสุกฤษฏิ์พงษ ธรรมวุฒิ 

ครูท่ีปรึกษาการแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ผลงานตาวิเศษแจงเตือน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

แพร

นางสาวสิริวรัญญา พาดี 

ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร ผลงานชามะแขวนเพ่ือสุขภาพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย

นายยงยุทธ ดีอุต 

ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด อศจ.แพร

นางสาวจันทรจิรา แซยาง 

ครูผูสอนดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด อศจ.แพร

นายชาญวิทย ตาจันทรอินทร 

ครูท่ีปรึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ ประเภทที่ 4 ดานพลังงาน ชื่อผลงานเครื่อง

ฟกไขระบบไอโอที

ชนะ

เลิศ
ชาติ

อกท.จังหวัดสุ

ราษธานี

นายอนุสรณ ตรีพิชชารัตน 

ครูท่ีปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ

ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงานอุปกรณเสริมเปดเซนทรัลล็อคผานแอปพลิเคชัน

ในสมารทโฟน

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

ตาก อกท.ครั้งที่

41

นายอัศวรัตน รวมคำ 

วิ่งขามรั้ว 400 เมตร หญิง กีฬาอาชีวะเกมส

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวะภาคเหนือ

เกมส จังหวัด

นาน

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดยช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศตายุ จันมะนิล 

การแขงขันทักษะโคเนื้อ สาขาสัตวศาสตร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

นายอภิสิทธิ์ ใจดี 

การแขงขันทักษะชางไฟฟา สาขาชางกลเกษตร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

นายศิวกร อยูเจริญกิจ 

การแขงขันทักษะผสมเทียมโค สาขาสัตวศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายณัชพล ม่ันเหมาะ 

การแขงขันทักษะโคเนื้อ สาขาสัตวศาสตร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

นายพิเชษฐชัย พันธจักร 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 4

ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

นายสายปาน คงผาสุข 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 4

ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

นายฉัตรวุฒิ ปญญาทิพย 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 1

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายชนสรณ ตาแวน 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 1

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นางสาวศศิวิมล นวนดั้ว 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 1

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายณัฐพงศ เชื้อมีศร 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 3

ผลิตภัณฑสำเร็จรูป

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธวัชชัย สำนัก 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 3

ผลิตภัณฑสำเร็จรูป

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

นางสาวนรินทรทิพย สังขเฉลา 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 3

ผลิตภัณฑสำเร็จรูป

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

นางสาวสิรินาถ ชนะโลก 

การแขงขันทักษะเพาะและขยายพันธปลา สาขา

ประมง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นางสาวโชษิตา ศิริคาม 

การแขงขันทักษะเพาะและขยายพันธปลา สาขา

ประมง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นางสาวลำดวน จิรนันทนุกุล 

การแขงขันทักษะพืชไร สาขาพืชศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นางสาวชญานนท กิติวงศกุล 

การแขงขันทักษะการผลิตน้ำผักผลไม สาขา

อุตสาหกรรมเกษตร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นางสาวรัชนีกร ขัติวงศ 

การแขงขันทักษะการผลิตน้ำผักผลไม สาขา

อุตสาหกรรมเกษตร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นางสาวระพีพรรณ อินทรทิม 

การประกวดขวัญใจโคบาล

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายสุดยอด สมรูป 

การประกวดโคบาล

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวเบญญาภา วงศวาร 

การแขงขันทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ สาขา

ประมง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นางสาวภวิกา จอมมานพ 

การแขงขันทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ สาขา

ประมง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายนนทวัฒน ถุงแกว 

การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ตาวิเศษแจงเตือน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ. แพร วิทยาลัยเทคนิคแพร

นายสายปาน คงผาสุข 

การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ตาวิเศษแจงเตือน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ. แพร วิทยาลัยเทคนิคแพร

นายศตายุ จันมะนิล 

การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ตาวิเศษแจงเตือน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ. แพร วิทยาลัยเทคนิคแพร

นายณัชพล ม่ันเหมาะ 

การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ตาวิเศษแจงเตือน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ. แพร วิทยาลัยเทคนิคแพร

นางสาวชนิกาญจน เกี๋ยงหนุน 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่

2การประกอบอาชีพ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายยศวัต เนตรนำ 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 2

การประกอบอาชีพ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายบดินทร กลมเกลี้่ยง 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 7

ดานผลิตภัณฑอาหาร

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายศรัญู สั่งสอน 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 7

ดานผลิตภัณฑอาหาร

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพีรวิชญ กิวัฒนา 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 7

ดานผลิตภัณฑอาหาร

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศตายุ จันมะนิล 

การแขงขันทักษะโคเนื้อ สาขาสัตวศาสตร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

นายอภิสิทธิ์ ใจดี 

การแขงขันทักษะชางไฟฟา สาขาชางกลเกษตร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

นายศิวกร อยูเจริญกิจ 

การแขงขันทักษะผสมเทียมโค สาขาสัตวศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายณัชพล ม่ันเหมาะ 

การแขงขันทักษะโคเนื้อ สาขาสัตวศาสตร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

นายพิเชษฐชัย พันธจักร 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 4

ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

นายสายปาน คงผาสุข 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 4

ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

นายฉัตรวุฒิ ปญญาทิพย 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 1

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายชนสรณ ตาแวน 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 1

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชนสรณ ตาแวน 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 1

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นางสาวศศิวิมล นวนดั้ว 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 1

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายณัฐพงศ เชื้อมีศร 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 3

ผลิตภัณฑสำเร็จรูป

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

นายธวัชชัย สำนัก 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 3

ผลิตภัณฑสำเร็จรูป

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

นางสาวนรินทรทิพย สังขเฉลา 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 3

ผลิตภัณฑสำเร็จรูป

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี อกท.ชาติ ครั้งที่ 41

นางสาวสิรินาถ ชนะโลก 

การแขงขันทักษะเพาะและขยายพันธปลา สาขา

ประมง

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นางสาวโชษิตา ศิริคาม 

การแขงขันทักษะเพาะและขยายพันธปลา สาขา

ประมง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นางสาวลำดวน จิรนันทนุกุล 

การแขงขันทักษะพืชไร สาขาพืชศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นางสาวชญานนท กิติวงศกุล 

การแขงขันทักษะการผลิตน้ำผักผลไม สาขา

อุตสาหกรรมเกษตร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวชญานนท กิติวงศกุล 

การแขงขันทักษะการผลิตน้ำผักผลไม สาขา

อุตสาหกรรมเกษตร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นางสาวรัชนีกร ขัติวงศ 

การแขงขันทักษะการผลิตน้ำผักผลไม สาขา

อุตสาหกรรมเกษตร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นางสาวระพีพรรณ อินทรทิม 

การประกวดขวัญใจโคบาล

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายสุดยอด สมรูป 

การประกวดโคบาล

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นางสาวเบญญาภา วงศวาร 

การแขงขันทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ สาขา

ประมง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นางสาวภวิกา จอมมานพ 

การแขงขันทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ สาขา

ประมง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายนนทวัฒน ถุงแกว 

ารประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ตาวิเศษแจงเตือน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ. แพร วิทยาลัยเทคนิคแพร

นายสายปาน คงผาสุข 

การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ตาวิเศษแจงเตือน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ. แพร วิทยาลัยเทคนิคแพร

นายศตายุ จันมะนิล 

การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ตาวิเศษแจงเตือน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ. แพร วิทยาลัยเทคนิคแพร

นายณัชพล ม่ันเหมาะ 

การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ตาวิเศษแจงเตือน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ. แพร วิทยาลัยเทคนิคแพร



14/9/64 11:28 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2020/0247 34/58

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวชนิกาญจน เกี๋ยงหนุน 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่

2การประกอบอาชีพ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายยศวัต เนตรนำ 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 2

การประกอบอาชีพ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายบดินทร กลมเกลี้่ยง 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 7

ดานผลิตภัณฑอาหาร

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายศรัญู ส่ังสอน 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 7

ดานผลิตภัณฑอาหาร

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41

นายพีรวิชญ กิวัฒนา 

การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 7

ดานผลิตภัณฑอาหาร

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

อกท.ภาค ครั้งที่ 41
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สวนท่ี 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ

ประเมิน ดังน้ี

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนท่ี 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

คำอธิบาย : 

        การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให

มีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการ

ศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธ์ิ 

1. ดานความรู

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   1.1.1) เชิงปริมาณ :   จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ปวช. 

จำนวน   41  คน ระดับปวส. จำนวน 72  คน ผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำป

การศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน  113   คน 

 

   1.1.2) เชิงคุณภาพ :  รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกระดับ 

ปวช. คิดเปนรอยละ 100 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกระดับ 

ปวส. คิดเปนรอยละ 88.88 รวมผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งสิ้นคิดเปนรอยละ 

92.62 มีคาคะแนน 5 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

   1.1.3) ผลสะทอน :   องคกร หนวยงานภายนอก ชุมชน หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ

ยอมรับยกยองสถานศึกษาสำหรับผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2563 สามารถมีงานทำ 

ประกอบอาชีพอิสระและเขาศึกษาตอท่ีอื่นได
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4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

2. ดานทักษะและการประยุกตใช 

1.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

    1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนกลุมผูเรียนเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการ

หรือผูประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  4   คน 

                         2. จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือผู

ประกอบการอาชีพอิสระ จำนวน  4   คน 

 

    1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ  2  

ดาว ในระดับจังหวัด ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

 

    1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง

สถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

สามารถออกไปดำเนินการประกอบอาชีพอิสระของตัวเองได 

 

1.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

    1.2.1) เชิงปริมาณ :  จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ผูเรียน

จำนวน 13 คน 

    1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ 

        1. ทักษะพืชไร  เหรียญเงิน  รองชนะเลิศ  ระดับภาค 

        2. ทักษะโคเนื้อ  เหรียญทอง  ชนะเลิศ  ระดับภาคและระดับชาติ 

        3. ทักษะผสมเทียมโค  เหรียญทอง  ชนะเลิศ  ระดับภาค 

        4. ทักษะชางไฟฟา  เหรียญทอง  รองชนะเลิศ  ระดับภาคและระดับชาติ 

        5. ทักษะการผลิตน้ำผักและผลไม  เหรียญทอง  รองชนะเลิศ ระดับภาค 

        6. ทักษะเพาะและขยายพันธุปลา  เหรียญทอง  รองชนะเลิศ ระดับภาค 

        7. ทักษะวิเคราะหคุณภาพน้ำ  เหรียญทอง  รองชนะเลิศ ระดับภาค 

        8. การประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล  เหรียญทอง  รองชนะเลิศ ระดับภาค     
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    1.2.3) ผลสะทอน :    องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน สามารถนำไปใชประโยชนได

จริง ในชีวิตประจำวัน และนำไปตออาชีพได

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

   สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสำเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จำแนกตามระดับ ประเภท

วิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่สถานศึกษา    

    1.1.1) เชิงปริมาณ :  - จำนวนผูเรียนแรกเขาของรุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปวช.3 จำนวน

แรกเขา มีจำนวน 52 คน  

                            มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษาจำนวน  32   คน 

                          - จำนวนผูเรียนแรกเขาของรุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 จำนวน

แรกเขา มีจำนวน 43 คน  

                            มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษาจำนวน  35   คน  

                          ผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน  67   

คน 

    1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 61.54 

             รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 81.40 

                           รวมผูสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นคิดเปนรอยละ 70.53 

    1.1.3) ผลสะทอน :    องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาสำหรับผูสำเร็จการศึกษา 

                           ประจำปการศึกษา 2563 สามารถ มีงานทำประกอบอาชีพอิสระ

และเขาศึกษาตอที่อื่นได 

 

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    2.1.1) เชิงปริมาณ :   จำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

ระดับ ปวช. จำนวน  52  คน จำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

ระดับ ปวส. จำนวน  43 คน รวมจำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ที่พึง
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ประสงค    ท้ังสิ้น    95   คน 

    2.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ระดับ ปวช. 

คิดเปนรอยละ 100 ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ระดับ ปวส. คิด

เปนรอยละ 100 รวมผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  คิดเปนรอยละ 

100 

   2.1.3) ผลสะทอน  :    องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษา   ในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

 

3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

   3.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. ในปที่ผานมามีงานทำในสถาน

ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน  38   

คน  มีงานทำและศึกษาตอ 38 คน 

                         2. จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวส. ในปที่ผานมามีงานทำในสถาน

ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน   118   

คน มีงานทำและศึกษาตอ 118 คน  รวมทั้งสิ้น 156 คน 

   3.1.2) เชิงคุณภาพ : 1. ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. ในปที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรศึกษาตอ  คิดเปนรอยละ 100 

                          2. ผูสำเร็จการศึกษา ปวส. ในปที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบ

การ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 100 เฉลี่ย

โดยรวมคิดเปนรอยละ 100 

   3.1.3) ผลสะทอน :   องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง

สถานศึกษา ในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษามีงาน  ทำในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ

  2) จุดเดน

  1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

3. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
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  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. สถานศึกษาควรเพ่ิมกิจกรรมศูนยบมเพาะใหเปนไปตามเกณฑท่ี สอศ. กำหนด และสงเสริม

การสรางผูประกอบการหรือผูประกอบการอาชีพอิสระ 

2. สถานศึกษาควรสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ 

สามารถเขารวมการแขงขันในระดับตางๆ ได 

3. สถานศึกษาควรสนับสนุน ใหมีระบบการติดตาม ดูแลและแนะแนวผูเรียนใหสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตร

กำหนด อยางใกลชิด

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

    1.1.1) เชิงปริมาณ : ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบคิดเปนรอยละ 100 

    1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ อยู

ในระดับ ยอดเยี่ยม 

    1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถาน

ศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

    1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวน สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  

                          หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

   1.2.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

                          คิดเปนรอยละ 100 

   1.2.3) ผลสะทอน :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถาน

ศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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                         หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

    1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ คิดเปนรอย

ละ 100 

    1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู อยูในระดับยอดเยี่ยม 

    1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ

คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

 

1.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

    1.2.1) เชิงปริมาณ :  จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

                           จำนวน 36 คน 

    1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียน เปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน  

                           คิดเปนรอยละ 100 

    1.2.3)  ผลสะทอน :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ

คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน 

                          สำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

1.3 การจัดการเรียนการสอน 

    1.3.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 

3ุ6 คน 

                          2. ครูผูสอนมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 36 

คน 

                          3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
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เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 36 คน 

                          4. ครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียน

รูในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 36 คน 

                          5. ครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหา

การจัดการเรียนรู จำนวน 36 คน 

     1.3.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 100 

     1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถาน

ศึกษาตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

1.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

    1.4.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนรายบุคคลจำนวน 36 คน 

                          2. ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและ

รายวิชาเปนปจจุบัน จำนวน 36 คน 

                          3. ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนรู จำนวน 36 คน 

                          4. ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการ

เรียน        จำนวน 36 คน 

                          5. ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดาน

อื่นๆ      จำนวน 36 คน 

   1.4.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 100 

   1.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอ

คุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 

1.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

    1.5.1) เชิงปริมาณ  : 1. ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 

จำนวน 36 คน 

                           2. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 

จำนวน 36 คน 

                           3. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน จำนวน 36 คน 

                           4. ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

จำนวน 36 คน 
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                           5. ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับและเผยแพร จำนวน 35 คน 

    1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

รอยละ 100 

    1.5.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอ

สมรรถนะของครูผูสอน 

 

1.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

    1.6.1) เชิงปริมาณ : จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใน

การจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 หอง 

    1.6.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 100 

    1.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอ

คุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

    1.1.1) เชิงปริมาณ   : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับผูบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ 

    1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมุลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม 

    1.1.3) ผลสะทอน   : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน  

 

1.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

    1.2.1) เชิงปริมาณ   : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการ

พัฒนาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู จำนวน 36 หอง รอยละ 100 

    1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่หองเรียนหองปฏิบัติการโรง

ฝกงานหรืองานฟารม อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

    1.2.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการ
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อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

 

1.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

     1.3.1) เชิงปริมาณ   : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การ

คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน  

                            และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบำรุงรักษาและพัฒนา

อยางตอเน่ือง  

     1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

     1.3.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใหบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 

1.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

     1.4.1) เชิงคุณปริมาณ : สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ พรอมและเพียงพอ 

สำหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนและผูที่สนใจใชบริการ คนควา หาความรูเพื่อสง

เสริมการเรียนรู 

     1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมุลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ อยูใน

ระดับยอดเยี่ยม 

     1.4.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

 

1.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

    1.5.1) เชิงคุณปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงานและ

สถานศึกษา 

    1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช

งาน ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

    1.5.3) ผลสะทอน   : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

เพื่อการใชงานดานสารสนภายในสถานศึกษา

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

    1.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี รอย
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ละ 100 

                          2. รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี รอยละ 100 

    1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

    1.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  2) จุดเดน

  1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

4. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

5. การจัดการเรียนการสอน 

6. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

7. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

8. การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

9. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน หรืองานฟารม 

10. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

11. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  

12. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

13. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีสวนรวมจากหนวยงานและสมาคมศิษยเกา ในการพัฒนาระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุม พื้นที่หองเรียน และอาคารปฏิบัติการ

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ
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1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

   1.1.1) เชิงปริมาณ   : รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 

รอยละ 100 

   1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมอยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

   1.1.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวมใน

การบริหารสถานศึกษา 

 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

    1.2.1) เชิงปริมาณ   : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ 100 

    1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน อยูในระดับยอดเยี่ยม 

    1.2.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของในการระดม

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

    1.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมและจิตอาสา 6 กิจกรรม 

    1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยูใน

ระดับยอดเยี่ยม 

    1.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

   2.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จำนวน 11 

ชิ้น 

                          ชนะเลิศ ระดับชาติ 1 ชิ้น 
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   2.1.2) เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษามีการจัดทำผลงานวิจัย สิงประดิษฐ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคมากขึ้น 

   2.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง

สถานศึกษา นำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใช

ประโยชนหรือเผยแพร

  2) จุดเดน

  1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. สถานศึกษาควรสนับสนุน วัสดุอุปกรณตางๆ ใหผูเรียน สามารถสรางสรรคนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ หรืองานวิจัย เพ่ิมขึ้น
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สวนท่ี 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนท่ีได 100

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 100 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 5 15

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

ผลรวมคะแนนท่ีได 23

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 92.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
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ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 4 8

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 4 8

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 91

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 95.79

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนท่ีได 25

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 1 2

ผลรวมคะแนนท่ีได 77

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 90.59

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 65 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนท่ีได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 45 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

ผลรวมคะแนนท่ีได 12

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 80.00
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 97.27

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 95.79

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.1

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.49

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนท่ี 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนท่ี 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. 1. โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (เขา

คาย , CEFR) 2. โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินเพื่อ

ขับเคลื่อน อกท.หนวยแพร 3. โครงการสงเสริมการประกอบ

อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาและเตรียมความ

พรอมผูเรียนอาชีวศึกษาสูการเปนผูประกอบการรุนใหม (Start

Up, Business online, Farm) 4. โครงการเตรียมความพรอม

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-net)

และการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. 1. โครงการการประชุมวิชาการ อกท. (ระดับหนวย ภาค และ

ชาติ) 2. โครงการติดตามการมีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ

ในสาขาที่สำเร็จการศึกษา หรือสาขางานที่เกี่ยวของ และความพึง

พอใจของนายจางหรือผูประกอบการที่มีตความสามารถการปฏิบัติ

งานของผูสำเร็จการศึกษา

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. 1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลและแนะแนวผูเรียนเพื่อลด

ปญหาการออกกลางคัน 2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

อาชีวศึกษา 3. โครงการสงเสริมใหผูเรียนรวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร (วันสำคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และวัฒนธรรม

ขนบธรรมประเพณี ) 4. โครงการถนน 4 สาย เพื่อเพิ่มปริมาณผู

เรียนอาชีวศึกษาและสรางคานิยม “การศึกษาสรางคน อาชีวะ

สรางชาติ” 5. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 6. โครงการสถาน

ศึกษาพอเพียง 7. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 8. โครงการ

ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรปาไม 9. โครงการ to be number

one (ดนตรี กีฬา ตานยาเสพติด) 10. โครงการจัดหาทุนการ

ศึกษา 11. โครงการกิจกรรมการวันสำคัญ 12. โครงการพัฒนา

กิจการลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศ

เฉพาะทาง (เกษตรอัจฉริยะ เกษตรปลอดภัย GAP และมาตรฐาน

อื่นที่เกี่ยวของ)

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของครูและ

บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 3. โครงการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาดวยตนเองผานระบบออนไลน

(Platform, Internet, Access, Conference) 4. โครงการจาง

ครูพิเศษ ผูประสานงานเฉพาะดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ 5. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให

นักเรียน 6. โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู

เรียนอาชีวศึกษา 7. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และ

โครงการปจฉิมนิเทศผูสำเร็จการศึกษา 8. โครงการ Green

College 9. โครงการสวนพฤษศาสตร 10. โครงการความรวมมือ

ผลิตกำลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองการผลิตและบริการ

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. 1. จัดหาวัสดุการศึกษาสำหรับผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ

ปวส. 2. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (เรียนฟรี15ป) 3. โครงการพัฒนาเครือขายอินเตอรเน็ต 4.

โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท

(อศ.กช.) 5. โครงการจัดการเรียนการสอนศูนยการเรียน 6.

โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ 7. . โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 8. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

และระบบสาธารณูปโภค แหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการใหเอื้อ

ตอการเรียนรู 9. โครงการซอมบำรุงยานพาหนะ แทรกเตอร และ

เครื่องทุนแรงการเกษตรของวิทยาลัยฯ 10. โครงการจัดทำหอง

เก็บเอกสารการเงินและบัญชี เพื่อเพิ่มประสทธิภาพระบบการ

ควบคุมภายใน 11. โครงการจัดหาครุภัณฑดวยเงินบำรุงการ

ศึกษา 12. โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลดานอาชีพ 13. โครงการ

พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาภาค

รัฐใหมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสถานะตางๆ ผานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 14. โครงการประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 15. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ

พัฒนาการศึกษา 16. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. 1. โครงการการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี 2. โครงการ “เกษตรแพร จิตอาสาบริการชุมชน” 3.

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน (Fix it Center) 4.

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใหสอดคลองและสนองตอ

ความตองการกำลังคนของประเทศตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. 1. โครงการความรวมมือจัดการศึกษาตางประเทศ 2. โครงการฝก

อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3. โครงการพัฒนาอาชีพ กลุมเปา

หมายพิเศษ (ผูสูงอายุ) 4. โครงการฝกอบรมและพัฒนาเกษตรกร

ใหเปน Smart Farmer 5. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพฐาน

สมรรถนะ (E to E) 6. โครงการประชาสัมพันธผานสถานีวิทยุ

แหงประเทศไทย 7. โครงการพัฒนาการศึกษาตามแนวพระ

ราชดำริ 8. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (เกษตร

ทฤษฎีใหม) 9. ขับขี่ปลอดภัยใสใจกฎจาราจร (ลดอุบัติเหตุทาง

ถนน)

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. 1. โครงการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

2. 1. โครงการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ


