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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
(Self-Assessment Report : SAR)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
ตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 เรื่องมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก โดยมีการกาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ที่ต้ องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรับรองการประเมิน
คุณภาพภายนอก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งประกอบ
ไปด้วย 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วการประกั น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ทั้งนี้เพื่ อนาผลการประเมิน
ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2559 ซึ่ง
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เปิดเผยต่อสาธารณชนและจะใช้พัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นปฏิภาณอัน
แน่วแน่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ต่อการจัดการศึกษาต่อชุมชน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
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1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดี
1.1 ระดับตัวบ่งชี้
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
1.1.1 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
1.1.1 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
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2
2
1
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนด)
11. สถานศึกษามีอัตราผู้สาเร็จการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
2. ครูและบุคลากรทุกฝุาย และผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี
เยี่ยม
3. ครูบุคลากรทุกฝุาย และผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม อย่างดีเยี่ยม
4. สถานศึกษาดาเนินการตามนโยบายที่หน่วยงานต้นสกัดมอบหมายอย่างเข้มแข็ง
4. สถานศึกษามีอัตรากาลังที่เหมาะกับจานวนผู้เรียน
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ เป็นประจาทุกภาคเรียน
7. นักเรียนนักศึกษา ครูบุคลากรสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างปลอดภัย และเป็นระบบ
8. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี
9. สถานศึกษามีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
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10 . สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เป็นประจาทุกภาคเรียนอย่างดีเยี่ยม
11. สถานศึกษาดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดย
1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุเปูาหมายที่กาหนด)
1. ข้อมูลตอบกลับการประเมินความพึงพอใจผู้สาเร็จการศึกษา ติดตามได้น้อย
2. ควรมีการจัดกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม ต่อเนื่อง
ทุกปี 3. ควรเพิ่มสัญญาณการเข้าถึงโดยระบบเครือไร้สายเพิ่มขึ้น และระบบที่เสถียรมากยิ่งขึ้น
4. การทางานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนยังไม่ครอบคลุมทุกรายวิชา
5. สถานศึกษาควรจัดให้มีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้องกากับดูแล
ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
6. ขาดการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
1. ควรมีการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ครอบคลุมทุกแผนกวิชา
2. ควรพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพที่ดี ให้ดียิ่งขึ้น
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2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
67 หมู่ 1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
044-611159 ต่อ 136
044-611899

www.bcat.ac.th/

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้จัดให้มีการบริการวิชาการชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้ง
เกษตรกรและลูกหลานเกษตรกรในจังหวัด และประชาชนตามหมู่บ้านชายแดน โครงการฝึกอาชีพตาม
แผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน ในถิ่ น ทุ ร กั น ดารตามพระราชด าริ (ตชด.) และมี โ ครงการฝึ ก อาชี พ
เกษตรกรรมระยะสั้นให้กับชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และนอกจากจัดอบรมวิชาชีพแล้วยังจัดรายการวิทยุ
ทางการเกษตรออกอากาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่น 2 สถานี ในจังหวัดบุรีรัมย์ จัดให้มีวิทยากรออกให้การ
อบรมประชาชนในหมู่บ้านชายแดน ไทย-กัมพูชา และชุมชนโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมซึ่งได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน GMP
(codex) และมีโรงงานผลิตน้าดื่มเพื่อการบริโภคได้ผ่านการตรวจประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473 ตั้งอยู่ทาง
ทิศใต้ห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าประมาณ 1 กิโลเมตร ติดกับวงเวียนอนุสาวรีย์สมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่ 1) ที่ตั้ง เลขที่ 67 หมู่ 1 ถนนสายบุรีรัมย์ – ประโคนชัย ตาบลอิสาณ
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 350 ไร่ มีไร่ฝึกนักศึกษา 871 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่
บ้านสามศิลา ตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอคูเมือง ซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาลัยประมาณ 40 กิโลเมตร
จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และปวส.
1. จัดการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรเยาวชน และผู้สนใจในท้องถิ่นและ
โครงการอันเนื่องจากพระราชดาริต่าง ๆ
2. วิจัยและส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพต่าง ๆ
3. ฝึกอบรมนักเรียน-นักศึกษา แบบบูรณาการ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างนักเรียนให้เป็นคนเก่ง
คนดี และมีสุข
4. ให้บริการแก่ชุมชน เกษตรกรและหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพเกษตร
5. ร่วมกับภาครัฐ – เอกชนเพื่อการศึกษา และประกอบอาชีพ
6. จัดการสถานศึกษาและงานฟาร์มในเชิงธุรกิจ
7. สร้างงานสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและชุมชน
8. เปิดโอกาสทางการศึกษาให้หลากหลาย ทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
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หลักสูตรและระดับที่เปิดสอน
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม อศ.กช. และประเภทวิชา
พณิชยกรรม
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
และประเภทวิชาประมง
3. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น

2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

๕

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ประจาปีงบประมาณ 2559

งานการบัญชี
นางสาวพัชราภรณ์ กาจร

งานการเงิน
นางขวัญใจ เพ็ชร์ศรี

งานบุค ลากร
นายสวัสดิ์ กลับทับลังค์

งานบริหารงานทัว่ ไป
นางสาวสุชารัตน์ ไพรงาม

รองผู้อานวยการฝ่ ายบริหารทรัพยากร
นายอดุลย์ ผิวผัน

งานวิจยั พัฒนา นวัต กรรม และสิง่ ประดิ ษ ฐ์
นายธนพนธ์ ธิสงค์

งานประกันคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษา
นางรังสินันท์ กีรติตระกูล

งานความร่วมมือ
นายนินนาท วานิชยากร

งานศู นย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายกฤษดา ดีดว้ ยชาติ

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวพอใจ ทราบรัมย์

รองผู้อานวยการฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสารวย ยอดเยีย่ มแดร

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายอุทิศ บุญนาน

งานสวัสดิ การนักเรียนนักศึ กษา
นายเกรียงศักดิ์ ตะกะศิลา

งานแนะแนวอาชีพและการจัด หางาน
นายชนาธิวฒ
ั น์ ซารัมย์

งานปกครอง
นายสมัคร นรินทร์รมั ย์

งานครูทปี่ รึกษา
นางนันทพร ธาตุชัย

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึ กษา
นายเกรียงศักดิ์ ตะกะศิลา

รองผู้อานวยการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึ กษา
นายชูชีพ เหมือนพร้อม

แผนกวิชาเทคโนโลยีสานักงาน
นางขวัญใจ เพ็ชร์ศรี

โครงการอาชีวศึ กษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
นายพิสิทธิ์ ดาริห์รมั ย์

งานสือ่ การเรียนการสอน
นายบุญส่ง ดาเอีย่ มดี

งานอาชีวศึ กษาระบบทวิภาคี
นายเอกสิทธิ์ สมคุณา

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสิรพิ ร วรรณมาศ

งานวัด ผลและประเมินผล
นางภิมนต์ภรณ์ จริตรัมย์

งานพัฒนาหลักสูต รการเรียนการสอน
นางศุกลรัตน์ โสดากุล

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสิรพิ ร วรรณมาศ

แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวพัชราภรณ์ กาจร

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายกฤษดา ดีดว้ ยชาติ

แผนกวิชาอุต สาหกรรมเกษตร
นางรังสินันท์ กีรติตระกูล

แผนกวิชาช่างกลเกษตร
นายอุทิศ บุญาน

แผนกวิชาประมง
นางนันทพร ธาตุชัย

แผนกวิชาสัต วศาสตร์
นายบัญชา ธาตุชัย

แผนกวิชาพืชศาสตร์
นางเพชรินทร์ สมสะอาด

คณะกรรมการวิทยาลัย

งานพัสดุ
นายพรพิทักษ์ ซ่าอินทร์

งานส่งเสริมผลิต ผล การค้ า และประกอบธุรกิจ
นางจินตนา ทองเลิศ

งานโครงการชีววิถเี พื่อพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นายบัญชา ธาตุชัย

แผนกวิชาการโรงแรม (MEP)
นางสิรนิ ธร มหาพรหม

นายสุกลุ สุวรรณธาดา

ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรุ รี มั ย์

งานอาคารสถานที่
นายพรพนา แฝงกาย

งานศู นย์บม่ เพาะวิสาหกิจอาชีวศึ กษา
นางสิรนิ ธร มหาพรหม

งานโครงการอาหารกลางวันแบบยัง่ ยืน
นายชนาธิวฒ
ั น์ ซารัมย์

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

งานทะเบียน
นางสาวลัดดาวัลย์ สืบจิตต์

งานฟาร์มและโรงงาน
คณะกรรมการ

รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ
นายสุรชาติ กีรติตระกูล

งานประชาสัมพันธ์
นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข

๖
2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1. นายสุกล สุวรรณธาดา ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ผิวผัน รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ
3. นายชูชีพ เหมือนพร้อม รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กรรมการ
4. นายสุรชาติ
กีรติตระกูล
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
กรรมการ
5. นายชวลิต สัมโน ผู้ช่วยผู้อานวยการ(ฝุายแผนงานและความร่วมมือ)
กรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ ตะกะศิลา ผู้ช่วยผู้อานวยการ(ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)
กรรมการ
7. นายวิรัตน์
อมรชัยกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นายพลศักดิ์
เผ่ากันทรากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายอนุชาติ
เพ็ชร์ศรี
หัวหน้าคณะวิชาเกษตรศาสตร์
กรรมการ
10. นายปรีดา
หลอดทอง
หัวหน้าคณะวิชาวิศวกรรมเกษตร
กรรมการ
11. นางสุวิมล
สัมโน
หัวหน้าคณะวิชาสามัญสัมพันธ์
กรรมการ
12. นางสิรินธร
มหาพรหม
หัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ
กรรมการ
13. นางเพชรินทร์ สมสะอาด
หัวหน้าคณะวิชาพืชศาสตร์
กรรมการ
14. นายสุวิชา
ค่ายหนองสวง หัวหน้าคณะวิชาประมง
กรรมการ
15. นายบัญชา
ธาตุชัย
หัวหน้าคณะวิชาสัตวศาสตร์
กรรมการ
16. นางรังสินันท์ กีรติตระกูล
หัวหน้าคณะวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ
17. นายอุทิศ
บุญนาน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร
กรรมการ
18. นางขวัญใจ
เพ็ชร์ศรี
หัวหน้าคณะวิชาการจัดการสานักงาน
กรรมการ
19. นายกฤษดา
ดีด้วยชาติ
หัวหน้าคณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรรมการ
20. นางสาวพัชราภรณ์ กาจร
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
กรรมการ
21. นายมานะ
เรืองรัมย์
ผู้แทนฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กรรมการ
22. นางกรองแก้ว แท่นแก้ว
ผู้แทนฝุายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
23. นางศุกลรัตน์
โสดากุล
ผู้แทนฝุายวิชาการ
กรรมการ
24. นางพอใจ
ทราบรัมย์
ผู้แทนฝุายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ
25. นางสาวสายฝน วรรณพฤกษ์
ผู้แทนศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กรรมการ
26. นายสารวย ยอดเยี่ยมแกร รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
กรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวสุชารัตน์ ไพรงาม หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
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2.2.3 จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา
ผู้บริหาร/ครูประจาแผนกวิชา
ผู้บริหาร
พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
ประมง
ช่างกลเกษตร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การจัดการสานักงาน
การโรงแรม
สามัญสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

จานวน/คน
5
10
10
3
2
6
2
1
1
1
7
1

หมายเหตุ

สรุปจานวนผู้บริหาร และครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ณ ตุลาคม 2559
ผู้บริหาร
5
คน
ครู
43 คน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1
คน
รวม
49 คน
2.2.4 จานวนบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ครู
ครูพิเศษสอน
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จานวน/คน
10
24
11
41
135

หมายเหตุ

๘
2.2.5 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี ณ 19 มกราคม 2560
ประเภทวิชา
ระดับชั้น ปวช.
เกษตรกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน/ศูนย์

เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
ช่างกลเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
การผลิตสัตว์น้า
รวมนักเรียนภาคปกติ
เกษตรทั่วไป (อศ.กช.)
- ศูนย์โนนสุวรรณ
- ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
- ศูนย์กระสัง
- ศูนย์หนองกี่
- ศูนย์แคนดง
- ศูนย์แสลงพัน
- ศูนย์ประโคนชัย
- ศูนย์ลาปลายมาศ
- ศูนย์พลับพลาชัย
- กลุ่มเรือนจา
รวมนักเรียน อศ.กช. และเรือนจา
รวมจานวนนักเรียนประเภทวิชาเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมจานวนนักเรียนพาณิชยกรรม
รวมนักเรียน ระดับชั้น ทั้งหมด ปวช. 1443 คน
*หมายเหตุ* นักศึกษาตกค้าง 7 คน

ปวช.1
107
44
98
50
20
319
41
23
58
10
19
49
200
519
50
62
112
631

ปีการศึกษา 2559
ปวช.2
55
28
60
32
16
191
10
13
19
24
43
22
131
322
47
37
84
406

ปวช.3
35
32
33
25
12
137
39
38
40
28
46
15
206
343
34
22
56
399

๙
ประเภทวิชา
ระดับชั้น ปวส.
เกษตรกรรม

สาขาวิขา

สาขางาน

ปีการศึกษา 2559
ปวส.1
ปวส.2
46
33
42
39
-

พืชศาสตร์
พืชศาสตร์ (ทวิภาคี)
พืชศาสตร์ (ทวิภาคี)ปี
56
สัตวศาสตร์
21
สัตวศาสตร์ (ทวิภาคี)
12
สัตวศาสตร์ ภาคสมทบ
อุตสาหกรรม
9
ช่างกลเกษตร (ทวิภาคี)
28
ช่างกลเกษตร (คูโบต้า)
12
ประมง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4
รวมนักเรียนประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง
174
บริหารธุรกิจ
บัญชี
31
บัญชี ภาคสมทบ 2/57
คอมพิวเตอร์
23
การัดการสานักงาน
9
อุสาหกรรมการ
การโรงแรม
23
ท่องเทียว
รวมนักเรียนประเภทวิชาพณิชยการอุสาหกรรมการท่องเทียว
86
รวมจานวนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ทั้งสิ้น 570 คน
260
รวมนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทั้งสิ้น 2,013 คน
*หมายเหตุ* นักศึกษาตกค้าง 56 คน

28
9
26
7
32
8
182
30
10
7
25
72
254

๑๐
2.2.6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 เดือน 25 พ.ค.2560
ปวช/สาขา
พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
ช่างเกษตร
ประมง
การบัญชี
คอมพิวเตอร์
รวม
ปวส/สาขา
พืชศาสตร์
พืชศาสตร์(ทวิภาคี)
สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์(ทวิภาคี)
อุตสาหกรรมเกษตร
ช่างกลเกษตร(ทวิภาคี)
ประมง
การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การจัดการสานักงาน(ทวิภาคี)
การโรงแรม (ทวิภาคี)
รวม

นักเรียนนักศึกษา
35
31
25
33
12
34
21
191

ผู้สาเร็จการศึกษา
25
13
24
29
11
28
14
144

นักเรียนนักศึกษา
33
39
28
9
7
32
8
30
10
7
22
225

ผู้สาเร็จการศึกษา
31
25
8
7
28
7
30
9
7
22
174

๑๑
2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
พ.ศ. 2474 – 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2481 – 2493
พ.ศ. 2494 – 2505
พ.ศ. 2506 – 2523
พ.ศ. 2513 – 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2519 – 2520
พ.ศ. 2520 – 2526
พ.ศ. 2520 – 2521
พ.ศ. 2522 – 2523
พ.ศ. 2524 – 2525
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2527 – 2528
พ.ศ. 2528 – 2540
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2537 – 2539
พ.ศ. 2537 – 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540

-เปิดสอนระดับประถมวิสามัญเกษตรกรรม (ป.4-ป.5) โดยใช้เงินสะสม
ศึกษาพลีและเงินช่วยการประถมศึกษา
-เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมบุรีรัมย์
-เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแผนกเกษตรกรรม
-เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกเกษตรกรรม
-เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกเกษตรกรรม รับ
นักเรียนที่สาเร็จ ม.ศ. 3 หรือ ม. 6 เดิม หลักสูตร 3 ปี
-เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรการศึกษาแผนกฝึกหัดครูเกษตรกรรม
(ปกศ.เกษตร)
-ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์
-จัดตั้งไร่ฝึกนักศึกษาเพื่อเป็นแหล่งฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา
-เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกเกษตรกรรม
(ปวส.เกษตร)
-เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเกษตรกรรม โดย
รับผู้ที่จบ ม.ศ. 5 หลักสูตร 1 ปี
-ดาเนินโครงการฝึกอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
-ดาเนินโครงการฝึกอาชีพเกษตรกรรมเคลื่อนที่
-เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเกษตรกรรม รับ
ผู้สาเร็จ ม.3 หรือเทียบเท่าหลักสูตร 3 ปี
-มูลนิธิวิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ได้รับการจดทะเบียน เมื่อวันที่
15 กันยายน พ.ศ. 2525
-เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พิเศษ) (ปวช.พิเศษ) ตามโครงการอาชีวศึกษา
พัฒนาชนบท
-เปิดดาเนินการศูนย์สาธิตและขยายพันธุ์ไม้ผลที่บริเวณท้ายเขื่อนลา
นางรอง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
-ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา
-ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา
-ได้รับคาสั่งแต่งตั้งกระทรวงศึกษาธิการให้ทาหน้าที่วิทยาลัยชุมชนอีก
บทบาทหนึ่งในชื่อ “วิทยาลัยชุมชนศรีบุรีรัมย์”
-เปิดสอนสาขาวิชานอกภาคเกษตรในระดับ ปวช. และปวส.
-เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
-จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชีวิตที่ศูนย์สาธิตและ

๑๒

พ.ศ. 2541 – 2542
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2546

ขยายพันธุ์ไม้ผล อาเภอโนนดินแดง ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กรมอาชีวศึกษา กับ บริษัทสยามแอดวานซ์เอ็ดยูเคชั่น 2000 จากัด
(SAE2000)
-เปิดสอนนักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี ตาม
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
-ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานประเภทอุดมศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรีทั้งสถานศึกษาและนักศึกษา
-โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้
ผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ตาม
ข้อกาหนดของ Codex Alimentarus Recommended International
Code of Parctice General Principles of Food Hygiene [CAC/RCP
1-1969,Rve.3 1997,Amended1999
- โรงงานผลิตน้าดื่มเพื่อการบริโภค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ได้ผ่านการตรวจประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2547

-ได้รับการตรวจประเมินจากสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)

พ.ศ. 2548

- คะแนนรวมอันดับที่ 4 การแข่งขันทักษะ อกท. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ณ.วษท. ยโสธร

พ.ศ. 2549

- ได้รับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2548
นายสาราญ กมล ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2548

พ.ศ. 2550

-ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดปีการศึกษา
2549
- ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาด้านการอาชีวศึกษารอบที่สอง จากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
- ได้รับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2551
นายสาราญ กมล ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา
2551

พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552

- ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา
2551
- ได้รับมอบโล่ (ทองคา 99.99 %) จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจาก
สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม ได้

๑๓
รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งภายใน 10 ปี คือ ปีการศึกษา 2543,
2548, 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556-2557

-ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง 2553”
-ชนะเลิศการประกวดหน่วยร่วมกรรมดีเด่นในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 33 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
- ชนะเลิศกิจกรรมดีเด่นระดับภาค ในงานประชุมวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 34 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
- ชนะเลิศกิจกรรมดีเด่นระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 34 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
- ชนะเลิศการประกวดบ้านพักนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการ “ ตาม
โครงการหมู่บ้านปฏิรูปบ้านพักนักเรียนนักศึกษา” ระดับภาค
- ชนะเลิศการประกวดบ้านพักนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการ “ตาม
โครงการหมู่บ้านปฏิรูปบ้านพักนักเรียนนักศึกษา” ระดับชาติ
- ได้รับเลือกเป็นสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชาชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อกท.) ครั้งที่ 34 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
- ได้รับเลือกเป็นสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชาชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อกท.) ครั้งที่ 34 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
-ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา
2554
- ชนะเลิศอันดับที่ 2 การคัดเลือกสมาชิก อกท. ดีเด่นระดับภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด
- ชนะเลิศอันดับที่ 3 หน่วย อกท. ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ชนะเลิศอันดับที่ 2 คะแนนการประกวด แสดง และแข่งขันทักษะ
(อกท.) ครั้งที่ 35 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วษท.ร้อยเอ็ด
-หน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ครั้งที่ 35 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ

๑๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
ด้านการอาชีวศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
-นายสัมพันธ์ ขอบคุณรัมย์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2557

พ.ศ.2558

-คะแนนรวมอันดับที่ 1 การประกวด แสดงและแข่งขัน ในงานประชุม
วิชาการ อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร
-คะแนนรวมอันดับที่ 2 การประกวด แสดงและแข่งขัน ในงานประชุม
วิชาการ อกท. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 36 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ตาก
-ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลเกษตร ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อกท.) ครั้งที่ 36 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
- นางสาวสุปราณี กุสะรัมย์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
และทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จากสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)
- ชนะอันดับที่ 2 การประกวดนันทนาการ ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 36 ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
-ชนะเลิศคะแนนรวมทุกกิจ อันดับที่ 1 การประกวด แสดงและแข่งขัน ใน
งานประชุมวิชาการ อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
-อับดับที่ 3 มาตรฐานเหรียญทอง ผลการคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2558
- นายเจษฎา ปิตตารัมย์ ได้รับคัดเลือกสมาชิก อกท. ดีเด่นระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2558
-ชนะเลิศคะแนนรวมทุกกิจกรรม อันดับที่ 1 การประกวด แสดงและ
แข่งขัน ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 37 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

๑๕
พ.ศ.2559

-นิทรรศการทางการเกษตร ชนะที่ ๓ เกียรติบัตรทอง การประกวด แสดง
และแข่งขัน ในงานประชุมวิชาการ อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่
38 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
-การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชนะที่ ๑ การประกวด แสดงและ
แข่งขัน ในงานประชุมวิชาการ อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
-การประกวดหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น ชนะอันดับที่ ๒ การประกวด แสดง
และแข่งขัน ในงานประชุมวิชาการ อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่
38 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
-ชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ ๒ ของประเทศ การประกวด แสดงและ
แข่งขัน ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 38 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
-ชนะเลิศหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น อันดับที่ ๑ การประกวด แสดงและ
แข่งขัน ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 38 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
-ชนะเลิศคะแนนรวมสาขาพืชศาสตร์ การประกวด แสดงและแข่งขัน ใน
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 38 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอุทัยธานี
-ชนะเลิศคะแนนรวมสาขาช่างกลเกษตร การประกวด แสดงและแข่งขัน
ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 38 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอุทัยธานี
-ชนะเลิศคะแนนรวมสาขาประมง การประกวด แสดงและแข่งขัน ในงาน
ประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 38 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอุทัยธานี
-ชนะเลิศคะแนนรวมสาขาสัตวศาสตร์ การประกวด แสดงและแข่งขัน ใน
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 38 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอุทัยธานี
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2.3.2 รางวัลและผลงานของผู้บริหาร
รางวัลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจาปี 2559 งานอาชีวศึกษาสัมพันธ์
บุรีรัมย์รักกัน(วันครู) ผู้บริหารที่ได้รับรางวัล จานวน 5 คน
ผู้อานวยการสถานศึกษา
1
คน
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
4
คน
2.3.3. รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา
รางวัลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจาปี 2559 งานอาชีวศึกษาสัมพันธ์
บุรีรัมย์รักกัน(วันครู) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล จานวน 39 คน
ข้าราชการครู
12 คน
พนักงานราชการ
4 คน
ครูพิเศษสอน
7 คน
ลูกจ้างประจา
4 คน
บุคลากรฝุายสนับสนุน
7 คน
2.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน
การแข่งขันประกวดและแสดงแข่งขัน ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่
38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
1. สาขาพืชศาสตร์
5
ทักษะ
2. สาขาสัตวศาสตร์
4
ทักษะ
3. สาขาช่างกลเกษตร
6
ทักษะ
4. สาขาประมง
2
ทักษะ
5. สาขาศิลปะเกษตร
4
ทักษะ
6. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
2
ทักษะ
7. สาขาบริหารธุรกิจ
2
ทักษะ
8. สาขาพื้นฐาน
2
ทักษะ
9. การสัมมนาผลงานวิจัย
2
ทักษะ
10. การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพฯ 4 ทักษะ
11. นิทรรศการทางการเกษตร ชนะที่ 3 เกียรติบัตรทอง
12. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชนะที่ 1
13. การประกวดหน่วยรวมกิจกรรมดีเด่น ชนะอันดับที่ 2
14. สมาชิกดีเด่นระดับภาค นายภากร หมื่นประโคน
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
1. ชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 2 ของประเทศ เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง
2. ชนะเลิศหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่นระหว่างการร่วมงานอันดับที่ 1 เป็นปีที่ 7 ต่อเนื่อง
3. ชนะเลิศคะแนนรวมสาขาพืช
14 คะแนน
4. ชนะเลิศคะแนนรวม สาขา ช่างกลเกษตร
17 คะแนน
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5. ชนะเลิศคะแนนรวม สาขา ประมง
6
คะแนน
6. ชนะเลิศคะแนนรวมสาขาสัตวศาสตร์
9
คะแนน
ผลการแข่งขันทักษะ
1. สาขาพืชศาสตร์
5
ทักษะ
2. สาขาสัตวศาสตร์
4
ทักษะ
3. สาขาช่างกลเกษตร
6
ทักษะ
4. สาขาประมง
2
ทักษะ
5. สาขาศิลปะเกษตร
4
ทักษะ
6. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
2
ทักษะ
7. สาขาบริหารธุรกิจ
1
ทักษะ
8. สาขาพื้นฐาน
2
ทักษะ
9. การสัมมนาผลงานทางวิชาการประเภททดลองวิจัย
2
ทักษะ
10. สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการ
เป็นฐาน 1 ทักษะ
11. สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์ม
โดยใช้โครงการเป็นฐาน 3 ทักษะ
12. การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร ได้รับรางวัลอันดับที่ 9 มาตรฐานเหรียญทอง
1 ทักษะ
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3. การดาเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1 เอกลักษณ์ บริการวิชาชีพเกษตร สู่ชุมชน
3.1.2 อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ
3.1.3 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรสู่สากล
3.1.4 ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เรียนดี มีฝีมือ ยึดถือวินัย รับใช้สังคม
3.1.5 พันธกิจ
1. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้ มีคุณภาพและได้มาตรฐานภายใต้กระบวนการ
ประกันคุณภาพ
2. เปิดโอกาสทางการศึกษาให้หลากหลาย ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
3. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาและพัฒนางานฟาร์ม
4. สร้างธุรกิจงานฟาร์มและ งานโรงงานให้เป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ภายใต้
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบที่หลากหลาย
3.1.6 คติพจน์ อกท.
เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด
หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา
Learning to do
Earning to live
3.1.7 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา

เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา
ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม
Doing to learn
Living to serve

ผลผลิต ปวช.
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ผลผลิต ปวส.
ผลผลิตระยะสั้น
เงินอุดหนุน

งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
อุดหนุนทั่วไป

-ค่าตอบแทนพนักงานราชการครู
-ค่าตอบแทนค่าใช่สอย และค่าวัสดุ
-ค่าสาธารณูปโภค
รวม
-ค่าตอบแทนค่าใช่สอย และค่าวัสดุ
-ค่าตอบแทนค่าใช่สอย และค่าวัสดุ
-ค่าหนังสือเรียน
-ค่าอุปกรณ์การเรียน

หมายเหตุ
2,440,530
2,623,200
1,133,000
3,756,200
1,662,200
596,000
2,820,000
648,600
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เงินอุดหนุน

อุดหนุนทั่วไป

งบรายจ่ายอื่น

-ค่าจัดการเรียนการสอน
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน
-อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
-องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย
-อาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในชนบท อศ.กช.
-ผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ
ระยะสั้น
-โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
-โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
-ค่าเครื่องมือ
-โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา
-โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้นักเรียน
-โครงการลดปัญหาออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา
-โครงการส่งเสริมการประกอบอ ชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์
บ่มเพาะ)
-โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
ศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix it center)
-โครงการยกระดับคุณภาพการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
-โครงการส่งทักษะ วิชาชีพเพื่อเป็นมือ
อาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
-โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัด
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน
-โครงการความร่วมมือการฝึกงานใน
ต่างประเทศ

15,946,900
1,339,500
1,422,900
15,000
50,000
1,950,000
102,000
200,000
82,000
993,600
237,000
117,600
70,000
84,000
700,000
38,300
640,000
100,000
50,000

330,000
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งบลงทุน

ครุภัณฑ์
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

-โครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
-รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
แบบกระบะฯ
-อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม
ครุภัณฑ์ฯ

382,000
1,787,000
5,544,100
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4. การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับ
และแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษา เทียบกับ
ผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
คำอธิบำย
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
ภายในหนึ่งปี และสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาจากกลุ่มเปูาหมายคือ จากสถาน
ประกอบการหน่วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาโดย
ใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมายและครอบคลุมคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมา
วิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556
จานวน 3 ด้าน คือ
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพ
สู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและ
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่สาเร็จการศึกษาไปทางาน
จากสถานศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ
จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ

๒๒
5. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่รอ้ ยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาทราบข้อมูลการศึกษาและประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา และผู้มีงานทา
โดยการส่งไปรษณียบัตร โทรศัพท์สอบถาม หรือใช้การสื่อสารระบบออนไลท์ ดาเนินตามประเด็นพิจารณา
ได้ 4 ข้อ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตังบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น นักเรียนนักศึกษา ได้ศึกษาต่อ และได้งานทา โดยส่วนมากแล้วตรงกับสาขาที่เรียนมา
จุดที่ควรพัฒนา ข้อมูลตอบกลับการประเมินความพึงพอใจติดตามได้น้อย
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
รวม 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, และ 3, 4 หรือ
3, 5 หรือ 4, 5 รวม 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3 หรือ 4
หรือ 5 รวม 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

4 คะแนน

ดี

3 คะแนน

พอใช้

2 คะแนน
1 คะแนน

ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๒๓
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
คาอธิบาย
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนดสาหรับผู้เรียนที่เรียน
แบบเต็มเวลา และผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนที่
สถานศึกษากาหนด สาหรับผู้เรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบร้อยละกับจานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. โครงการจัดการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชา
3. งานทะเบียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด โดยมีผู้สาเร็จการศึกษา แรกเข้าของรุ่น จานวน
416 ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 77.33 เทียบค่าคะแนน เท่ากับ 4.77
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตังบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น สถานศึกษามีอัตราผู้สาเร็จการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ระดับคุณภาพ
ให้เทียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการ
ประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
ค่าคะแนน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
0.00-1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๒๔
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของ สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสาน
ความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ จานวน 6 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความ
ร่วมมือข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในการกาหนดละถือปฏิบัติตาม
“คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของ
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดทา
โครงการคุณธรรม จริยธรรมธรรม และกาหนดเปูาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียนดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีผลการดาเนินการและตามเปูาหมายที่กาหนด และมีการกาหนด แนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาใหม่
2. ทาตักบาตรทุกเดือน
3. โครงการวันสาคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4. กิจกรรมวันไหว้ครู
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียนนักศึกษาบุคลากรมีสุขภาพกาย สุขใจ ที่พร้อมการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
2. ครูและบุคลากรทุกฝุาย และผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ ดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการ
นิเทศและเสริมแรง ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

๒๕
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตังบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น ครูบุคลากรทุกฝุาย และผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม อย่างดีเยี่ยม
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ควรมีการจัดกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่
คุณธรรมจริยธรรม ต่อเนื่องทุกปี
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๒๖
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
คาอธิบาย
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดมอบหมาย ด้วยความเป็นผู้นาของผู้อานวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการประเมิน
1. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้
และเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม
และเปูาหมายและดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเปูาหมาย
4. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
กิจกรรม และ เปูาหมายที่กาหนด
5. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเปูาหมายและกาหนดแผนพัฒนา
ต่อไป
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. การประชุมครูและบุคลากรประจาปีการศึกษา 2559
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
4. การประชุมหัวหน้าแผนกวิชา
5. คาสั่งมอบหมายหน้าที่ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประจาปีการศึกษา 2559
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. บุคลากรทุกฝุายปฏิบัติหน้าที่ตามภาระหน้าที่มอบหมายทุกคน ร้อยละ 100
2. บุคลากรทุกของสถานศึกษาดาเนินงานตามแผนโครงการของสถานศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตังบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)

๒๗
จุดเด่น สถานศึกษาดาเนินการตามนโยบายที่หน่วยงานต้นสกัดมอบหมายอย่างเข้มแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๒๘
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแล ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ
ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
แล้วแต่กรณี
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการงานพัฒนาบุคลากร
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาจัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากรในสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับจานวนผู้เรียน 1 : 27
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษา หรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรง หรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา และการสรรหา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1.สถานศึกษามีครูหรือบุคลากรตรงตามสายงานสาขาวิชาที่สอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10
ชั่วโมงต่อปี
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอน และใบงาน
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ธรรมนูญแผนชีวิตสถานศึกษาสันติสุข 9 ดี
3. การประชุมพัฒนาเอกสารการสอนและตาราเรียนของสถาบันเทคโนโลยีกาปงสปือ
4. กิจกรรมส่งครูและบุคลากรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายนอก
5. กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา

๒๙
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมกกระบวนการทางาน
2. ครูและบุคลากรได้รับการฝึกอบรมประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมตรงตามสายงาน และมีความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ของตน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ
ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
แล้วแต่กรณี
1. โครงการงานพัฒนาบุคลากร
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาจัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากรในสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับจานวนผู้เรียน 1 : 27
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการงานพัฒนาบุคลากร
2. กิจกรรม ยกย่องครูและบุคลากรดีเด่นของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. บุคลากรได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ความสามารถ
2. บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตังบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น สถานศึกษามีอัตรากาลังที่เหมาะกับจานวนผู้เรียน
จุดที่ควรพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา-

๓๐
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๓๑
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการาเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทาการประกวด การแสดงโครงการการพัฒนาพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผู้เรียนการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทา
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
งบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน
โครงการกิจกรรมต่างๆ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. การดาเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษา การควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ
20 ของงบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชามีอุปกรณ์การเรียนเพียงพอ และมีรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อย 20
ของงบดาเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ
วิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการ Fix it center
2. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓๒
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการ Fix it center สถานศึกษาและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ
2. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนได้รับแนวทางในการประกอบอาชีพ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาการประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนา ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาส่งผลงานประกวด ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ในระดับ
จัดหวัด ระดับภาค มีรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุ
บารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการคุณธรรมจริยธรรม
2. โครงการวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากร มีความสานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดาเนินงาน
ตามโครงการ และแผนงานที่วางไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม
2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี เป็นยุวชนที่ดีของชาติ
สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตังบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ เป็นประจาทุกภาคเรียน
จุดที่ควรพัฒนา......................
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา.....................

๓๓
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๓๔
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
มีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและมีการกากับ
ดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่ ของมูลทั่วไปของ
สถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และ
การเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของ
จังหวัด และมีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ประเภท
ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบเพื่อบารุงรักษา
ข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการและ
ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด
เรียบร้อยสวยงาม และปลอดภัย
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการงานอาคารสถานที่
2. กิจกรรมหมู่บ้าน อกท.
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีการ พัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด
เรียบร้อยสวยงาม และปลอดภัย
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
2. สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์
วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาดเรียบร้อย สวยงาม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชา
2. พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่และห้องเรียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
มีความปลอดภัย สะอาดเรียบร้อย สวยงาม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

๓๕
3. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์แผนกวิชา และสานักงาน
2. กิจกรรมซ่อมบารุงครุภัณฑ์แผนกวิชา และสานักงาน
3. โครงการงานวัสดุ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
2. กิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
4. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่าง
น้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบปูองกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายใน และภายนอก
(2) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชักเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปูองกันไวรัส ในเครื่องลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. กิจกรรมกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลสถานศึกษา ระบุตัวตน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีระบบปูองกันการบุกรุกระบบฐานข้อมูล
2. มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล
3. มีการ Update และสารองฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4. มีการติดตั้งโปรแกรมปูองกันไวรัส
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากร และผู้เรียนเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลอย่างเหมาะสม
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีระบบข้อมูลข้อมูล บุคลากร และผู้เรียน สามารถเข้าถึงได้ อย่างเป็นระบบ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน

๓๖
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตังบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น นักเรียนนักศึกษา ครูบุคลากรสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างปลอดภัย และเป็นระบบ
จุดที่ควรพัฒนา ควรเพิ่มสัญญาณการเข้าถึงโดยระบบเครือไร้สายเพิ่มขึ้น และระบบที่เสถียรมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา .......................
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๓๗
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการประสานความร่วมมือกับบุคคลชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการความร่วมมือกับ สถานประกอบการ ชุมชน สมาคม ทุกแผนกวิชา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนจากสถานประกอบการ ชุมชน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
2. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือใน
การจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชา วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับประเทศเกาหลี
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีสถานประกอบการ รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จานวนเพียงพอต่อจานวน
ผู้เรียน
จานวนผู้เรียนทั้งหมด 2,013 จานวนผู้เรียนระบบทวิภาคี 240 จานวนสถานประกอบการ 78 แห่ง
2. ครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาประเทศเกาหลี
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชา และการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
2. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีการเชิญ และได้รับความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่

๓๘
จัดการเรียนการสอนทุกแผนกวิชา รวมถึงการจัดงาน มหกรรมลดต้นทุนเพื่อเกษตรกรไทย การประกวดโค
เนื้อ งานพืชอินทรีย์ กิจกรรมแผนกวิชาอุตสาหกรรมโดยบุคลากรจาก CPF บรรยาย
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
2. โครงการแนะแนว การจัดหาทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีทุนการศึกษาจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่เหมาะสม จานวน 22 ทุนการศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ
2. รับมอบเครื่องยนต์ Kubota
3. เทศบาลตาบลอิสาณ สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสี 3,000 บาท
4. ศิษย์เก่าสนับสนุนการดาเนินงานกีฬาสี 2,000 บาท
5. คุณเพ็ญผกา แม้นศิริ บริจาคสนับสนุนชมรมอุตสาหกรรม 10,000 บาท
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน
สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตังบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา ............................

๓๙
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ควรมีการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ครอบคลุมทุก
แผนกวิชา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๔๐
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียน การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร
ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มีการพัฒนา
รายวิชา หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน จานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ มีความสามารถ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชา
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ปฏิบัติไม่ได้ทุกคน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน ทุกคน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

๔๑
3. สถานศึกษามีการให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชา
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3. โครงการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติไม่ได้ครบทุกคน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชา
2. คาสั่งการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษามีการนิเทศการเรียนการสอนโดยฝุายบริหาร เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยสถานศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
(1) การระบุปัญหา
(2) การระบุวัตถุประสงค์
(3) วิธีการดาเนินการ
(4) การเก็บข้อมูล
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการการจัดทางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แผนกวิชา
2. การทาวิจัยในชั้นเรียน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ครูผู้สอนมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกแผนกวิชา

๔๒
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สรุประดับคุณภาพของตังบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น ทุกแผนกวิชาสนับสนุนให้ครูทุกคนทางานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ทุกคน
จุดที่ควรพัฒนา การทางานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนยังไม่ครอบคลุมทุกรายวิชา
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา..........................
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๔๓
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของ
รายวิชาเดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี
ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่
พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอนไม่ครบทุก
สาขา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตังบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น.....................
จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรจัดให้มีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้องกากับ
ดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ...................

๔๔
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๔๕
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง
พ.ศ. 2556 และตามที่หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรกาหนด เพื่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้น้อยกว่าร้อยละ 20
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการนิเทศ นักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกวิชา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ การปฏิบัติตัว และการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรียนที่ฝึก
ประสบการณ์ ตลอดการแนะนาในการใช้ชีวิตในการฝึกประสบการณ์
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนการเรียนการสอนวิชาโครงการ

๔๖
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียนนักศึกษา สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคล และปฏิบัติทุกคน โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และนาผลงานไปใช้ประโยชน์ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของจานวนโครงการ
ทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. โครงการงานวัดผลและประเมินผล
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียนนักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ลงทะเบียน 354 คน ผ่าน 348
คน คิดเป็นร้อยละ 98.31
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการ อกท.
2. โครงการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียนนักศึกษา ครูผู้ดูแลรับผิดชอบการเข้าร่วมแข่งขันประกวด อกท.ระดับภาค และ อกท.
ระดับชาติได้รับการรางวัลจากการแข่งขัน ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถ
คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก จานวนผู้เรียนได้รับรางวัล 101 รางวัล สถานศึกษา
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตังบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)

๔๗
จุดเด่น สถานศึกษามีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา ขาดการนิเทศการสอนที่เป็นระบบ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ...................
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๔๘
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คาอธิบาย
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนทางาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรมการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนประจาปีการศึกษา
2. โครงการทาบุญตักบาตรทุกเดือน
3. กิจกรรมวันเข้าพรรษา
4. กิจกรรมวันลอยกระทง
5. กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่และร้อยรักษ์วันภาษาไทย
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียนนักศึกษาเข้าใจถึงความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5
กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการชมรบวิชาชีพ แผนกวิชา
2. โครงการกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาจัดให้นักเรียนนักศึกษาทุกคน ร่วมทากิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายนอก
และภายในสถานศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5
กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 กิจกรรม

๔๙
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการกีฬาประเพณีเดนวิ่งขึ้นเขากระโดง ประจาปีการศึกษา 2559
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เข้าโครงการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
2. โครงปลูกพืชพักในหอพัก อกท
3. โครงการเลี้ยงไก่ไข่ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
4. โครงการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ แผนกพืชศาสตร์
5. โครงการเลี้ยงปลา แผนกวิชาประมง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชามีรายได้
2. . นักเรียนนักศึกษาสามารถลดค่าใช้จ่าย และพึ่งพาตนเองได้
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแล
ให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการ Fix center
2. โครงการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยบุรีรัมย์
3. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาจัดให้นักเรียนนักศึกษา ใช้ความรู้ความสามารถทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม แต่ละคนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)

๕๐
จุดเด่น สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เป็นประจาทุกภาคเรียนอย่างดีเยี่ยม
จุดที่ควรพัฒนา...............
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ...................
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๕๑
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมิน คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มงุ่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียนชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่สถานศึกษาคุณภาพ
2. คาสั่งการดาเนินงานประกันคุณภาพให้มาตรฐานการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
3. สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปี รายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
4. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. สถานศึกษาผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปี
การศึกษา 2558
2. สถานศึกษาผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
สรุประดับคุณภาพของตังบ่งชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)

๕๒
จุดเด่น สถานศึกษาดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 อย่างเป็นระบบ
จุดที่ควรพัฒนา...............
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ...................
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๕๓
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
คาอธิบาย
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมินตั้งแต่ ตัวบ่งชี้
ที่ 1.1-4.1
ตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรือมะระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างในปีปัจจุบันสูง
กว่าในปีผ่านมา ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
2. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพในปีที่ผ่านมา “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปัจจุบัน “ดีมาก” โดย
มีค่าคะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบงานสู่สถานศึกษาคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพในปีที่ผ่านมา “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปัจจุบัน “ดีมาก” โดย
มีค่าคะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณา มีตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา จานวน
9 ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 4.1 เทียบค่าคะแนนได้ 69.23 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.32 ระดับคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ ดี
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษโดยกาหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
จุดเด่น สถานศึกษามีการดาเนินปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา มีตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา จานวน 9 ตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา...............
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ควรพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพที่ดี ให้ดียิ่งขึ้น

๕๔
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบ
กับจานวนผู้เข้าเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตาม
นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์

ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
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๕๕
5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน/
ค่าคะแนน
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๕๖
5.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
5.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
5.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
5.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
5.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”
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จานวน
จานวน
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5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา ที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
1. สถานศึกษามีอัตราผู้สาเร็จการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
2. ครูและบุคลากรทุกฝุาย และผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี
เยี่ยม
3. ครูบุคลากรทุกฝุาย และผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม อย่างดีเยี่ยม
4. สถานศึกษาดาเนินการตามนโยบายที่หน่วยงานต้นสกัดมอบหมายอย่างเข้มแข็ง
4. สถานศึกษามีอัตรากาลังที่เหมาะกับจานวนผู้เรียน
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ เป็นประจาทุกภาคเรียน
7. นักเรียนนักศึกษา ครูบุคลากรสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างปลอดภัย และเป็นระบบ
8. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี
9. สถานศึกษามีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
10 . สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เป็นประจาทุกภาคเรียนอย่างดีเยี่ยม
11. สถานศึกษาดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 อย่างเป็นระบบ
14. สถานศึกษามีการดาเนินปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา มีตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา จานวน 9 ตัว
บ่งชี้
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
1. ข้อมูลตอบกลับการประเมินความพึงพอใจผู้สาเร็จการศึกษา ติดตามได้น้อย

๕๗
2. ควรมีการจัดกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม ต่อเนื่อง
ทุกปี
3. ควรเพิ่มสัญญาณการเข้าถึงโดยระบบเครือไร้สายเพิ่มขึ้น และระบบที่เสถียรมากยิ่งขึ้น
4. การทางานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนยังไม่ครอบคลุมทุกรายวิชา
5. สถานศึกษาควรจัดให้มีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้องกากับดูแล
ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
6. ขาดการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ
5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
1. ควรมีการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ครอบคลุมทุกแผนกวิชา
2. ควรพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพที่ดี ให้ดียิ่งขึ้น
5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
ควรกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น)
1. สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดทาโครงการที่ตรงกับสาขาที่เรียน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรม และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง
4. สนับสนุนให้ครูบุคลากรทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน และท้องถิ่น
6. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การจั ดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่ งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และท านุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้ อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ภาคผนวก

