
บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความจําเปนของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 โลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะความเจริญกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย สิ่งที่จะทําใหมนุษยเราอยูรอดไดใน

สังคมปจจุบัน มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาคุณภาพของมนุษยในทุกๆ ระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เรื่องการศึกษา ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนใหมี

ความรู ความสามารถ และทักษะในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลงใน   ทุกๆ ดาน 

  สถาบันการศึกษาเปนสถาบันที่สองรองจากสถาบันครอบครัวที่เปนแหลงพัฒนาคนใหมีความรู 

ออก ไปใชชีวิตในสังคม   การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเปนเรื่องจําเปนที่รัฐจะตอง

ดําเนินการ โดยจะตองใหการศึกษาที่มีคุณภาพแกประชาชน   เพ่ือทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวผูเรียนไดรับ

การพัฒนาอยางเต็มที่  รูจักคิด วิเคราะห   รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง

และสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รูจักพ่ึงตนเอง

และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข   ซึ่งถาสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนสามารถดําเนินการ

ตามเปาหมายดังกลาวไดบรรลุ คือการใหความสําคัญกับ การประกันคุณภาพการศึกษา 

 ในฐานะที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  มีหนาที่ผลิตนักเรียน นักศึกษา ใหมี

คุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม จึงตองมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ของผูเรียนอยางตอเน่ือง  อันจะเปนการสรางความเช่ือมั่นในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ที่

ไดดําเนินการจัดการศึกษาดานอาชีพ อยางมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานดาน

วิชาชีพ และมาตรฐานดานอาชีพตอไป 
 

สภาพปจจุบันของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ในปการศึกษา  255 7  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  ไดกําหนดกลไกการประกัน

คุณภาพ ในระดับแผนกวิชา  ดังน้ี 

 1. ดานกระบวนการ   ดําเนินการโดยแผนกวิชา   

  1.1 การควบคุมคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยยึดมาตรฐานการประกันคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ.  255 6  ประกอบดวย  7 มาตรฐาน 35 ตัวบงช้ี  เปนแนวทางการ

ดําเนินงาน  และสรางภาระงานไวในแผนการดําเนินงานทั้งแผนปฏิบัติการ  แผนยุทธศาสตร  เพ่ือใหการ

พัฒนานําไปสูมาตรฐานดังกลาว 
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  1.2 การตรวจสอบคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการนิเทศติดตามผลและการตรวจสอบ

ภายในสถานศึกษาเปนระยะ 

  1.3  การประเมินคุณภาพ ไดทําการประเมินตนเองภายในของสถานศึกษา  

 2. ดานวิชาการ  ไดมอบหมายใหบุคลากรในสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ ภายใตการทํางานอยาง

ครบวงจร  P-D-C-A  คือ  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การลงมือปฏิบัติ  การตรวจสอบ  และการนําผลไป

พัฒนาการปฏิบัติงาน 

 3. ดานบุคคล  จัดใหมีการเตรียมบุคลากรในสถานศึกษา ใหมีสวนรวมในการทํางานการประกัน

คุณภาพของสถานศึกษา 
 

นโยบายการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา 

มีสาระบัญญัติกําหนดไวในมาตรา 48  ใหสถานศึกษาทุกแหงมีการประกันคุณภาพภายใน และใหถือวา

การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการการบริหาร  ที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองเพ่ือ

พัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพ่ือใหไดมาตรฐาน

ทั้ง 3 ประเภท  ไดแก มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard : OS)  มาตรฐานวิชาชีพ (Vocational 

Standard : VS) และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ( Institutional Standard:IS) ซึ่งมาตรฐานทั้ง 3 ประเภท

น้ีมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน  โดยจะตองสรางความรู ความเขาใจ ใหกับครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 

ทั้งน้ี เพ่ือการพัฒนาผลผลิต  ซึ่งก็คือ นักเรียน นักศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพ  เพ่ือสนองตอบ

ตอตลาดแรงงานในการพัฒนาความเจรญิทางดานตาง ๆ ของประเทศตอไป   โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพ่ือกําหนดมาตรฐานที่พึงประสงคในสถานศึกษา 

2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

3. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ เผยแพรขอมูลของสถานศึกษา 

4. เพ่ือใหชุมชนมีความเช่ือมั่นและศรัทธาในศักยภาพของสถานศึกษา 

5. เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษา  

6. เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหมีคุณภาพ 

7. เพ่ือสรางองคความรูในสถานศึกษาใหมีมาตรฐาน ทั้ง มาตรฐานอาชีพ  มาตรฐานวิชาชีพ  

และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

8. เพ่ือสรางศักยภาพการศึกษา และสามารถพัฒนาวิชาชีพใหไดมาตรฐานที่กําหนด 
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1. ขอมูลพื้นฐาน 

ประวัติของสถานศึกษา 

...............เดิมที่ต้ังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร    เปนที่สงวนของนิคมสรางตนเองทุงโพธ์ิ

ทะเล  กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งสงวนไวเปนไรสาธิตกลางเน้ือที่ประมาณ  576 ไร 

 

พ. ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ังโรงเรียนเกษตรกรรม 

กาํแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2520 สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  

กรมอาชีวศึกษา  

 

พ. ศ. 2522 โรงเรียนไดเปดรับนักเรียนเปนปแรก โดยรับนักเรียนที่จบ 

ช้ัน มศ .3 เขาศึกษา ตอระดับช้ัน ปวช . และนักศึกษาที่จบ มศ .5  

โปรแกรมทางเกษตรของกรมสามัญศึกษาเขาศึกษาตอในระดับช้ัน  

ปวช .พิเศษ 

 

พ. ศ. 2524 โรงเรียนเกษตรกรรมกําแพงเพชร ไดรับการยกฐานะเปน  

“ วิทยาลัยเกษตรกรรมกําแพงเพชร ” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524  

สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

 

พ. ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน  

ในวิทยาลัยเกษตรกรรมกําแพงเพชร มีช่ือวา “ วิทยาลัยชุมชนชากังราว ” 

 

พ. ศ. 2539 วิทยาลัยเกษตรกรรมกําแพงเพชรไดรับการเปลี่ยนช่ือเปน  

“ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ”  

และไดเปดดําเนินการเรียนการสอนในระดับช้ัน   ปวช. และ ปวส.  ต้ังแต ปการศึกษา 2520 เปนปที่เริ่ม

เปดทําการเรียนการเรียนการสอน ปจจุบันเปดทําการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
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1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปนหลักสูตร 3 ป รับผูสําเร็จการศึกษาจากช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเทา ดังน้ี 

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

1.1  สาขางานพืชศาสตร 

  1.2 สาขางานสตัวศาสตร 

  1.3 สาขางานชางเกษตร  

  1.4 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

  1.5 สาขางานการบัญชี  

  1.6 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เปนหลักสูตร 2 ป รับผูสําเร็จการศึกษาจากช้ัน 

ปวช. ตรงสาขา, ปวช. ตางสาขา และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) ดังน้ี 

   2.1 สาขาวิชาพืชศาสตร  

  2.2 สาขาวิชาสตัวศาสตร  

  2.3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

  2.4 สาขาวิชาชางกลเกษตร 

  2. 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  

2. สถานที่ต้ัง 

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  มีเน้ือที ่ 576 ไร  ต้ังอยู ณ เลขที ่104 หมู 7   

ต.นิคมทุงโพธ์ิทะเล อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร รหัสไปรษณีย 62000  

                  โทรศัพท          055 – 736164   

                  โทรสาร           055 – 736244 

                  เว็บไซต           www.kpcat.ac.th  

                  อีเมล              admin@kpcat.ac.th 
  

3. แผนภูมิโครงสรางบริหารของสถานศึกษา 

  สถานศึกษา ไดกระจายอํานาจการบริหารงานใหบุคลากรในแผนกเพ่ือใหบุคลากรไดรวมกันคิด 

รวมตัดสินใจและปฏิบัติรวมกัน เพ่ือบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน และดานผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน  
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4. ขอมูลเก่ียวกับครู และบุคลากร 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนครู / บุคลากร จําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา ประจําปการศึกษา2557 

คณะวิชา 
ปฏิบัติ

ราชการ 

ไปชวย

ราชการ 

มาชวย

ราชการ 

จาํนวน ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 

ต่ํากวา

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

1. ฝายบริหาร 5 - - 3 2 5 - - 5 - 

2. แผนกวิชาพ้ืนฐาน 7 - - 3 4 7 1 5 1 - 

3. แผนกวิชาชางกลเกษตร 3 - - 2 1 3 - 2 1 - 

4. แผนกวิชาสัตวศาสตร 6 - - 5 1 6 - 3 3 - 

5. แผนกวิชาอุตสาหกรรม 3 - - - 3 3 - 2 1 - 

6. แผนกวิชาคอมพิวเตอร 4 - - 4 - 4 - 3 1 - 

7. แผนกวิชาการบัญชี 5 - - 2 3 5 - 4 1 - 

8. แผนกวิชาพืชศาสตร 7 - - 2 5 7 - 5 2 - 

9. บุคลากรทางการศึกษา

อ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

1 - - - 1 1 - 1 - - 

10. ลูกจางช่ัวคราว 22 - - 9 13 22 14 8 - - 

11. ลูกจางประจํา 15 1 - 10 6 16 12 4 - - 

รวม 78 1 - 40 39 79 27 37 15 - 
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5. ขอมูลเก่ียวกับนักเรียน นักศึกษา 

ตารางที ่2  แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแตละระดับช้ันแยกตามเพศ 

ที่ 

 
ระดับชั้น/กลุม /สาขางาน 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษา 

ชาย หญิง รวม รอยละ 

1 ระดับชั้น ปวช. 

ปวช1. 70 64 134 34.01 

ปวช2. 60 55 115 29.19 

ปวช3. 56 19 75 19.04 

รวม 186 138 324 82.23 

2 ระดับชั้น ปวส. 

ปวส1. 29 11 48 12.18 

ปวส2. 20 2 22 5.58 

รวม 49 13 70 17.77 

รวมทั้งสิ้น 235 151 394 100 
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6. ขอมูลเก่ียวกับงบดําเนินการ งบประมาณ (1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558) 

ตารางที ่3 แสดงงบดําเนินการ งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2557 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. งบบุคลากร (เงินเดือน เงินประจําตําแหนง  

    เงินวิทยฐานะ คาจางลูกจางประจํา) 

 

18,582,576.30 

 

2. งบดําเนินงาน 

    2.1 งบดําเนินงาน 

    2.2 คาสาธารณปูโภค 

 

3,195,100.00 

1,700,000.00 

 

3. งบเรียนฟรี 15 ป : คาจัดการเรียนการสอน    

    (งบอุดหนุนขั้นพ้ืนฐาน) 

    3.1 คาจัดการเรียนการสอน 

    3.2 คาหนังสือ+คาเครื่องแบบ+คาอุปกรณ+คา 

         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

 

4,291,830.00 

2,290,420.00 

 

 

4. อ่ืนๆ 

    4.1 โครงการอาชีวะสรางผูประกอบการแบบครบวงจร 

    4.2 โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  

Fix it Center 

    4.3 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล 

    4.4 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล

เพ่ือสนับสุนการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส 

    4.5 โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา 

    4.6 โครงการหลักสูตรระยะสั้นพิเศษ-คาใชจายโครงการสราง

และกระจายโอกาสทางการศึกษา 

    4.7 โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กสูระบบ

ทวิภาคีทั้งระบบ 

    4.8 การพัฒนาและเสริมสรางงานฟารมอาชีวศึกษษเกษตร 

    4.9  โครงการพัฒนาความพรอมของสถานศึกษาขนาดเล็กสู

ระบบทวิภาคีทั้งระบบ 

    4.10  โครงการความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา

ตอบสนองภาคการผลติและบรกิารในสาขาบรกิารสขุภาพและการ

ทองเที่ยวปโตรเคมี  อัญมณีการบริการจัดการขนสงสินคาและ

พาณชิยนาวี และอาหาร 

 

52,000 

290,000 

 

38,500 

8,000 

 

115,000 

300,000 

 

200,000 

 

50,000 

1,500,000 

 

50,000 
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รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

    4.11 เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนที่

ยากจน 

    4.12 เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น 

    4.13 เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือแกไขปญหาความ

ยากจนในชนบท (อศ.กช) 

    4.14 เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนา 

เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา 

    4.15 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี – ปวช 

    4.16 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี – ปวส 

    4.17 เงินอุดหนุนองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย 

(อกท.) 

    4.18 เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม 

    4.19 งบลงทนุ – คาครุภัณฑ – ชุดปฏิบัติการหองเรียนทันสมัย  

    4.20 โครงการศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง(เครื่องทุน

แรงการเกษตรพรอมอุปกรณ 1 ชุด) 

    4.21 โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนอาชีวศึกษา 

    4.22 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูใหนักเรียน 

    4.23 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน

อาชีวศึกษา 

    4.24 โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

    4.25 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนา

คุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพ

ประชาชน 

    4.26 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

    4.27 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนา

คุณภาพจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

    4.28 โครงการบูรณษการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแนว

ใหมดวยกระบวนการทางประวัติศาสตร 

    4.29 โครงการการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู และ

บุคลากรทางการศึกษา(สงครูไปพัฒนาในสถานประกอบการ) 

83,000 

 

87,900 

360,000 

 

60,000 

 

22,500 

60,000 

1,090,000 

 

24,000 

600,000 

1,330,000 

 

142,200 

88,200 

75,000 

 

20,000 

80,000 

 

 

800,000 

20,000 

 

20,000 

 

30,000 
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รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

     4.30 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา(คาฝกอบรม) 

    4.31  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา วิชาชีพ และพัฒนา

คุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือพัฒนาอาชีพ

ประชาชน 

376,800 

 

25,000 

 

รวมทั้งสิ้น 38,058,026.30  
 

 

7. ขอมูลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐโครงการ   

ตารางที่  4  ขอมูลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงการ 

ที่ รายการ 
แหลงของเงิน 

จํานวน : บาท 
งปม. อุดหนุน บกศ. 

1 งานวิจัยครู จํานวน  62   เรื่อง    37,200 

2 โครงงานวิทยาศาสตร     10,000 

3 สิ่งประดิษฐ คนรุนใหม     60,000 

4 งานวิจัย เรื่อง ศึกษาคุณคาทาง

โภชนาการของกานฟกทองอบแหง 

   17,000 

 

8. ขอมูลผลงานที่สรางช่ือของสถานศึกษา (ปการศึกษา 2557 – ปจจุบัน) 

ตารางที ่5 ขอมูลแสดงรายละเอียดของผลงานที่สรางช่ือเสียงของสถานศึกษา 

ที่ รายการ ปการศึกษา เอกสาร/วุฒิบัตร 

1 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพ 

สาขาพืชศาสตร โครงการเพาะตนออนทานตะวันเพ่ือ

การคา  ในการประชุมทางวิชาการ อกท. ระดับภาคเหนือ  

2557 รายงานผลการแขงขัน 

2 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพ 

สาขาบริหารธุรกิจ โครงการธุรกิจรานกาแฟสด Coffee 

Fram  ในการประชุมทางวิชาการ อกท. ระดับภาคเหนือ 

2557 รายงานผลการแขงขัน 

3 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ทักษะนานาชาติ ทักษะ

การละเลนทองถิ่นระบําสีสียดแกน 

2557 รายงานผลการแขงขัน 

4 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การแสดงนันทนาการ 

นฤมิตรศิลป ถิ่นเมืองงาม ลือนามกําแพงเพชร 

2557 รายงานผลการแขงขัน 
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ที่ รายการ ปการศึกษา เอกสาร/วุฒิบัตร 

5 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  นักรองลูกทุงหญิง 2557 รายงานผลการแขงขัน 

6 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะการจัดตูปลา 2557 รายงานผลการแขงขัน 

7 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  สมัมนาผลงานประเภท

ทดลองวิจยั สาขาสตัวศาสตรและประมง โครงการใช

หญาเนเปยรหมักทดแทนอาหารขนในสุกรระยะขุน 

2557 รายงานผลการแขงขัน 

8 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุน

ใหมประเภทที่ 1  สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

เครื่องกําจัดยุงและแมลง 

2557 รายงานผลการแขงขัน 

9 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ทักษะชางไฟฟา 2557 รายงานผลการแขงขัน 

10 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ทักษะการผลิตลูกช้ินจากเน้ือไก 2557 รายงานผลการแขงขัน 

11 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ทักษะบัญชีฟารม 2557 รายงานผลการแขงขัน 

12 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ทักษะการพูดในที่ชุมชน 2557 รายงานผลการแขงขัน 

13 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุน

ใหมประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป

สบูกาแฟ 

2557 รายงานผลการแขงขัน 

14 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุน

ใหมประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

พลังงานตูฟกไขประหยัดพลังงานโดยใชลมระบายความ

รอนของคอมเพรสเซอรแอร 

2557 รายงานผลการแขงขัน 

15 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  โฟลคซอง 2557 รายงานผลการแขงขัน 

16 ชนะเลิศคะแนนรวม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 2557 รายงานผลการแขงขัน 

17 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   สมัมนาผลงานชมรมวิชาชีพ  

สาขาบริหารธุรกิจ  โครงการธุรกิจ รานกาแฟสด Coffee 

Fram  ในการประชุมทางวิชาการ อกท. ระดับชาติ   

2557 รายงานผลการแขงขัน 

18 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ทักษะบัญชีฟารม  ในการ

ประชุมทางวิชาการ อกท. ระดับชาติ   

2557 รายงานผลการแขงขัน 
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9. ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

ตารางที่ 6 ขอมลูแสดงรายละเอียดของ ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

วัน/ เดือน/ ป กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 

13 พ.ค. 57 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2556 วษท.กาํแพงเพชร 

14–16 พ.ค. 57 คายคุณธรรมนําความรูภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมัคร

สมาชิกใหม อกท.หนวงกําแพงเพชร 

งานกิจกรรม/อกท. 

22 พ.ค. 57 วันวิสาขบูชา งานกิจกรรม/อกท. 

31 พ.ค.57 รณรงคตอตานวันงดสูบบุหรี่โลก งานกิจกรรม/อกท. 

4-8 มิ.ย.57 อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ อกท. ประธานชมรม

วิชาชีพ 

อกท.ภาคเหนือ 

13 มิ.ย.57 วันไหวครูประจําป 2556 งานกิจกรรม/อกท. 

22-23 มิ.ย.57 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารงาน อกท. อกท.หนวยกําแพงเพชร 

26 มิ.ย.57 วันสุนทรภู งานกิจกรรม/อกท. 

3 ก.ค. 57 ลดภาวะโลกรอน (ปลูกตนไม) งานกิจกรรม/อกท. 

17 ก.ค.57 วันอาสาฬหบูชา งานกิจกรรม/อกท. 

24 ก.ค.57 วันเขาพรรษา งานกิจกรรม/อกท. 

12 ส.ค. 57 วันแม งานกิจกรรม/อกท. 

5 ธ.ค. 57 วันพอ งานกิจกรรม/อกท. 

 

หมายเหตุ

             ดําเนินกิจกรรมครบ 5 กิจกรรม ดังน้ี 

 กิจกรรมตาง ๆ แตละแผนกสามารถปรับเปลี่ยนได ซึ่งในหน่ึงปการศึกษาทุก แผนกวิชาตอง 

1) กิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ 

2) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ 

3) กิจกรรมสงเสริมดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

4) กิจกรรมสงเสริมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5) กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี

6) กิจกรรมสงเสริมหลักการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทที ่2 

สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 

1. ปรัชญาการจัดการศึกษา   

มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

 

2. วิสัยทัศน   

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชรมุงมั่นจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาเกษตรเพ่ือผลิต

กําลังคนดานวิชาชีพ พัฒนางานวิจัย ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  และคํานึงถึงสิ่งแวดลอมภายใตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. พันธกิจ   

1. ผลิตบุคลากรดานวิชาชีพใหมีคุณภาพ 

2. วิจัยและนําเทคโนโลยีสูชุมชน 

3. เปนแหลงเรียนรูทางทักษะวิชาชีพ 

4. เสริมสรางและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

5. เพ่ิมจํานวนนักเรียน นักศึกษา 

6. ผูสําเร็จการศึกษาคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และเปนผูประกอบการได 

 

4. อัตลักษณของนักศึกษา 

 จติอาสา  พัฒนาทกัษะอาชีพ  

 

5. เอกลกัษณสถานศกึษา 

บริการชุมชน 

 

6. เปาประสงคของสถานศึกษา 

1. ชุมชนไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอความตองการของทองถิ่น 

2. ผูเรียนไดเรียนรูทักษะวิชาชีพตามความตองการ 

3. ผูเรียนไดเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชในงานอาชีพ 

4. ผูเรียนมีคุณธรรมนําความรู สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันได 

   อยางเหมาะสม  
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5. เพ่ิมจํานวนผูเขาศึกษาตอในสถานศึกษา 

6. ผูสําเร็จการศึกษาคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และเปนผูประกอบการได  

 

7. แนวปฏิบัติที่ใชไปสูเปาหมายที่ตองการ 

  ในการดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาขางตน  เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ 

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

กาํแพงเพชร จึงไดกําหนดกลยุทธ ดังน้ี  

 

เปาหมายการพัฒนา กลยุทธ 

1. การพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ที่

มคีณุภาพและมาตรฐาน  

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

1.2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน 

1.3 สรางมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียน การสอน 

และการวัดผลประเมนิผล 

1.4 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.5 รวมพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน มีความเปนเลิศทางวิชาชีพ 

1.6 สรางเสริมประสบการณวิชาชีพ ปลกูจติอาสา ดวยการบริการสังคม 

1.7 สงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใชในการเรียน

การสอน เสริมสรางทักษะการเปนผูประกอบการ 

1.8 สรางภาพลักษณที่ดีตอสถานศึกษา 

1.9 เสริมสรางสวัสดิการและขวัญกําลังใจ 

2 ฝกอบรมความรูเพ่ือพัฒนา

บุคลากรอยางสม่ําเสมอ 

2.1 ประสาน สงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษา สถานประกอบการและเครือขาย 

2.2 สงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งภายในสถานศึกษา

และนอกสถานศึกษา 

2.3 สงเสริมพัฒนาการวิจัย สรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และการวิจัย

เชิงนโยบาย  การวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของสถาน

ประกอบการ 

2.4  สงเสริมการนําองคความรู  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ไปใชพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 

2.5 สงเสริมใหนําความรู เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมไปใช

พัฒนาอาชีพ จดสิทธิบัตร และพัฒนาสูเชิงพาณิชย 
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เปาหมายการพัฒนา กลยุทธ 

3.  ฝกอบรมความรูดานวิชาชีพ และบรกิาร

ชุมชนในสังคมอยางตอเน่ือง 

 

3.1 สงเสริมและพัฒนาการฝกอบรมวิชาชีพ ดวยรูปแบบที่

หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาค ี

3.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชนในการสรางงาน

สรางรายได 

3.3 จัดการศึกษาวิชาชีพแกผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ 

3.4 สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียน 

4. สงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 

4.1 วิทยาลัยฯ จะตองผานการประเมนิมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา การประเมินภายใน และภายนอก ของ

สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

 

8.  มาตรการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร ไดกําหนดมาตรการในการประกันคุณภาพไว ดังน้ี 

1. การเตรียมความพรอม ทั้งดานบุคลากร  วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑที่สนับสนุนการจัดการศึกษา 

กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบทั้งในดานการบริหาร และการจัดการ 

2. วางแผนและกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายโดยเฉพาะบุคลากรในแผนก

ทุกคนตองมีสวนรวมรับผิดชอบ 

3. มีการศึกษาสภาพการดําเนินงานของแผนกวิชา เพ่ือนํามาพัฒนาแผนกวิชาใหมีคุณภาพ และ

มีประสิทธิภาพ 

4. มีการใหความรู ขาวสาร ขอมูลสารสนเทศแกบุคลากรและผูเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 

5. กําหนดมาตรฐานในการดําเนินงาน  โดยยึดมาตรฐานวิทยาลัยฯ  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  

6. รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําผลการดําเนินงานไปปรับปรุงแกไข และพัฒนาแผนก

วิชา 

7. นําเสนอผลการปฏิบัติงานตอสถานศึกษา 

8. จัดทําการประเมินตนเองของบุคลากรในแผนกวิชา และผลงานของแผนกวิชา 

9. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา ทุกปการศึกษา 

10. รับการประเมินภายในโดยตนสังกัด 2 ป 1 ครั้ง 
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9. วิธีการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด 

1. การวางแผนงานของสถานศึกษา 

รวมมือกับสถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น 

พรอมทั้งพัฒนาทักษะของครูผูสอนทางดานเทคโนโลยีและเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เพ่ือใหเกิดการ

จัดการเรียนรูที่หลากหลายทุกรายวิชา เพ่ือใหกาวทันเทคโนโลย ี มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน    

ใหเกิดความรูทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพ ศึกษาตอและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การนําแผนสูการปฏิบัติ 

ครูผูสอนในสถานศึกษาปฏิบัติการสอนโดยสอดแทรกเน้ือหา หรือความรู เพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิชา     

ที่สอน ใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ในชุมชนหรือทองถิ่น  สงเสริมใหครูผูสอน ใช

เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  และการทําแผนการสอนแบบบูรณาการ  และมีการสอดแทรกหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3. การตรวจสอบติดตาม 

ครูผูสอนในสถานศึกษาไดจัดทําแผนการสอนทุกรายวิชา โดยการจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ   

ที่มีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตลอดจนจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

กับผูเรียน เชน จัดทําโครงการเรียนรูนอกรั้วโรงเรียน  การเรียนรูกับปราชญชาวบานหรือภูมิปญญาทองถิ่น  

ฯลฯ  รวมทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนไดนําวิชาความรูที่ไดรับไปปฏิบัติจริง เชน  โครงการ Fix it center   

โครงการจิตอาสา  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพทั้งระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ   

4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ครูผูสอนในสถานศึกษาไดจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ   วิธีการสอนที่หลากหลาย และเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยไดดําเนินการจัดทําแผนการสอนทุกรายวิชา  ดังน้ัน สถานศึกษาจึงไดใหความสําคัญ

และสงเสริมพัฒนาการจัดทําแผนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  โดยจัดทําบันทึกหลังสอน นําผลการสอนมา

เปรียบเทียบ  เพ่ือหาแนวทางในการแกไข ปรับปรุง หรือ พัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

10.  การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานในที่กําหนด ในการดําเนินการประกันคุณภาพ 

ดังน้ี 

10.1. การวางแผนงานของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยฯ บริหารแบบมีสวนรวมระหวางผูบริหาร, ครู, อาจารย, เจาหนาที่, นักเรียน/

นักศึกษา และชุมชนในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษาโดยดําเนินการ ดังน้ี 
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1.1 กําหนดเปาหมายการดําเนินงานหรือเกณฑมาตรฐานสําหรับตัดสินระดับความสําเร็จ 

 1.2  วางแผนออกแบบจัดทําคูมือ,เครื่องมือ,ตัวอยางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  

ของครู, หนวยงาน และแผนกวิชา 

 1.3  นําไปปฏิบตัโิดย รบัผดิชอบผูเสนอโครงการ กิจกรรม 

 1.4  กําหนดระบบการกํากับติดตามการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ  

 1.5  จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน  

10.2. การนําแผนสูการปฏิบัติ 

 2.1  ประชุมเพ่ือพิจารณาเกณฑมาตรฐานสําหรับตัดสินระดับความสําเร็จและคูมือ

เครื่องมือ แบบฟอรมการเขียนรายงาน 

 2.2  อบรมและประชุมช้ีแจงการใชคูมือเครื่องมือและสรางความตระหนักใหกับบุคลากร

ของวิทยาลัยฯ 

 2.3  ดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ  

  2.4  ดําเนินงานตามปฏิทนิปฏิบตังิาน  

10.3. การตรวจสอบติดตาม 

 การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองโดยจัดต้ังคณะกรรมการควบคุมกํากับ 

นิเทศ และประเมินการดําเนินจากรายบุคคลหนวยงาน, แผนกวิชา, ฝายบริหาร และรายงานผลการ

ดําเนินงานใหกับคณะกรรมการสถานศึกษา และที่ประชุมครูรับทราบเปนตน 

10.4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 4.1  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการและจัดทํารายงานการประเมิน

สถานศึกษา, แผนกวิชา  และรายงานผลตามสายการบังคับบัญชา 

 4.2  เผยแพรผลการประเมินภายในตนเองของหนวยงาน แผนกวิชา และวิทยาลัยฯ ใหผูที่

เกี่ยวของรับทราบ 

 4.3  นําผลการประเมินภายในมาประชุมพิจารณาวางแผนในการพัฒนา บุคลากร ,แผนก

วิชาและวิทยาลัยฯ ตอไปโดยลงในแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการตอไป 
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บทท่ี  3 

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 

 

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเปนผูประกอบ การหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนที่ยอมรับ

หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  

 

 ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษา  ไดมีการวางแผนและพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม และประชุมผูปกครอง มีการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีสาระที่สําคัญเกี่ยวกับหลักสูตรการ

เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล เพ่ือใหนักเรียนและผูปกครองรับทราบ 

 การดําเนินการ (Attempt) 

 สถานศึกษา ช้ีแจงใหครูผูสอน ผูเรียน และผูปกครอง ทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในแตละช้ันป ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. มรีะบบการดูแล

และติดตามพฤติกรรมของผูเรียนอยางใกลชิด  ตลอดจนสงเสริมใหครูพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนน

กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม และการทําวิจัยในช้ันเรียน 

  ทั้งน้ี  เพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหมีทักษะในการจักระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  มีการ

วิเคราะหหลักสูตรตามรายวิชาเพ่ือนําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาเศรษฐกิจพอเพียง  ได

จัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามมาตรฐานรายวิชาใชในการวัดผลประเมินผล มีการนิเทศ

ภายในมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนทีมีตอการสอนของครู   ครูผูสอนและผูเรียนไดมีโอกาส 

ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศผูเรียนศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติจริงกับสถานประกอบการ จากผลการ

ดําเนินงานพบวาครูผูสอนมีทักษะในวิชาชีพ สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนดและมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดของช้ันป ดังตารางที่ 1 และตารางที ่2 

 ผลการประเมินคุณภาพ ( Achievement) มีดังนี้ 

  ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่

กําหนดตามช้ันป  ดังน้ี 
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ตารางที ่1  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  ระดับช้ัน ปวช. 

ระดับชั้น / สาขางาน 

จํานวน

ผูเรียนที่

ลงทะเบียน

ทั้งหมด 

จํานวน

ผูเรียนที่

ออก

กลางคัน 

จํานวน

ผูเรียนที่อยู

จริง 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

2.00  ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ 

จํานวน รอยละ 

ระดับช้ัน ปวช.1       

1.สาขางานการเกษตร 30 3 27 25 92.59  

2.สาขางานพืชศาสตร 14 1 13 12 85.71  

3.สาขางานสตัวศาสตร 30 5 25 25 100  

4.สาขางานอุตสาหกรรม 30 2 28 27 96.43  

5.สาขางานชางเกษตร 22 11 11 4 36.36  

6.สาขางานการบัญชี 18 5 13 10 76.92  

7.สาขางานคอมพิวเตอร 22 2 20 17 85  

8.สาขางานการตลาด(ทวิ) - - - - -  

ระดับช้ัน  ปวช.2       

1.สาขางานการเกษตร 20 15 5 5 100  

2.สาขางานพืชศาสตร 19 4 15 15 100  

3.สาขางานสตัวศาสตร 11 11 11 11 100  

4.สาขางานอุตสาหกรรม 12 3 9 9 100  

5.สาขางานการบัญชี 27 7 20 18 90  

6.สาขางานคอมพิวเตอร 27 12 15 15 100  

ระดับช้ัน  ปวช.3       

1.สาขางานเกษตรทั่วไป 110 17 93 55 59.14  

2.สาขางานการบัญชี 11 - 11 10 90.91  

รวม / คาเฉลี่ย 403 98 316 258 87.54  
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ตารางที ่2  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  ระดับช้ัน ปวส. 

ระดับชั้น / สาขางาน 

จํานวน

ผูเรียนที่

ลงทะเบียน

ทั้งหมด 

จํานวน

ผูเรียนที่

ออก

กลางคัน 

จํานวน

ผูเรียนที่อยู

จริง 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

2.00  ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ 

จํานวน รอยละ 

ระดับช้ัน ปวส.1       

1.สาขางานเกษตรศาสตร 22 13 9 7 77.78  

2.สาขางานพืชสวน 11 - 11 10 90.90  

3.สาขางานพืชไร 18 6 12 11 91.66  

4.สาขางานการจัดการผลิตสัตว 23 2 21 20 95.53  

5.สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 108 26 82 77 93  

6สาขางานการตลาด(ทวิ) - - - - -  

ระดับช้ัน  ปวส.2       

1.สาขางานเกษตรศาสตร 41 13 28 28 100  

2.สาขางานพืชสวน 29 14 15 12 80  

3.สาขางานการจัดการผลิตสัตว 11 6 5 5 100  

4.สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 99 37 62 62 100  

5.สาขางานการตลาด(ทวิ) 13 6 7 7 100  

รวม / คาเฉลี่ย 375 123 252 239 92.89  

 

การคํานวณ 

 รอยละ  = จํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป   

      ปวช. 258 คน  +  ปวส. 239 คน  = 497   x 100 

   (จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด  -  จํานวนผูเรียนที่ออกกลางคัน) 

     (ปวช. 403 - 98 = 316)  +  (ปวส. 375 - 123 = 252)  = 568 

 รอยละ = 87.50 

 

เกณฑการตัดสิน   

 คาคะแนน   =   รอยละจากประเด็นการพิจารณา   87.50

       80 

     x  5 

   =  5.46 
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ผลสัมฤทธิ ์
 ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่
กําหนดตามช้ันป  จํานวน  497 คน  จากผูเรียนทั้งหมด  568 คน  คิดเปนรอยละ  87.50   ของผูเรียน
ทั้งหมด เมื่อเทียบบัญญัติไตรยางศไดคาคะแนน  5.46  ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่
 

  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพผูเรียน 

ความตระหนัก (Awareness) 
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 สถานศึกษาไดมีการจัดประชุมช้ีแจงครูผูสอน และมอบหมายใหงานแนะแนวการศึกษาและงาน
ทวิภาคีดําเนินการสํารวจสถานประกอบการหรือหนวยงานที่รับนักเรียน นักศึกษาเขาฝกประสบการณ
วิชาชีพ  

การดําเนินการ (Attempt) 
  สถานศึกษาดําเนินการจัดสงรายช่ือนักศึกษาฝกงานใหกับสถานประกอบการ จัดปฐมนิเทศ แจก
คูมือ ปฏิทินการนิเทศ ใหกับนักศึกษาฝกงาน เพ่ือบันทึกการฝกงาน การนิเทศ และสอบถามความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ เมื่อนักศึกษาฝกงานเสร็จสิ้น สถานศึกษาไดจัดใหมีการสัมมนา
หลังจากการฝกงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ปญหา และขอเสนอแนะ เพ่ือใชในการสงนักศึกษาฝกงานครั้ง
ตอไป 

ผลสัมฤทธิ ์
สถานประกอบการมีความพึงพอใจผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค  มีคาเฉลี่ย  

4.24   มีผลการประเมินอยูในระดับ  มาก 
 
ตารางที ่3  แสดงรายนามสถานประกอบการ /หนวยงาน/ชุมชน  ที่ประเมินผูเรียน 

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู 

1 สํานักงานเกษตรอําเภอคลองลาน อ.คลองลาน จ.กาํแพงเพชร 

2 ซงพันธปลา กรุป 5/1 หมู 7ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา 

24190 

4 ฟารมโคนม อํานวยฟารม 8/6 หมู 6 ต.คลองมะพลบั อ.ศรีสาคร จ.สุโขทัย 

5 บริษัทเบทาโกเกษตรอุตสาหกรรมจํากัด 

สํานักงานกําแพงเพชร 

อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร 

6 ศูนยวิจัยพืชและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ต.โรงชาง อ.เมอืง จ.พิจิตร 

7 ศูนยวิจัยเมล็ดพันธุขาว จังหวัด

กาํแพงเพชร 

311 หมู 3 ถนนกําแพงเพชร-สุโขทัย  

ต.หนองปลิง อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร 62000 

8 ประดับพันธุไม 317 หมู 8 ต.วังกะพ้ี อ.เมอืง จ.อุตรดิตถ 

9 บริษัท บิกซี จํากัด (มหาชน)  613/1 ถ.เจริญสุข อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร  

(แผนกแปรรูปอาหาร/แผนกบัญชี) 

10 ฟารมสุกรไทย-เดนมารก อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

 

ตารางที ่4 แสดงผลการสาํรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หนวยงาน/ชุมชน ที่มีตอผูเรียน 

ที่ รายการประเมิน 
ผูตอบแบบสอบถาม 10 คน 

X S.D. ความหมาย 

ดานความรู    
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1. มีความเขาใจลักษณะงานที่ทํา 4.60 0.52 มากที่สุด 

2. มีความรูในงานที่รับผิดชอบ 3.90 0.32 มาก 

3. มีการเรียนรูงานใหมไดเร็ว 3.70 0.67 มาก 

ดานทักษะกระบวนการ    

4. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จตามกําหนด 4.50 0.71 มาก 

5. ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโดยไมตองสั่ง 4.10 0.88 มาก 

6. มีการเรียนรูทักษะใหมไดดวยตนเอง 4.30 0.67 มาก 

7. สามารถดูแล รักษาเครื่องมือ อุปกรณไดอยางถูกตอง 4.20 0.79 มาก 

8. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 4.10 0.74 มาก 

ดานคุณภาพงาน    

9. ผลงานท่ีไดตรงตามเปาหมาย/วัตถุประสงค 4.30 0.67 มาก 

10. ผลงานที่ไดมีประสิทธิภาพ 4.10 0.88 มาก 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค    

11. มีความสุขในการปฏบัิตงิาน 4.60 0.67 มากที่สุด 

12. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 4.40 0.70 มาก 

13. ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎขอบังคับ 4.40 0.70 มาก 

14. มีความขยนั หม่ันเพียร 4.40 0.70 มาก 

15. มีความรวมมือในกิจกรรมตางๆ 4.40 0.70 มาก 

โดยภาพรวม 4.24 0.69 มาก 

คิดเปนรอยละ 84.80 

 

จากตาราง  พบวา ในการประเมนิความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมนิของสถานประกอบการ   /

หนวยงาน/ชุมชน ที่มีตอผูเรียน โดยใชแบบประเมิน มาตราสวนประมาณคา 1 – 5  ภาพรวมมีคา  4.24  

ซึ่งอยูระหวา ง 3.51 – 5.00 จํานวนสถานประกอบการที่ประเมินทั้งสิ้น 10 แหง คิดเปนรอยละ 84.80    

ผลการประเมินอยูใน  ดีมาก 
 
 
 

ตารางที่ 5  สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี หมายเหตุ 

1. หลักฐานเกี่ยวกับการกําหนดกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือ
ประเมนิความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมนิ มาตราสวนประมาณ
คา (Rating scale) 1-5  เพ่ือเก็บขอมูล การเก็บขอมูลจากกลุม
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ตัวอยาง การนําขอมูลมาวิเคราะห  
2. ผลการประเมนิความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หนวยงานที่รับผูเรียนเขาฝกงานที่มีตอคุณภาพทั้ง 3 ดานของ
ผูเรียน 

   

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีสวน
เกี่ยวของกับผูเรียนที่มีตอคุณภาพทั้ง 3 ดานของผูเรียน 

   

4. ผลการประเมนิความพึงพอใจในภาพรวมของสถาน
ประกอบการ หนวยงานและบุคคลในชุมชนที่มีตอคุณภาพทั้ง 3 
ดานของผูเรียน 

   

5. หลักฐานเกี่ยวกับการกําหนดกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือ
ประเมนิความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมนิ มาตราสวนประมาณ
คา (Rating scale) 1-5  เพ่ือเก็บขอมูล การเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง การนําขอมูลมาวิเคราะห  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใหกับครู และนักเรียน เพ่ือสราง

ความเขาใจและเตรยีมพรอมสาํหรบัการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

 การดําเนินการ (Attempt) 
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  สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสําหรับนักเรียน นักศึกษา โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินงานดังน้ี 

 1. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการเลือกขอสอบจาก สํานักมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาและวิชาชีพ ในการสอบภาคทฤษฎี และรวมกันสรางแบบทดสอบภาคปฏิบัติ โดยแบงคะแนน

ในระดับ ปวช. เปนภาคทฤษฎี 20 % ภาคปฏิบตั ิ80 % และระดับ ปวส. ภาคทฤษฎี 40 % ภาคปฏิบตั ิ60 % 

 2. ดําเนินการสอบประเมินตามตารางที่กําหนดไว  

 3. สรุปผลการประเมิน  ดังตารางที ่5 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ตารางที่  6   แสดงผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ของสถานศึกษา  ปการศึกษา 2557 

 

 

ระดับชั้น/สาขา 

 

จํานวน

นักเรียน 

นักศึกษา 

จํานวนนักเรียน 

นักศึกษา  ที่

ลงทะเบียนครบ

ทุกรายวิชา 

จํานวนผูเรียน

ผานเกณฑ

ประเมิน

ภาคทฤษฎี 

จํานวนผูเรียน

ผานเกณฑ

ประเมิน

ภาคปฏิบัติ 

ผูผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

จํานวน

(คน) 

รอยละ 

ปวช.3       

สาขาเกษตรทั่วไป 93 93 73 73 73 78.49 

สาขาการบัญชี 11 11 10 10 10 90.91 

ปวส.2       

สาขางานพืชสวน 15 15 15 15 15 100 

สาขางานการจัดการผลิตสัตว 5 5 5 5 5 100 

สาขางานเกษตรศาสตร 28 28 28 28 28 100 

สาขาเทคโนโลยีสํานักงาน 66 66 49 49 49 74.24 

สาขาการตลาด 7 7 7 7 7 100 

รวม 225 225 187 187 187  

คิดเปนรอยละ     83.11 

 

เกณฑการตัดสิน   

 คาคะแนน   =   รอยละจากประเด็นการพิจารณา   83.11

       80  

     x  5 

   =  5. 19 

 

ผลสัมฤทธ์ิ 
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 ผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเรียนครบทุก

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร คดิเปนรอยละ  83.11  เมื่อเทียบบัญญัติไตรยางศไดคาคะแนน  5.19  ซึ่ง

ผลการประเมินอยูในเกณฑ  ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.4  รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ              

        ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 

ความตระหนกั (Awareness) 
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 สถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ที่มุงเนนใน

การยกระดับการศึกษาใหทัดเทียมกัน คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีการประชุมกําหนดนโยบายในการ

เตรียมความพรอมของผูเรียน เพ่ือเขารับการทดสอบทางการศึกษา 

 การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษาดําเนินการจัดใหมีการทบทวนรายวิชาที่ใชในการสอบ V – Net เพ่ือเตรยีมความ

พรอมใหกับนักศึกษาในการเขารับการทดสอบ และจัดรถรับสงนักศึกษาในการเดินทางไปสอบ พรอมแจง

ผลการสอบ V – Net ใหผูเรียนทราบ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ตารางที่ 7 แสดงผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต 

             คาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 

ระดับชั้น 

จํานวนนักเรียน

ที่ลงเบียนเขา

ทดสอบ ฯ 

จํานวนผูเรียนที่มี

คะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป 

ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติ 

จํานวน(คน) รอยละ 

ปวช.3     

สาขาเกษตรทั่วไป 54 12 12 22.22 

สาขาการบัญชี 11 3 3 27.27 

ปวส.2     

สาขางานพืชสวน 7 1 1 14.29 

สาขางานการจัดการผลิตสัตว 6 4 4 66.67 

สาขางานเกษตรศาสตร 24 5 5 20.83 

สาขาเทคโนโลยีสํานักงาน 31 11 11 35.48 

สาขาการตลาด 10 - - - 

รวม 143 36 36 25.17 
 

หมายเหตุ

  

 ผูผานการประเมินระดับชาติ คือผูเขาสอบ (V-NET) และไดรับคะแนนการสอบ  

คาเฉลี่ยของคะแนนสอบทั้งประเทศ 

เกณฑการตัดสิน   

 คาคะแนน   =   รอยละจากประเด็นการพิจารณา   25.17

       50 

     x  5 

   =  2.51 



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 

27 

 

รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

 

ผลสัมฤทธ์ิ 

 ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V-NET) ต้ังแต

ระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผูที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ คิดเปนรอยละ 25.17  เมื่อเทียบบัญญัติไตรยางศได

คาคะแนน  2.51  ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ  พอใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.5  รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน   

          อาชวีศกึษา ( V-NET) ต้ังแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ความตระหนกั (Awareness) 



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 

28 

 

รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

 สถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ที่มุงเนนใน

การยกระดับการศึกษาใหทัดเทียมกัน คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีการประชุมกําหนดนโยบายในการ

เตรียมความพรอมของผูเรียน เพ่ือเขารับการทดสอบทางการศึกษา 

 การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษาดําเนินการจัดใหมีการทบทวนรายวิชาที่ใชในการสอบ V – Net เพ่ือเตรยีมความ

พรอมใหกับนักศึกษาในการเขารับการทดสอบ และจัดรถรับสงนักศึกษาในการเดินทางไปสอบ พรอมแจง

ผลการสอบ V – Net ใหผูเรียนทราบ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต 

              คาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

ระดับชั้น 

จํานวนนกัเรยีน    

ที่ลงเบียนเขา

ทดสอบ ฯในกลุม

วิชาภาษาอังกฤษ 

จํานวนผูเรียนที่มี

คะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป ใน

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ 

จํานวน(คน) รอยละ 

ปวช.3     

สาขาเกษตรทั่วไป 54 10 10 18.52 

สาขาการบัญชี 11 2 2 18.18 

ปวส.2     

สาขางานพืชสวน 7 4 4 57.14 

สาขางานการจัดการผลิตสัตว 6 5 5 83.33 

สาขางานเกษตรศาสตร 24 4 4 16.67 

สาขาเทคโนโลยีสํานักงาน 31 15 15 48.39 

สาขาการตลาด 10 - - - 

รวม 143 40 40 27.97 
 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการตัดสิน   

 คาคะแนน   =   รอยละจากประเด็นการพิจารณา   27.97

       50 

     x  5 

   =  2.79 



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 

29 

 

รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

 

ผลสัมฤทธ์ิ 

 ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา ( V-NET) ต้ังแต

ระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผูที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ คิดเปนรอยละ 27.97   เมื่อ

เทียบบัญญัติไตรยางศไดคาคะแนน  2.79   ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ พอใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.6  รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  

                  หรอืหนวยงานทีค่ณะกรรมการประกันคณุภาพภายในการอาชวีศกึษารบัรอง 

 

ความตระหนกั (Awareness) 



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 

30 

 

รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใหกับครู และนักเรียน เพ่ือสราง

ความเขาใจและเตรยีมพรอมสาํหรบัการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

 การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสําหรับนักเรียน นักศึกษา โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินงานดังน้ี 

 1. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการเลือกขอสอบจาก สํานักมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาและวิชาชีพ ในการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยแบงคะแนนในระดับปวช.เปน

ภาคทฤษฎี 20 % ภาคปฏิบตั ิ80 % และระดับปวส. ภาคทฤษฎี40 % ภาคปฏิบตั6ิ0 % 

 2. ดําเนินการสอบประเมินตามตารางที่กําหนดไว  

 3. สรุปผลการประเมิน   ดังตารางที ่ 8 

หมายเหตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ยังไมมีกรอบมาตรฐานวิชาชีพจึงใชขอสอบประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพของ สอศ.ที่ไดรับการคัดเลือกจากผูเช่ียวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่  9  แสดงรอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพฯ 

 

 

ระดับชั้น/สาขา 

จํานวน

นักเรียน 

นักศึกษา 

จํานวนนักเรียน 

นักศึกษา  ที่

ลงทะเบียนครบ

ทุกรายวิชา 

จํานวนผูเรียน

ผานเกณฑ

ประเมิน

ภาคทฤษฎี 

จํานวนผูเรียน

ผานเกณฑ

ประเมิน

ภาคปฏิบัติ 

ผูผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

จํานวน

(คน) 

รอยละ 

ปวช.3       

สาขาเกษตรทั่วไป 93 93 73 73 73 78.49 

สาขาการบัญชี 11 11 10 10 10 90.91 

ปวส.2       

สาขางานพืชสวน 15 15 15 15 15 100 

สาขางานการจัดการผลิตสัตว 5 5 5 5 5 100 

สาขางานเกษตรศาสตร 28 28 28 28 28 100 

สาขาเทคโนโลยีสํานักงาน 66 66 49 49 49 74.24 

สาขาการตลาด 7 7 7 7 7 100 

รวม  225   187 83.11 

เกณฑการตัดสิน   

 คาคะแนน   =   รอยละจากประเด็นการพิจารณา   83.11

       80  

     x  5 

   =  5. 19 



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 

31 

 

รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

 

ผลสัมฤทธ์ิ 

 จํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพ (จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ) เทียบกับ

ผูเรียนที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 83.11  เมื่อเทียบบัญญัติไตรยางศไดคา

คะแนน  5.19  ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ  ดีมาก 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษาสํารวจความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสถานประกอบการ แลว         

จัดหลักสูตรใหตรงและสอดคลองกับความตองการ เพ่ือใหผูเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ไดรับความรู 

ทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค พรอมทั้งมีความสามารถในการประยุกตใชในวิชาชีพ 

 การดําเนินการ (Attempt) 



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
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รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

  สถานศึกษาดําเนินการเปดสอนหลักสูตรใหตรงตามความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และ

สถานประกอบการ  โดยใหการสนับสนุนทั้งงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน และพัฒนาครู

ใหจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ตารางที ่ 10 แสดงรอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

หมายเหตุ

                                          ปวส. ณ  10 มิถุนายน 2556 หรือขอมูลตามงบจัดสรรงบประมาณตอหัว 

   ขอมูลแรกเขา ปวช. ณ  10 มิถุนายน 2555 หรือขอมูลตามงบจัดสรรงบประมาณตอหัว 

 

 

 

 

เกณฑการตัดสิน   

 คาคะแนน   =   รอยละจากประเด็นการพิจารณา   37.30

       80  

     x  5 

   =  2.33 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับชั้น 

จํานวนนักเรียน 

นักศึกษา 

แรกเขาของรุน 

ผูสําเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ จํานวน  

(คน) 

รอยละ 

ปวช.3     

สาขาเกษตรทั่วไป 139 43 30.94  

สาขาการบัญชี 21 10 47.62  

ปวส.2     

สาขางานพืชสวน 13 7 53.85  

สาขางานการจัดการผลิตสัตว 8 5 62.50  

สาขางานเกษตรศาสตร 39 14 35.89  

สาขาเทคโนโลยีสํานักงาน 72 32 44.44  

สาขาการตลาด 19 5 26.32  

รวม 311 116 37.30  



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 

33 

 

รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

 ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา คิดเปนรอยละ 37.30   เมื่อเทียบ

บัญญัติไตรยางศไดคาคะแนน  2.33   ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ  ตองปรบัปรงุ 

 

การวิเคราะหสาเหตุ 

1.  จากนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องการเพ่ิมปริมาณผูเรียน 

อาชีวศึกษา ทําใหวิทยาลัยฯ ไดเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของผูเรียน  สงผลทําใหเกิดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน 

2. ทัศนคติของผูเรียนและผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาดานอาชีวเกษตร 

3. สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าสงผลตอรายไดของผูปกครอง 

 

แนวทางแกไขปญหา 

1.  การจัดระบบดูแลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

2. กํากับ ติดตาม ผูเรียนรายบุคคลที่มีปญหา 

3. การปรับทัศนคติที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวเกษตร 

4. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 

5. การจัดสวัสดิการใหกับผูเรียน เชน วัสดุ อุปกรณการเรียนใหเพียงพอตอปริมาณผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ รวมรวมขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา เชน  ที่อยูที่สามารถ

ติดตอได และหมายเลขโทรศัพททั้งของตัวเองและผูปกครอง พรอมสถานที่ทํางาน และสถานศึกษาที่

ศึกษาตอใน แลวจัดเก็บเปนฐานขอมูลศิษยเกา 
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 การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษาดําเนินการติดตามผูสําเร็จการศึกษา โดยสงไปรษณียบัตรสอบถามไปยังสถานศึกษาที่

ศึกษาตอ สถานที่ทํางาน หรือที่อยูในฐานขอมูลศิษยเกา หรือโทรศัพทสอบถามโดยตรงกับผูสําเร็จ

การศึกษา เพ่ือน ผูปกครอง เพ่ือรวบรวมขอมูล 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ตารางที่ 11  แสดงรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระฯ 

ระดับชั้น 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2556 

ศึกษาตอ ทํางาน ผูวางงาน 

จํานวน รอยละ จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ 

ปวช.3        

สาขาเกษตรทั่วไป 60 31 51.67 29 48.33 - - 

สาขาการบัญชี 27 13 48.15 14 51.85 - - 

ปวส.2        

สาขางานพืชสวน 11 3 27.27 7 63.64 1 9.09 

สาขางานการจัดการผลิตสัตว 7 5 71.43 2 28.57 - - 

สาขางานเกษตรศาสตร 36 15 41.67 21 58.33 - - 

สาขาเทคโนโลยีสํานักงาน 52 12 23.08 40 76.92 - - 

สาขาการตลาด 7 - - 7 100 - - 

รวม 200 
ติดตามได 199 คน 

คิดเปนรอยละ 99.50 

ติดตอไมได 1 คน 

รอยละ  0.50 
 

หมายเหตุ

 

   นักศึกษาที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2556 บางสวนเปนนักศึกษาตกคาง 

  

 

 

เกณฑการตัดสิน   

 คาคะแนน   =   รอยละจากประเด็นการพิจารณา   99.50

       80  

     x  5 

   =  6.21 

 

ผลสัมฤทธ์ิ 
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 ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป  คิดเปนรอยละ 

99.50  เมื่อเทียบบัญญัติไตรยางศไดคาคะแนน  6.21   ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ  ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ 

                  ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษาไดจัดประชุมและมอบหมายใหงานจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สรางเครื่องมือประเมิน

ความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาใน 3 ดาน โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1-5  
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การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษาดําเนินการติดตามผูสําเร็จการศึกษา โดยสงสอบถามความพึงพอใจไปยัง สถาน

ประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน 3 ดาน 

คือ ดานคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทวไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือ

เก็บขอมูล  วิเคราะหผล นํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของ

สถานศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที ่12 แสดงผลการ สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ฯ ที่มีตอคุณภาพของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

ที่ รายการ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ความสามารถทางวิชาการ 3.90 มาก 

2 การเปนผูนํา ผูตามที่ดี 3.80 มาก 

3 การตัดสินใจ 3.70 มาก 

4 ความตระหนักในการปฏิบัติตนในการรักษาความ

ปลอดภัยในการปฏิบติังาน 

4.20 มาก 

5 ทักษะการสื่อสาร 3.90 มาก 

6 ทักษะการจัดการ 3.90 มาก 

7 ทักษะการทํางานเปนทีม 4.20 มาก 

8 ความสามารถในการคิดวิเคราะห 3.60 มาก 

9 ความสามารถในการแกปญหา 3.90 มาก 

10 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 4.30 มาก 

11 ความมีวินัย 4.20 มาก 

12 ความซื่อสัตว 4.40 มาก 

13 ความขยัน อดทน เสียสละ 4.40 มาก 

14 การตรงตอเวลา 4.50 มาก 

15 ความมีมนุษยสัมพันธ 4.50 มาก 

ที่ รายการ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

16 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 4.30 มาก 

17 ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด อบายมุข 4.80 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.15 มาก 
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ตารางที่ 13  สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี หมายเหตุ 

1. หลักฐานเกี่ยวกับการกําหนดกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือ
ประเมนิความพึงพอใจ โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) 1-5 เพ่ือเก็บขอมูล การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง การ
นําขอมูลมาวิเคราะห 

   

2. ผลการประเมนิความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หนวยงานที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางานที่มีตอคุณภาพทั้ง 3 
ดานของผูสําเร็จการศึกษา 

   

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผูสําเร็จ
การศึกษาเขาศึกษาตอที่มีตอคุณภาพทั้ง 3 ดานของผูสําเร็จ
การศึกษา 

   

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากการประกอบ
อาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาที่มีตอคุณภาพทั้ง 4 ดานของ
ผูสําเร็จการศึกษา  

   

5. ผลการประเมนิความพึงพอใจในภาพรวมของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษาและผูรับบริการ ที่มีตอ
คุณภาพทั้งดานของผูสําเร็จการศึกษา 

   

 

 

จากตาราง  พบวา  สถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ  มีความพึง

พอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.15  สามารถปฏิบติัตามประเด็นพิจารณา (1) และมี

ผลตาม (5)  ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก 

 

 

 

ตารางที ่14  แสดงสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  1  ในแตละตัวบงช้ี 

 

ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 
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1. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

- ดีมาก               4.51 - 5.00 

- ดี                    3.51 – 4.50 

- พอใช               2.51 – 3.50 

- ตองปรบัปรงุ      1.51 – 2.50 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  < 1.50 

คิดเปนรอยละ 87.50  

คาคะแนน 5.46 

ดีมาก 

2. ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมี

ตอคุณภาพของผูเรียน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  (1) และมีผล (5) 

- ดี   ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 

- พอใช  ปฏิบัติ (1)  และมีผล (3) 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ (1)  และ  

  มีผล  (2) 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1)  

สถานศึกษาปฏิบัติตาม

ประเด็น (1) และมีผล 

(5) 

ดีมาก 

3.  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก               4.51 - 5.00 

- ดี                    3.51 – 4.50 

- พอใช               2.51 – 3.50 

- ตองปรบัปรงุ      1.51 – 2.50 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  < 1.50 

คิดเปนรอยละ 83.11 

คาคะแนน 5.19 

ดีมาก 

4. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ 

ชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต

คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

- ดีมาก               4.51 - 5.00 

- ดี                    3.51 – 4.50 

- พอใช               2.51 – 3.50 

- ตองปรบัปรงุ      1.51 – 2.50 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  < 1.50 

คิดเปนรอยละ 25.17 

คาคะแนน  2.51 

พอใช 

5. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ 

ชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต

คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ใน

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก               4.51 - 5.00 

- ดี                    3.51 – 4.50 

- พอใช               2.51 – 3.50 

- ตองปรบัปรงุ      1.51 – 2.50 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  < 1.50 

คิดเปนรอยละ 27.97 

คาคะแนน  2.79 

พอใช 

6. รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการ

ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานท่ี

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

การอาชีวศึกษารับรอง 

- ดีมาก               4.51 - 5.00 

- ดี                    3.51 – 4.50 

- พอใช               2.51 – 3.50 

- ตองปรบัปรงุ      1.51 – 2.50 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  < 1.50 

คิดเปนรอยละ 83.11 

คาคะแนน  5.19 

ดีมาก 

ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 
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7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

- ดีมาก               4.51 - 5.00 

- ดี                    3.51 – 4.50 

- พอใช               2.51 – 3.50 

- ตองปรบัปรงุ      1.51 – 2.50 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  < 1.50 

คิดเปนรอยละ 37.30 

คาคะแนน  2.33 

ตองปรับปรุง 

8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ

ศึกษาตอภายใน 1 ป  

- ดีมาก               4.51 - 5.00 

- ดี                    3.51 – 4.50 

- พอใช               2.51 – 3.50 

- ตองปรบัปรงุ      1.51 – 2.50 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  < 1.50 

คิดเปนรอยละ 99.50 

คาคะแนน  6.21 

 

ดีมาก 

9. ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ หนวยงาน หรือ

สถานศึกษา หรือผูรับบริการท่ีมีตอ

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  (1) และมีผล (5) 

- ดี   ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 

- พอใช  ปฏิบัติ (1)  และมีผล (3) 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ (1)  และ  

  มีผล  (2) 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1) 

สถานศึกษาปฏิบัติตาม

ประเด็น (1) และมีผล 

(5) 

ดีมาก 

สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานที ่ 1 ดีมาก 
 

(  หมายเหตุ     :   สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  1  ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย ) 

 

จุดเดน ไดแกตัวบงช้ีตอไปน้ี 

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่  1 

 ตัวบงช้ีที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ตัวบงช้ีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอ 

คุณภาพของผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบงช้ีที่ 1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน คุณวุฒิ

วิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง 

ตัวบงช้ีที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอใน 

1 ป 

ตัวบงช้ีที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 

จุดที่ตองพัฒนา ไดแก  
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 ตัวบงช้ีที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ตัวบงช้ีที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ตัวบงช้ีที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ

หรือประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ 

                 ตองการของสถานประกอบการ หรอืประชาคมอาเซยีน 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษาสํารวจความตองการ ของผูเรียน  ชุมชน และทองถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรรวมกับ

ทองถิ่นและสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการทดลองใชหลักสูตร และการประเมิน

หลักสูตร  

การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษาไดจัดสงครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารวมพัฒนาหลักสูตรกลางอาชีวศึกษา

วิชาชีพเกษตร กับ สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพและสถานประกอบการ โดยพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและรองรับประชาคมอาเซียน 

 ผลการประเมินคุณภาพ ( Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที ่15  แสดงสรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี หมายเหต ุ

1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา

หลักสูตร 

   

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ

และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

   

3. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร     

4. สถานศึกษามีประเมินหลักสูตร    

5. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนา

แลวตามขอ (1) – (4) ไมเกิน 3 ปไปใช อยางนอยรอยละ 50 

ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

   

 

จากตาราง พบวา  สถานศึกษามี การใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลอง

กับควาตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน สามารถปฏิบติัตามประเด็นพิจารณาขอ 

(1)(2) และ(3) ผลการประเมินอยูในระดับ  พอใช 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 

ความตระหนกั (Awareness) 
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สถานศึกษาจัดประชุมช้ีแจงการจัดการเรียนการสอน การ ทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

การดําเนินการ (Attempt) 

 สถานศึกษาใหครูผูสอนทุกคนในสถานศึกษาจัดทําแผนการ จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน

ที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการติดตามนิเทศการสอนเปนระยะๆ เพ่ือนํามาใช ใน

การพัฒนา  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 16   แสดงสรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี หมายเหต ุ

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนน

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

  แผนการจักการเรียนรู/

บันทึกการประชุม (นิเทศ) 

แจงใหครูทุกทานทราบ 

2. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 50 – 59.99 

ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

   

3. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 60 – 69.99 

ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

    

4. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 70 – 79.99 

ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

   

5. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 80 ขึ้นไป 

ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

  แผนการจักการเรียนรู/

บันทึกหลังสอน 
 

   

 

 

ขอมูลประกอบผลสัมฤทธิ์

สาขาวิชา / สาขางาน 

     ภาคเรียนท่ี  1  /  2557 

จาํนวน

ครู 

จาํนวน 

รายวิชา 

จํานวนแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชาดวยเทคนิคการสอน

คิดเปน 

รอยละ 



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 

43 

 

รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

 

ขอมูลประกอบผลสัมฤทธิ์

จากตาราง พบวา  สถานศึกษามคีรูผูสอนจํานวน 35 คน ที่ทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ

     ภาคเรียนท่ี  2  /  2557 

หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการคุณธรรม และปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร     

1. สาขางานพืชศาสตร 7 35 28 80 

2. สาขางานสัตวศาสตร 6 21 17 80.95 

3. สาขางานชางเกษตร 3 7 7 100 

4. สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 3 9 8 88.88 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     

1. สาขางานการบัญช ี 5 30 24 80 

2. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 4 22 18 81.81 

ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ     

1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 7 31 25 80.64 

รวมทั้งหมด 35 155 127 81.93 

สาขาวิชา / สาขางาน 
จาํนวน

ครู 

จาํนวน 

รายวิชา 

จํานวนแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชาดวยเทคนิคการสอน

หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการคุณธรรม และปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

คิดเปน 

รอยละ 

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร     

1. สาขางานพืชศาสตร 7 28 23 82.14 

2. สาขางานสัตวศาสตร 6 24 20 83.33 

3. สาขางานชางเกษตร 3 16 16 100 

4. สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 3 11 9 81.81 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     

1. สาขางานการบัญช ี 5 35 28 80 

2. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 4 18 15 83.33 

ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ     

1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 7 43 35 81.39 

รวมทั้งหมด 35 175 146 83.42 
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คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกรายวิชาที่สอน คิดเปนรอยล ะ 82.68  

คอื ปฏิบติัตามประเด็นที ่(1) และมีผลตาม (5) ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
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ความตระหนกั (Awareness) 

สถานศึกษา จัดประชุมช้ีแจง ใหครูจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ภายใตหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีการบันทึกหลังการสอน และทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

การดําเนินการ (Attempt) 

 สถานศึกษาจัดทําคําสั่งมอบหมายวิชาสอน  และตารางสอน ใหครูผูสอน  เพ่ือจัดทํา แผนการ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการใชสื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูทําบันทึก

หลังการสอน  สงเสริมใหครู ทําวิจัยเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน   พรอมทั้งจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอกับความตองการ 

 ผลการประเมินคุณภาพ ( Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 17  สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี หมายเหต ุ

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน 

ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 

ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

  แผนการจัดการเรียนรู 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 

ของรายวิชาที่สอน 

  แผนการจัดการเรียนรู 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการ

สอนและใหครูแตละคนทําบันทึกหลังการสอน ไมนอยกวารอย

ละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

  - แบบนิเทศการสอน 

- บันทึกหลังสอน 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการ

เรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียน

การสอน ไมนอยกวาหน่ึงรายวิชาที่สอน 

  งานวิจัยครู 

ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี หมายเหต ุ

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไป   งานวิจัยครู 
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แกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหน่ึง

รายวิชาที่สอน 
 

    

 

ขอมูลประกอบผลสัมฤทธ์ิ 

จากตาราง พบวา สถานศึกษามีรายวิชาที่เปดสอนจํานวน 330 วิชา มีการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู สื่อการเรียนการสอน การนิเทศ งานวิจัยเพ่ือแกปญหา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 5 ขอ ผลการ

ประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

สาขวิชา / สาขางาน 
จาํนวน 

ครู 
จาํนวน 
รายวิชา 

จาํนวน
แผน 

การจัด 
การ

เรียนรู 

จํานวนสื่อ 
เทคโนโลยีที่

ใชใน 
การสอน 

จาํนวน
บันทึก 

หลังสอน 

จาํนวน
งานวิจัยใน
ชั้นเรียน 

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร       

1. สาขางานพืชศาสตร 7 63 50 50 50 14 

 2. สาขางานสัตวศาสตร 6 45 36 36 36 12 

3. สาขางานชางเกษตร 3 23 23 23 23 6 

4. สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 3 20 16 16 16 6 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม       

1. สาขางานการบัญช ี 5 65 52 52 52 10 

2. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 4 40 32 32 32 8 

ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ       

1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 7 74 59 59 59 14 

รวมทั้งหมด 35 330 268 268 268 70 

คาเฉลี่ย   81.21 81.21 81.21  
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 สถานศึกษาจัดประชุมช้ีแจงใหครูผูสอน วัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน แจงเกณฑการ

ประเมินใหผูเรียนทราบ  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและ

บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การดําเนินการ (Attempt) 

 สถานศึกษา จัดทําคําสั่งแตงต้ัง มอบหมายวิชาสอน  และตารางสอนแกครูผูสอน  โดยครูผูสอนมี

การวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู ที่หลากหลาย  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียน 

 ผลการประเมินคุณภาพ ( Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 18  สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี หมายเหต ุ

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและ

วิธีการวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุก

รายวิชาที่สอน 

   

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลตาม

แผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน 

   

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนใชวิธีการวัดและประเมินผลที่

หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

    

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 

   

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไป

ใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

   

 

   

 

 

 

ขอมูลประกอบผลสัมฤทธ์ิ 

สาขาวิชา / สาขางาน 
จํานวน

ครู 
แจง

หลกัเกณฑ
วดัผล

ประเมินผล
ใชวิธีการ
วดัผล

ผูเรียนมี
สวนรวมใน

นําผล 
ไปใชในการ

หมายเหตุ 
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จากตาราง พบวา สถานศึกษามีครูผูสอนจํานวน 35 คน มีการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียน

การสอนรายวิชา โดยปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ  ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

การวดัผล
ประเมินผล 

ตาม
แผนการ
จดัการ
เรียนรู 

ประเมินผล
ท่ี

หลากหลาย 

การวดัผล
ประเมินผล 

พัฒนา
ผูเรียน 

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร        

1. สาขางานพืชศาสตร 7       

2. สาขางานสตัวศาสตร 6       

3. สาขางานชางเกษตร 3       

4. สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 3       

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม        

1. สาขางานการบัญชี 5       

2. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 4       

ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ        

1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 7       

รวมทั้งหมด 35       
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 สถานศึกษาจัดประชุมหัวหนาแผนกวิชา ครูผูเกี่ยวของกับนักศึกษาฝกงาน เพ่ือเตรียมความพรอม

ในสํารวจสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเขาฝกงาน พรอมทั้งช้ีแจงการนิเทศ การวัดผลประเมินผล

นักศึกษาฝกงาน 

การดําเนินการ (Attempt) 

สถานศึกษาดําเนินการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงานและทําความรวมมือในการสงผูเรียน

เขาฝกประสบการณ  มีการจัดปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝก ประสบการณ  คูมือการฝกงาน  และมีตาราง

กําหนดการนิเทศการฝกประสบการณของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน  มีการวัดผลประเมินผล

การฝกประสบการณของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ สถานศึกษามีการสัมมนาการฝก ประสบการณ

ของผูเรียนภายหลังการฝกประสบการณ เพ่ือนําผลไปปรับปรุง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 19  สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี หมายเหต ุ

1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงาน

และทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธ

กบัสาขางาน 

  รายชื่อสถานประกอบการ 

2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมี

คูมือการฝกงาน 

  - บันทึกขอความ 

- สรุปรายงานการปฐมนิเทศ 

3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถาน

ประกอบการ หนวยงาน 

   -ตารางการนิเทศ 

-แบบบันทึกการนิเทศ 

4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถาน

ประกอบการ หนวยงาน 

  -สมุดประเมินผลการฝกงาน 

5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพ่ือนําผลไป

ปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเขา

รวมการสัมมนา 

  - บันทึกขอความ 

-หนังสือเชิญสถานประกอบการ 

- สรุปรายงานการสัมมนา 

 

   

 

 

 

ขอมูลประกอบผลสัมฤทธ์ิ 

สาขวิชา / สาขางาน 
หนวยงาน
ผานการ

ปฐม 
นิเทศ 

นิเทศ 
การ

วัดผลรวมกับ 
สถาน

เชญิ
หนวยงาน

หมายเหตุ 
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จากตาราง พบวา สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการที่ทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขา

ฝกงาน โดยจัดใหมีการปฐมนิเทศกอนการฝกงาน มีการนิเทศติดตาม มีการวัดผลและประเมินผลรวมกับ

สถานประกอบการ และมีการสัมมนาการฝกงาน ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา  5  ขอ   ผลการประเมินอยู

ในระดับ  ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 20  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแตละตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการใช -ดีมาก ปฏิบติั (1) - (5) ปฏิบติัตามประเด็น พอใช 

คัดเลือกและ
ทําความ
รวมมือ 

(ใช/ไมใช) 

 
(มี/ไมมี) 

ฝกงาน 
(มี/ไมมี) 

ประกอบการ 
(มี/ไมมี) 

รวมสัมมนา 
(มี/ไมมี) 

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร       

1. สาขางานพืชศาสตร ไมมี มี มี มี มี  

2. สาขางานสตัวศาสตร ไมม ี มี มี มี มี  

3. สาขางานชางเกษตร ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี ยังไมออก

ฝกงาน 

4. สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร ไมม ี มี มี มี ไมม ี  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม       

1. สาขางานการบัญชี มี มี มี มี มี  

2. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ไมม ี ม ี ม ี ม ี ไมม ี  

รวมทั้งหมด 1 5 5 5 3  
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และพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชา ที่

สอดคลองกบัความตองการ

ของสถานประกอบการ หรือ

ประชาคมอาเซยีน 

-ดี ปฏิบตั ิ(1) - (4) 

-พอใช ปฏิบตั ิ(1) - (3) 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบติั(1) - (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวนปฏิบัติ (1)  

ที่ (1) (2)  และ (3) 

2. ระดับคุณภาพในการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู

รายวิชา 

-ดีมาก ปฏิบติั (1) และมีผล (5) 

-ดี ปฏิบตั ิ(1) และมีผล (4) 

-พอใช ปฏิบตั ิ(1) และมีผล (3) 

-ตองปรบัปรงุ  ปฏิบติั (1) และมีผล 

(2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1)  

ปฏิบติัตามประเด็น

ที่ (1) และมีผลตาม 

(5) 

ดีมาก 

3. ระดับคุณภาพในการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ 

ดีมาก 

4. ระดับคุณภาพในการวัด

และประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชา 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ 

ดีมาก 

5. ระดับคุณภาพในการ

ฝกงาน 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 ดีมาก 

 

จุดเดน ไดแกตัวบงช้ีตอไปน้ี 

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่  2 

ตัวบงช้ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

ตัวบงช้ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
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ตัวบงช้ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ตัวบงช้ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

จุดที่ตองพัฒนา ไดแก 

ตัวบงช้ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคลองกับ 

ความตองการของสถานประกอบการ หรอืประชาคมอาเซยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึก ษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มี

การจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มี

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  พัฒนาและ
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ดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  รวมทั้งระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือขาย 

  

 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษา แตงต้ัง คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  และจัดให มีการประชุ ม

คณะกรรมการฯ อยางนอยภาคเรียนละ  1 ครั้ง โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ   

การดําเนินการ (Attempt) 

 สถานศึกษา จัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  และจัดทําสรุป รายงานการ

ประชุม พรอมทั้งประเมนิความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และ

ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงานโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 21  แสดงผลประเมนิความพึงพอใจของคณะกรรมการในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 

ที่ รายการประเมิน 
ผูตอบแบบสอบถาม 19 คน 

X S.D. ความหมาย 

1 สถานศึกษามีระบบที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 3.95 0.53 มาก 

2 สถานศึกษารับฟงขอเสนอแนะของคณะกรรมการในสถานศึกษา 4.26 0.73 มาก 

3 สถานศึกษานําขอเสนอแนะของคณะกรรมการในสถานศึกษาไปใช

ในการกําหนดนโยบายหรือบริหารงาน 

4.21 0.63 มาก 

4 สถานศึกษามีการสื่อสารและทําความเขาใจในวิธีการ ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานแกคณะกรรมการในสถานศึกษาทุกคน 

4.53 0.61 มากที่สุด 

5 สถานศึกษามีการประสานสัมพันธ  ทํางานทีม และสรางเครือขายใน

การทาํงาน 

4.26 0.81 มาก 

ที่ รายการประเมิน 
ผูตอบแบบสอบถาม 19 คน 

X S.D. ความหมาย 

6 สถานศึกษารับฟงความคิดเห็นของบุคลากรทุกกลุมเพ่ือนํามา

ปรับปรุงการทํางาน 

4.32 0.67 มาก 
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7 สถานศึกษามีการใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ 4.21 0.71 มาก 

8 สถานศึกษาการดําเนินการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

พันธกิจ และนโยบายของสถานศึกษา 

4.26 0.73 มาก 

โดยภาพรวม 4.25 0.68 มาก 

 

 

ตารางที่ 22 แสดงระดับคณุภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในสถานศึกษาประจําปการศึกษา2557 

ที่ รายการประเมิน 
ผูตอบแบบสอบถาม 19 คน 

X S.D. ความหมาย 

1 คณะกรรมการในสถานศึกษารวมกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ และ

นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4.37 0.60 มาก 

2 คณะกรรมการในสถานศึกษามีสวนรวมในการอนุมัติแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4.42 0.51 มาก 

3 คณะกรรมการในสถานศึกษามีสวนรวมในการพิจารณาใหความ

เห็นชอบหลักสูตร 

4.42 0.61 มาก 

4 คณะกรรมการในสถานศึกษาพิจารณาและใหความเห็นชอบในการ

เขารวมดําเนินการจัดต้ัง ศูนยวิจัย หองทดลองหรือหองปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพกับสถาน

ประกอบการหรอืภาคเอกชน 

4.21 0.71 มาก 

5 คณะกรรมการในสถานศึกษามีสวนรวมในการกํากับมาตรฐาน

การศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

4.37 0.68 มาก 

6 คณะกรรมการในสถานศึกษามีสวนรวมในการกํากับดูแลสถานศึกษา

อยางตอเน่ือง โดยประชุมรวมกับสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียน 

ละ 1 ครั้ง 

4.37 0.60 มาก 

7 คณะกรรมการในสถานศึกษามีสวนรวมในการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร/แผนประจําป อยาง

นอยปละ 2 ครั้ง 

4.58 0.61 มากที่สุด 

ที่ รายการประเมิน 
ผูตอบแบบสอบถาม 19 คน 

X S.D. ความหมาย 

8 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกํากับติดตามการประเมิน

ผูบรหิารสถานศึกษา และใหขอเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา

4.37 0.60 มาก 
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อยางนอยปละ 2 ครั้ง ในรอบวาระการดํารงตําแหนง 

9 คณะกรรมการในสถานศึกษามีสวนรวมในการดาํเนินงานภายใตหลัก

ธรรมาภบิาลและกาํกบัดแูลใหสถานศึกษาดาํเนินงานตามหลักธรรมา- 

ภิบาลครบถวนทุกประเด็น 

4.32 0.67 มาก 

โดยภาพรวม 4.38 0.55 มาก 

 

 

ตารางที่ 23 สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี หมายเหต ุ

1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่

กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  คําสั่งแตงต้ัง 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

  รายงานการประชุม 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

  รายงานการประชุม 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา

ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาและมีผลการ

ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

  แบบประเมนิ 

5. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา

ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคูณภาพการปฏิบัติงาน 

  แบบประเมนิ 

 

จากตาราง พบวา สถานศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของสถานศึกษาของ

คณะกรรมการในสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 4.25 และคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใน

สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 4.38  ซึ่งสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ขอ  ผลการ

ประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

ความตระหนกั (Awareness) 



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 

56 

 

รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

 สถานศึกษา จัดประชุมช้ีแจงเพ่ือ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่ง

สถานศึกษาจะดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาตอไป 

การดําเนินการ (Attempt) 

สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลอง

กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และดําเนินการตามแผน พรอมทั้งการสรุปรายงานผลการ

ดําเนินการโครงการตามแผนจากผูที่รับผิดชอบทุกฝาย 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที ่24  แสดงประเด็นการพิจารณาคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี หมายเหตุ 

1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา/รายงานการจัด

ประชุมจัดทําแผนพัฒนา 

 

2. สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ที่

สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

 
 

 แผนปฏิบัติการประจําป 

3. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป  
 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน /

ขออนุญาตจดัซือ้ตามแผน 

4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

เสนอขอเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรงุ 

 
 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน /

รายงานความกาวหนา 

5. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจาํป 

 
 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  

 

 จากตาราง พบวา สถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบติัการประจาํป

การศึกษา  2557 และดําเนินการตามแผนฯ  มีการตรวจสอบ  ติดตามประเมนิผล  พรอมขอเสนอแนะโดย

การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  ซึงสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาในประเด็นที่  

1,2,3,4 และ 5 ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

 

ความตระหนกั (Awareness) 



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
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รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

 สถานศึกษาจัดประชุมช้ีแจงครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา เพ่ือรวมกันกําหนดอัตลักษณ

ของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษา 

และนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

การดําเนินการ (Attempt) 

สถานศึกษา ดําเนินการโครงการตามแผนงานใหสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา และ

รายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินผล และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที ่25  แสดงประเด็นการพิจารณาคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี หมายเหตุ 

1. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

  อัตลักษณของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่

สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวม

ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  แผนปฏิบัติการประจําป/

รายงานการประชุมอนุมัติ

แผน 

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ   รายงานผลการปฏิบัติงาน 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ 

  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารจัดการ 

  รายงานผลการประเมินผล

และการปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 
 

 

จากตาราง พบวา สถานศึกษาดําเนินการโครงดารสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา 

สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาในประเด็นที่ 1,2,3,4 และ 5 ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ความตระหนกั (Awareness) 



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 

58 

 

รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาช้ีแจง

นโยบายการบริหารงานภายในสถานศึกษาโดยยึดตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด 

การดําเนินการ (Attempt) 

สถานศึกษาดําเนินงาน โครงการตามนโยบายของผูบริหารสถานศึกษาและมีการสรุปรายงานการ

ปฏิบัติงาน โครงการ พรอมทั้งมีการประเมินการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดย

คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 26  แสดงผลการประเมินการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ประจําป          

                การศึกษา 2557 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ความหมาย 

1. ดานลักษณะผูนําและภาวะผูนํา    

1.1 แตงกายเหมาะสมกบัโอกาสตางๆ 4.13 0.90 มาก 

1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรม 3.37 1.03 ปานกลาง 

1.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูบริหาร 3.47 0.93 ปานกลาง 

1.4 รอบรู มีทักษะและประสบการณเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 3.43 0.85 ปานกลาง 

1.5 สงเสริมการทํางานเปนทีม 3.07 1.04 ปานกลาง 

1.7 รับฟงปญหาและสามารถแกไขปญหาของหนวยงาน 3.23 1.13 ปานกลาง 

2. ดานการพัฒนาองคกร    

2.1 คัดเลือกบุคคลเขาทํางานตามกฎเกณฑที่ต้ังไว 3.37 0.76 ปานกลาง 

2.2 มีการวางแผนและกําหนดเปาหมายการบริหารจัดการอยางชัดเจน 3.33 1.02 ปานกลาง 

2.3 สนับสนุนใหมีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 3.20 1.06 ปานกลาง 

2.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.47 1.00 ปานกลาง 

2.5 สงเสริมการพัฒนาบุคลากร 3.00 1.23 ปานกลาง 

2.6 บริหารจัดการ ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.27 1.11 ปานกลาง 

2.7 นํานโยบายของวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.30 1.02 ปานกลาง 

2.8 บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.03 1.12 ปานกลาง 

2.9 กาํกบัดูแล ติดตามและประเมนิผลการปฏิบตังิานตามเปาหมาย

ภายในกรอบเวลาที่กําหนด 

3.40 0.89 ปานกลาง 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ความหมาย 



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
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รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

 

ตารางที่ 27   สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ประเด็นการพิจารณา มี ไมม ี หมายเหต ุ

2.10นําผลการประเมินมาทบทวนนโยบาย ปรับปรุงและพัฒนาองคกร 3.17 1.08 ปานกลาง 

3. ดานการเปนผูกํากับดูแลที่ดีภายใตกรอบจริยธรรมและคุณธรรม    

3.1 มีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบในหนาที่ 3.40 1.07 ปานกลาง 

3.2 ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียเทาเทียมกัน 3.13 1.10 ปานกลาง 

3.3 มีความโปรงใสในการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบได 3.23 1.04 ปานกลาง 

3.4 เปดเผยขอมูลตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียภายใต

กฎระเบียบ 

3.17 0.95 ปานกลาง 

3.5 มีวิสัยทัศนโดยมองการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกร 3.37 0.96 ปานกลาง 

3.6 สงเสริมใหมีการกํากับดูแลใหเปนไปตามจรรยาบรรณที่ดี 3.57 0.81 มาก 

4. ดานมนุษยสัมพันธ    

4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดีเปนที่ยอมรับ 3.53 0.81 มาก 

4.2 ยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร 3.17 1.05 ปานกลาง 

4.3 เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับปรึกษาหารือได 3.20 0.96 ปาน 

5. ดานความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ    

5.1 ใชวิธีการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.20 0.96 ปานกลาง 

5.2 มีความสามารถในการจูงใจ 3.07 1.11 ปานกลาง 

5.3 สามารถช้ีแจงใหบุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานตางๆ  3.30 0.95 ปานกลาง 

6. ดานการบริหารจัดการ    

6.1 เปนตัวอยางในการดําเนินชีวิต 3.13 1.04 ปานกลาง 

6.2 เสริมแรงจูงใจใหบุคลากรรวมกันพัฒนางาน 3.13 1.10 ปานกลาง 

6.3 การพัฒนาบุคลากรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 3.07 1.04 ปานกลาง 

6.4 รักษาผลประโยชนของบุคลากรในองคกร 3.07 1.14 ปานกลาง 

7. ดานการจัดระบบ/กลการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ    

7.1 มอบหมายงานไดตรงกับความสามารถของบุคลากร 3.47 0.62 ปานกลาง 

7.2 จัดทําระบบ บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 3.33 0.99 ปานกลาง 

7.3 นําระบบประกันคุณภาพมาใชในการบริหาร 3.37 0.80 ปานกลาง 

7.4 ติดตามผลและประเมินผลการบริหารจัดการองคกร 3.43 0.67 ปานกลาง 

7.5 นําผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3.27 0.94 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.21 0.96 ปานกลาง 
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1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของ

หนวยงานตนสังกัด 

  แผนปฏิบัติการ/

นโยบาย สอศ.(รายป) 

2. สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา

อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

  รายงานการประชุม 

3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

จัดการอาชีวศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

  รายงานการประชุม/(ภาคี 

4 ฝาย)/ประชุมผูปกครอง 

4. สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง 

รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

  รายงานการประชุม 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

  แบบประเมนิ 

 

 

 จากตาราง พบวา สถานศึกษามีการบริหารงาน ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา ทําใหการ

ประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  โดยรวมมีคา  3.21 และสามารถปฏิบัติ

ตามประเด็นพิจารณา 5 ขอ ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

        



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 

61 

 

รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษามีนโยบายลดการใชกระดาษ  โดยใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการจัดทําหนังสื่อ

คําสั่ง ครูและบุคลากรทุกฝาย รวมทั้งนักศึกษา สามารถเขาไปใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ของสถานศึกษาไดทุกที่ทุกเวลา 

การดําเนินการ (Attempt) 

 สถานศึกษาจัดทํา ระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางนอย 9 ประเภท  มีระบบสํารองขอมูล

สารสนเทศเพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูล   มีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยาง

ตอเน่ืองและเปนปจจุบัน   มีครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนใชประโยชนจากฐานขอมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา  มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศ

ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที ่28 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชบริการสารสนเทศ 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ความหมาย 

1. ดานเนื้อหา 

1.1 ขอมูลครอบคลุมความตองการ 4.18 0.75 มาก 

1.2 ประโยชนตอการเรียนการสอน 3.96 0.75 มาก 

1.3 ความสะดวกในการเรียกดูแลลสืบคนขอมูล 4.52 0.72 มากที่สุด 

1.4 การเขาถึงระบบทําไดงายและรวดเร็ว 4.21 0.63 มาก 

1.5 ความถูกตอง ชัดเจน นาเช่ือถือของขอมูล 4.41 0.72 มาก 

1.6 ปริมาณขอมูลเพียงพอกับความตองการ 4.11 0.72 มาก 

2.  ดานการออกแบบ 

2.1 ความสวยงามและนาสนใจของระบบ 4.21 0.78 มาก 

2.2 ความรวดเร็วในการแสดงผลขอมูล 4.19 0.74 มาก 

2.3 ขอความมีความหมายชัดเจน 3.60 0.70 มาก 

2.4 ความเหมาะสมของรปูแบบ 4.12 0.80 มาก 

3.  ดานการใชบริการ 

3.1 ความถี่ในการใชบริการ 4.14 0.72 มาก 

3.2 มีสวนรวมในการใหขอมูล ฐานขอมูล 4.57 0.63 มากที่สุด 

3.3 ความพึงพอใจของการใชบริการในภาพรวม 4.27 0.73 มาก 

ที่ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
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X S.D. ความหมาย 

4.  ดานการนําไปใชประโยชน 

4.1 ขอมูลมีประโยชนในการนําไปใชตอยอด 4.40 0.73 มาก 

4.2 เปนหลงขอมูลที่เปนไปตามความตองการ 4.44 0.73 มาก 

4.3 เปนสื่อในการเผยแพรและประชาสัมพันธ 4.22 0.72 มาก 

รวมทั้งหมด 4.23 0.72 มาก 

 

 

ตารางที่ 29  สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบติั ไมปฏิบัติ หมายเหตุ 

1. สถานศึกษามีขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอ่ืน ที่

จําเปนสําหรับสถานศึกษาที่ครบถวนและเช่ือมโยงเปนระบบ และมี

ระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูล 

   

2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเน่ืองและ

เปนปจจุบัน 

   

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

และผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศ 

    

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษาและผูเรียน 

   

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

   

 

 จากตาราง พบวา สถานศึกษามีการจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ มีขอมูลพ้ืนฐาน 9 

ประเภท มีระบบเช่ือมโยงฐานขอมูล มีการบรรจุโครงการเพ่ือพัฒนาขอมูลสารสนเทศอยางตอเน่ืองและ

เปนปจจุบัน ครู บุคลากรทุกฝาย ผูเรียนสารมารถใชประโยชนและมีความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.23 

สามารถปฏิบติัตามประเด็นพิจารณา 5  ขอ ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก   

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 

63 

 

รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการดานความเสี่ยงที่สําคัญ 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดาน

การทะเลาะวิวาท ดานยาเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและมั่วสุม ซึ่งสงผลกระทบตอนักเรียน นักศึกษา 

ซึ่งในกลุมวัยรุนที่อยูในกลุมเสี่ยง สถานศึกษาไดตระหนักจึงไดวางรูปแบบในการปองกัน และแกไขปญหา

ดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 

การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษาดําเนินโครงการตามแผนงานดานความเสี่ยง และใหครูที่ปรึกษาดูแลอยางใกลชิด 

จัดทําสรุปรายงานผลการประเมิน แลวนํามาปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงในการลดความเสี่ยงของ

สถานศึกษา ไดแก  โครงการโรงเรียนสีขาวตอตานยาเสพติด  โครงการลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมวัยรุน  

โครงการวันเอดสโลก  โครงการใหโอวาทนักเรียน นักศึกษา หนาเสาธงตอนเชา  โครงการเย่ียมบาน

นักเรียน นักศึกษา โครงการคายคุณธรรม นําความรู ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการกีฬาสี 

KPA เกมส  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที ่30  สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบติั ไมปฏิบัติ หมายเหตุ 

1. สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน 

โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 5 ดาน

ไดแกดานความปลอดภัย ดานทะเลาะวิวาท ดานสิง่เสพ

ติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมี

สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

ผูเรียนและผูปกครอง 

  รายงานผลการ

ประเมนิ/แบบ

วิเคราะหความเสี่ยง 

2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ    

3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนงานโครงการ 

  รายงานสรุปโครงการ 

4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการ

ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 

   

5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน   รายงานผล 

 

จากตาราง พบวา  สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเพ่ือลดความเสี่ยง 5 ดาน 

สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา (1) (2) (3) (4) และ (5) มีคุณภาพอยูในระดับ  ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
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ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษาจัดทําคําสั่งครูที่ปรึกษา ครูฝายปกครอง ครูผูดูแลหอพักนักศึกษา และแผนงาน  

โครงการ ในการดูแลและชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษาดําเนินงานตามโครงการในการดูและและชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา เชน โครงการ

เยี่ยมบาน โครงการหารายไดระหวางเรียน จัดหาทุนการศึกษา ครูที่ปรึกษาเขาพบนักศึกษาสัปดาหละ    

1 ครั้ง สวนหอพักนักศึกษาจะมีการจัดครูดูแลทั้งชวงเชา เย็น และวันหยุด 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 31   สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบติั ไมปฏิบัติ หมายเหตุ 

1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน   โครงการ 

2. สถานศึกษามีการแตงต้ังครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบ

ครูที่ปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

  คําสั่งแตงต้ัง/ตาราง 

H0me Room/

ตารางสอนครู 

3. สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแล

ผูเรียน 

  ทําเนียบผูปกครอง 

4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุน

ทุนการศึกษายางนอยรอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ 

  รายงานโครงการ/

แบบขอรบัทนุ/

จํานวนผูไดรับทุน 

5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริม

ผูเรียนปญญาเลิศ 

   

 

 

จากตาราง พบวา  สถานศึกษา ไดจัดใหมีการจัดระบบการดูแลผูเรียน  เพ่ือติดตามความเปนอยู

และพฤติกรรมของผูเรียน สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาทั้ง 5 ขอ ผลการประเมินอยูใน

ระดับ  ดีมาก 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษาและ 
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                  การใชอาคารสถานที ่หองเรยีน  หองปฏิบตักิาร โรงฝกงาน มุมวิชาการ 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษาจัดทําแผนงาน  โครงการในการพัฒนาและดูแล สภาพแวดลอม และภูมิทัศนของ

สถานศึกษา การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน มุมวิชาการ โดยครู บุคลากรทุกฝาย 

การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษาดําเนินโครงการพัฒนา ดูแล สภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา  มอบหมาย

ใหลูกจางดูแลตัดแตตนไม ทําความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีตารางการเขาใช หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ของครู มีการสํารวจและปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษาให

สามารถใชงานได เชน การติดต้ังตาขายกันนกพิราบ การซอมแซมไฟฟา  ระบบนํ้า  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 ตารางที ่32 แสดงผลการประเมนิในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา 

     และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน  หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน มุมวิชาการ 

ที่ รายการประเมิน 
จํานวน  550  คน 

 X S.D. ความหมาย 

1. ดานสิ่งแวดลอม    

1.1 จัดบริเวณมีความสวยงาม สะอาด เปนระเบียบ เนนบรรยากาศที่เอ้ือตอ

การจัดการเรียนการสอน 

4.71 0.58 มากที่สุด 

1.2 จัดบริเวณอาคารสถานที่ เอ้ือตอการจัดกิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษา 

เชน สถานกีฬา หองประชุม บริเวณจัดกิจกรรมหนาเสาธง 

4.76 0.56 มากที่สุด 

1.3 จัดอาคารเรียน สถานที่ตางๆ ไดเหมาะสม สะดวกตอการสัญจร 4.71 0.68 มากที่สุด 

1.4 สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่อํานวยตอการพัฒนาทางวิชาการดาน

การเรียนการสอน เชน ปายนิเทศตามอาคาร ปายนิเทศงาน 

4.71 0.47 มากที่สุด 

1.5 มีการจัดต้ังที่ทิ้งขยะพอเพียง 4.62 0.60 มากที่สุด 

1.6 มีปายลูกศรบอกช่ืออาคารชัดเจน 4.53 0.62 มากที่สุด 

1.7 มีตูแสดงความคิดเห็น 4.53 0.80 มากที่สุด 

1.8 มีสถานที่พักผอนเพียงพอ 4.47 0.71 มาก 

1.9 จัดหองนํ้า หองสวมสะอาดเพียงพอ 4.59 0.61 มากที่สุด 

1.10 จัดบริเวณนํ้าด่ืมถูกสุขลักษณะตามอาคารเรียนและสถานที่ตางๆ 4.53 0.62 มากที่สุด 

1.11 จดัระบบความปลอดภัยตามอาคารเรยีนตาง ๆ เชน เครือ่งตัดไฟ 

อุปกรณนํ้ายาดับเพลิง 

4.65 0.78 มากที่สุด 

ที่ รายการประเมิน จํานวน  550  คน 
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 X S.D. ความหมาย 

2. หองเรียน หองปฏิบัติการ    

2.1 แสงสวางในหองเรียนมีความเพียงพอ 4.71 0.58 มากที่สุด 

2.2 อากาศภายในหองถายเทไดสะดวก 4.71 0.58 มากที่สุด 

2.3 โตะ เกาอ้ี อยูในสภาพเหมาะสม เพียงพอ ใชการได 4.82 0.52 มากที่สุด 

2.4 วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือครุภัณฑเฉพาะสาขาวิชาภายในหองสะดวกในการพรอมใช 4.59 0.61 มากที่สุด 

2.5 หองปฏิบัติการประจําสาขามีความเพียงพอ และอยูในสภาพที่ใชงานได 4.53 0.62 มากที่สุด 

2.6 มีอุปกรณปองกันอัคคีภัย (ถงัดับเพลงิ) และขั้นตอนแสดงวิธีการใชงาน 4.65 0.78 มากที่สุด 

2.7 เครื่องมืออยูในสภาพที่ใชงานได 4.71 0.58 มากที่สุด 

2.8 มีปายแสดงวิธีใชเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ 4.71 0.58 มากที่สุด 

2.9 มีตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการชัดเจน 4.82 0.52 มากที่สุด 

2.10 หองมคีวามสะอาดเหมาะสม 4.59 0.61 มากที่สุด 

3. หองสนับสนุนการเรียนรู    

3.1 มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการศึกษา คนควาดวยตัวเอง 4.65 0.70 มากที่สุด 

3.2 มีหนังสือ วารสาร ตํารา คูมือ สื่อตาง ๆ หลากหลายและเพียงพอตอการ

คนควาทางวิชาการ 

4.76 0.56 มากที่สุด 

3.3 การจดัวางหนังสอื ตํารา วารสาร ฯลฯ เหมาะสม สะดวกและงายตอ

การศึกษาคนควา 

4.71 0.58 มากที่สุด 

3.4 การใหบริการของเจาหนาที่ประจําหองเหมาะสม 4.76 0.56 มากที่สุด 

3.5 มีจํานวนหนังสือ ตํารา วารสาร คูมือ ฯลฯ ทันสมัย ตรงตามวิชาชีพ 4.65 0.60 มากที่สุด 

3.6 ระยะเวลายืมหนังสือและการสงคืนเหมาะสม 4.53 0.62 มากที่สุด 

3.7 สามารถรองรับการใหบริการแกชุมชนและสังคมได 4.76 0.56 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.65 0.61 มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 33 แบบสรุปความเหมาะสมการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ   
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ลําดับ 
 

องคประกอบความเหมาะสม 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอางอิง 

มี ไมมี 

1 มีแผนงาน / โครงการ / บันทึกขออนุมัติ

พัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ  ฯลฯ 

  1. แผนงาน / โครงการ พัฒนา 

หองเรียน หองปฏิบัติการ  

2 การจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ    2. ภาพถาย/รายงาน/ตารางการใช

หองเรียน หองปฏิบัติการ    

3 การติดตามและประเมนิความพึงพอใจใน

การใชหองเรียน หองปฏิบัติการ จากครู

และผูเรียน 

  3. สํารวจความพึงพอใจในการใช

หองเรียน หองปฏิบัติการ 

4 รายงานผลความพึงพอใจในการใช

หองเรียน หองปฏิบัติการ   มุมวิชาการ 

  4. รายงานผลการสํารวจความพึง

พอใจ 

5 มีการนําผลการประเมินมาใชในการ

ปรับปรุงหองเรียน,หองปฏิบัติการ   

  5. หลักฐานการนําผลการประเมิน

ความพึงพอใจมาปรบัปรงุบรหิาร

จัดการ/โครงการปรับปรุงหองเรียน 

หองปฏิบัติการ 
 

 

จากตาราง พบวา สถานศึกษาไดพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ และมุมวิชาการ  โดยปฏิบติัตาม

ประเด็นพิจารณา  4  ขอ  การประเมินความพึงพอใจมีคา 4.65  ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 
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ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนในการจัดหา การใชวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑและ

คอมพิวเตอร เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูพัฒนาดานทักษะ

ควบคูดานวิชาการ 

การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทํารายการวัสดุฝกที่ใชในการจัดการเรียนการสอน และใชสําหรับ

การบริการและวิชาชีพ และดําเนินการจัดซื้อใหทันกับการใชในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการ

ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม พรอมทั้งจัดทําสรุปรายงานการดําเนินโครงการ กิจกรรม  

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที ่34  แสดงความพึงพอใจตอการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร ประจาํป  2557 

ที่ รายการประเมิน 
ผูตอบแบบสอบถาม  154 คน 

X S.D. ความหมาย 

1 ความสะดวกในการจัดทําเอกสารจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 

และคอมพิวเตอรในการใชงาน 

4.51 0.62 มากที่สุด 

2 ระยะเวลาในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

สําหรับใชจัดการเรียนการสอน 

4.29 0.71 มาก 

3 ปริมาณวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร เพียงพอในการใช

งาน 

4.34 0.68 มาก 

4 วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรมีคุณภาพเหมาะสมกับ

การใชงาน 

4.50 0.60 มากที่สุด 

5 ระยะเวลาในการซอมบํารุงอุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 4.24 0.62 มาก 

โดยภาพรวม 4.38 0.62 มาก 
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ตารางที ่35  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ

คอมพิวเตอร ระหวางป 2556 และ ประจาํป  2557 

ที่ รายการประเมิน 
ป 2556 ป 2557 

X S.D. X S.D. 

1 ความสะดวกในการจัดทําเอกสารจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรในการใชงาน 

4.17 0.64 4.51 0.62 

2 ระยะเวลาในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ

คอมพิวเตอร สําหรับใชจัดการเรียนการสอน 

4.27 0.61 4.29 0.71 

3 ปริมาณวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร เพียงพอ 

ในการใชงาน 

4.17 0.69 4.34 0.68 

4 วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรมีคุณภาพเหมาะสม

กับการใชงาน 

4.28 0.67 4.50 0.60 

5 ระยะเวลาในการซอมบํารุงอุปกรณ ครุภัณฑ และ

คอมพิวเตอร 

4.23 0.72 4.24 0.62 

โดยภาพรวม 4.22 0.46 4.38 4.38 

 

 

ตารางที่  36   แบบสรุปการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร   
 

ลําดับ 
 

องคประกอบความเหมาะสม 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอางอิง 

มี ไมมี 

1 มีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ 

ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

  1. แผนงาน / โครงการ  

2 การดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ     2. บันทึกขออนุมัติดําเนินการ

ตามแผนงาน / โครงการ 

3 การประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใช

วัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครู และ 

ผูเรียน 

  3. แบบสาํรวจความพึงพอใจ  

4 รายงานผลความพึงพอใจตอการจัดหา การใช

วัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร  

  4. เอกสารรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนงาน / 

โครงการ 

5 มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง  

บริหารจัดการ 

  5. หลักฐานการนําผลมา

ปรับปรุงบริหารจัดการ  
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 จากตาราง พบวา สถานศึกษา ไดดําเนินการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ

คอมพิวเตอร  ปฏิบติัตามประเด็นพิจารณา  5 ขอ การประเมินความพึงพอใจมีคา  4.38  ผลการประเมนิ

อยูในระดับ  ดีมาก 
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ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษามีนโยบายพัฒนาครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ ให

ทันสมัยตรงกับความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน  และคุณภาพชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเอง 

หนวยงาน สามารถถายทอดความรูใหกับนักเรียน นักศึกษา ชุมชน ทองถิ่น  

การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษาดําเนินการสงครูและบุคลาการทุกฝายเขารับการฝกอบรมทั้งภายในสถานศึกษา และ

นอกสถานศึกษา สงเสริมใหครูจัดทําผลงานและนําเสนอกับหนวยงานหรือองคกรภายนอกสถานศึกษา ทํา

ใหครูและบุคลากรไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกยองสรางความมั่นคงในอาชีพการงานและ

ครอบครัว 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 37  แสดงแบบสรุปจํานวนการพัฒนาตนเองของบุคลากร ประจําปการศึกษา 2557 

ลําดับ ประเภทกิจกรรม จํานวนคน รอยละ เอกสารอางอิง 

1 อบรม /ประชุม/สัมมนาดานวิชาการ /วิชาชีพ 

/ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

69 87.34 รายงานผล 

(งานบุคคลากร) 

2 ทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย หรืองานสรางสรรค

จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

8 22.86 แผนปฏิบัติการ

ประจาํป 

3 โครงการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา กับหนวยงานภายในและภายนอก 

5 14.29 หนังสือเชิญบุคลากร/ 

ขอความอนุเคราะห 

4 ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 79 100 หนังสือคําสั่งเลื่อนขั้น

เงินเดือน / 

คําสั่งมอบหมายงาน 

5 ไดรับประกาศเกียรติคุณดานวิชาการ / 

วิชาชีพ / จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงาน

ทั้งในและนอก      

40 100 ใบประกาศจาก

หนวยงานตางๆ 

 

หมายเหตุ

1. คาตอบแทนหรือเงินชดเชยที่ไดรับ   หมายถึง เงินเดือน สวัสดิการหรือคาตอบแทนอ่ืน ๆ ที่

เหมาะสมกับตําแหนงที่ไดรับจากสถานศึกษาเพียงพอตอการดํารงชีพตามสภาพการดําเนินชีวิตและ

สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 

   คุณภาพชีวิตในการทํางานของครู  ตามแนวคิดของวอลตัน หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจใน

การทํางานของครู ที่มีตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู  ประกอบดวยมิติยอยจํานวน 8 ดาน  ไดแก 
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2.  สภาพการทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  หมายถึง สถานที่ทํางานที่มีความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน มีความสะอาด ปราศจากมลพิษทางเสียงและอากาศ มีอุปกรณการเรียนการสอนที่

เพียงพอตอการใชงานและมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการทํางาน รวมทั้งมีมาตรการรักษา ใชงาน และมี

บรรยากาศที่เอ้ือตอ การทํางาน รวมทั้งการมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง ครูผูสอนไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาให

ไดมีโอกาสในการศึกษาหาความรู  เขารวมอบรม  ประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน จากหนวยงานอ่ืน ๆ 

หรือที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูพรอมนําความรูที่ไดรับมาปรับปรุงพัฒนางานในภาระหนาที่ที่

ไดรบัมอบหมาย 

4.  ความเจริญกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน  หมายถึง ผลการปฏิบัติหนาที่ในงานที่

รับผิดชอบ ทําใหมีความรูความสามารถไปใชกับงานดานอ่ืน ๆ ในภายหนา  มีความกาวหนาของการเลื่อน

ขั้นเลื่อนตําแหนง ตลอดจนมีความมั่นคงในอาชีพครู 

5.   การบูรณาการทางสังคมภายในองคกรที่ทํางาน  หมายถึง  การเปนที่ยอมรับความสามารถ

ของตนจากเพ่ือนรวมงานในการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

6. สิทธิและหนาที่ของคนในองคกรที่ทํางาน  หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจตอระเบียบของ

สถานศึกษาที่เปนธรรม  โดยใหสิทธิในการพูดหรือแสดงออกโดยไมตองเกรงกลัวตออิทธิพลใด ๆ  รวมถึง

การไดรับการปฏิบัติโดยเทาเทียมกันในทุกดานของงาน  และการมีสิทธิที่จะรองเรียนในกระบวนการที่ไม

เหมาะสม 

7. ความสัมพันธระหวางงานและชีวิตโดยรวม   หมายถึง การจัดภาระงาน กิจกรรมการ

ปฏิบติังานตาง ๆ และบรหิารเวลาทีจ่ะใชในการปฏิบติังานใหเหมาะสมกบัสภาพความตองการของตนเอง 

และสอดคลองกับสภาพการดําเนินชีวิตสวนตัวและครอบครัว    

8.  ความเก่ียวเนื่องของชีวิตการทํางานกับสังคม   หมายถึง บทบาทของครูในการรวมกิจกรรม

ตาง ๆ ของสังคม สรางความเช่ือถือจนเปนที่ยอมรับของทองถิ่น  เอ้ืออํานวยความสะดวกในการใหบริการ

ตาง ๆ สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูปกครอง  โรงเรียน และ   
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ตารางที่ 38   สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบติั ไมปฏิบัติ หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ไดรับการฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 75 

   

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ไดรับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5  

   

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับ

สาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 5 

    

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวา

รอยละ 75 

   

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือ

วิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก 

ไมนอยกวารอยละ 5 

   

 

  จากตาราง พบวา สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูในสถานศึกษาจนสามารถปฏิบัติตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ  ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก   
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ตัวบงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษามีงบประมาณในการจัดสรร เพ่ือจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียน  จัดซื้อวัสดุอุปกรณใน

การจัดการเรียนการสอน และบริการดานวิชาการและวิชาชีพสูชุมชน  

การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษามีการจัดทําแผนงบดําเนินการรายจายประจําปเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูใหผูเรียนมี

วัสดุฝกที่เพียงพอ มีอุปกรณและสื่อในการเรียนการสอนที่นาสนใจ จัดสรรงบดําเนินการใหมีการจัดทําและ

เวทีนําเสนอโครงการ นวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ เพ่ือฝกการเรียนรูแกผูเรียน ประเมินผลจาก

แบบสอบถามรวมถึงสรุปมูลคารายได หรือมูลคาของผลผลิตที่ได 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 39 แสดงคาใชจายและงบประมาณในการดําเนินการ 

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
รอยละ หมายเหตุ 

1. งบดําเนินการ 45,551,489.04 100  

2. คาวัสดุฝก อุปกรณ สื่อสําหรับการ

จัดการเรียนการสอน 

 

17,753,652.50 

 

38.97 

ไมนอยกวารอยละ 10 

ของงบดําเนินการ 

3. คาวัสดุฝก อุปกรณ  สื่อสําหรับการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

 

782,857 

 

1.72 

ไมนอยกวารอยละ 1 

ของงบดําเนินการ 

4.รายไดหรือมูลคาของผลผลิตจากการใช

วัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน 

 

3,308,112 

 

18.63 

ไมนอยกวารอยละ 25 

ของคาวัสดุฝก 

5.รายจายในการสงเสริม สนับสนุนการ

จัดทําและประกวดโครงการ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 

 

88,497 

 

 

0.19 

ไมนอยกวารอยละ 5 

ของงบดําเนินการ 

6. รายจายในการดําเนินงานโครงการ 

กิจกรรม 

 

1,381,861 

 

3.03 

ไมนอยกวารอยละ 5 

ของงบดําเนินการ 

  

 จากตาราง พบวาสถานศึกษาดําเนินการบริหารการเงินและงบประมาณ สามารถปฏิบติัตาม

ประเด็นพิจารณา 3  ขอ ผลการประเมินอยูในระดับ  พอใช   
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ตัวบงชี้ที่   3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งใน 

                     ประเทศและ หรือตางประเทศ 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษาความเขาใจรูปแบบการศึกษาแบบเกษตรที่เรียนอยูในกรอบพ้ืนที่แบบจํากัด ผูเรียน

ตองเรียนรูและพัฒนาตนเองเสมอ จึงไดจัดการอาชีวศึกษารวมกับภาคีเครือขาย ทําขอตกลงรวมจัดการ

เรียนการสอน (MOU) ใหเขาใจวิถีเกษตรแบบพอเพียง เพ่ือใหเขาใจรูปแบบเกษตร ซึ่งไดช่ือวา “ผูเลี้ยงคน

ทั้งโลก” กับแหลงเรียนรูใหม ๆ นอกหองเรียน 

การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษามีการจัดทํา แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ   ดําเนินการจัดหา ภูมิปญญาทองถิ่น ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทั้ง

ในประเทศ หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน  ในแตละสาขางาน  รวมทั้งการระดมทรัพยากร เชน 

ทุนการศึกษาจากหางราน สถานประกอบการ เครื่องจักรกลจากบริษัทคูโบตา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที ่40 แสดงขอมูลการเชิญผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมการพัฒนาผูเรียน  

    และสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2557              

ชื่อ-สกุล 

ประเภทความ

เชี่ยวชาญดาน/

หัวขอ 

การดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

(ชม.) 
กิจกรรม/โครงการ 

สาธิต บรรยาย อ่ืนๆ (ระบุ) 

1.นางสุภาภรณ  

ปฐมพรชัยศิริ 

ศึกษานิเทศ   ทาวดานพืช

ศาสตร 

4  ชั่วโมง โครงการปลูกจิตสํานึกดาน

การเกษตรอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง PBL 

2. นายชัยชุมพล  

สุริยะศักดิ์ 

ทางดานพืช

ศาสตร ฟกทอง

ญี่ปุน) 

  ฟกทอง

ญี่ปุน) 

4 ชั่วโมง โครงการปลูกจิตสํานึกดาน

การเกษตรอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง PBL 

3.  นายสราวุฒิ การ

พาณิช(ผูบังคับการ

ตํารวจสันติบาล ๑) 

สรางจิตสํานึก

ตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

  -  8 ชั่วโมง โครงการสรางจิตสํานึกตอ

สถาบันพระมหากษัตริย 

4.  นายเอนก  ปนเงนิ 

และคณะวิทยากรลูกเสือ

วิสามัญ 

เชี่ยวชาญ

ทางดานการเขา

จัดคายลูกเสือ 

   24 ชั่วโมง โครงการเดินทางไกลอยูคาย

พักแรมลูกเสือวิสามัญ 
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ชื่อ-สกุล 

ประเภทความ

เชี่ยวชาญดาน/

หัวขอ 

การดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

(ชม.) 
กิจกรรม/โครงการ 

สาธิต บรรยาย อ่ืนๆ (ระบุ) 

5. สํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารภัย เขต 8 

ทักษะเพ่ือ

การชายเหลือ

ผูประสบภัยทาง

น้ํา 

  ทักษะการ

วายน้ําเพ่ือ

ชวยเหลือผู

ประสบภั 

8 ชั่วโมง โครงการลูกเสือเสริมสราง

ทักษะเพ่ือการชวยเหลือ

ผูประสบภัยทางน้ํา 

6. นายสุรพงศ  งามสม นกยกสมาคม 

EIS 

   8 ชั่วโมง โครงการอบรมพัฒนา

ภาษาอังกฤษพรอมกาวสูโลก

อาเซียน 

7. นายศรชัย หนุมคํา 

และคณะวทิยากร 

ผูเชี่ยวชาญดาน

ภาษาอังกฤษ 

EIS 

   24 ชั่วโมง โครงการอบรมพัฒนา

ภาษาอังกฤษพรอมกาวสูโลก

อาเซียน 

8. ผศ.สุรชัย  โกศิยะกุล การวัดผลและ

ประเมินผล 

   8  ชั่วโมง โครงการการวัดผลประเมินผล

การเรียนรูรายวิชาตามสภาพ

จริง 

9. บริษัทสยามคูโบตา ผูเชียวชาญดาน

เครื่องยนตเล็ก 

   32  ชั่วโมง โครงการอบรมเครื่องยนตเล็ก 

โครงการอบรมการใชและ

บํารุงรักษารถแทรกเตอร 
  

สรุป จํานวนบุคลากร   89  คน  จํานวนช่ัวโมงที่มีสวนรวม   120 ช่ัวโมง  

 
 
ตารางที ่41 แสดงรายนามสถานประกอบการทั้งในประเทศหรือตางประเทศ ที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา   

กับสถานศึกษา 
 

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู 

1 ซงพันธุปลา กรุป 5/1 หมู1 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  

2 ฟารมโคนม อํานวยฟารม 8/6 หมู 6 ต.คลองมะพลบั อ.ศรีสาคร จ.สุโขทัย  

3 เสมียรฟารม (สุกรขุน) ต.ทาขุนราม อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร 

4 บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจํากัด  สนง.สาขาพิษณุโลก 

5 บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจํากัด สนง.กาํแพงเพชร (ฟารมสุกร) 

6 บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจํากัด สนง.สาขากาํแพงเพชร (ฟารมไก) 

7 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร พิจิตร ต.โรงชาง อ.เมอืง จ.พิจิจตร 

8 ศูนยเมล็ดพันธุขาว กําแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร 
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ที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู 

9 บริษัทบ๊ิกซี จํากัด (มหาชน) 613/1 ถ.เจริญสุข อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร  

10 ประดับพันธุไม 317 หมู 8 ต.วังตะพ้ี อ.เมอืง จ.อุตรดิตถ 

11 สํานักงานเกษตรคลองลาน อ.คลองลาน จ.กาํแพงเพชร 

12 สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

13 ฟารมสุกรไทย- เดนมารค อ.ปางชอง จ. นครราชสีมา 

14 มารสิาฟารม (ฟารมโคนม) 41/14 หมู 7 ต.ตลองมะพลบั อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 

15 ดวงใจฟารม (ฟารมโคนม) 463 หมู 6 ต.แมสิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

16 หางสรรพสินคาบ๊ิกซี ซูเปอรเซนเตอร จํากัด 

มหาชน (มหาชน) สาขากาํแพงเพชร 

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

613/1 ถ.เจริญสุข อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร  

17 เรอืนจาํกลางกาํแพงเพชร 

การจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส 

อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร 

18 สํานักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเขตพ้ืนที่ 

กาํแพงเพชร เขต 2 

การจัดการศึกษาและความรวมมือ ดานการเพ่ิม

ปริมาณผูเรียน 

19 กระทรวงวิทยาศาสตร และสิ่งแวดลอม การจัดต้ังศูนยการเรียนรูถายทอดเทคโนโลยี และการ

บริหารจัดการธุรกิจ เอทานอลจากมันสําปะหลังระดับ

ชุมชนแบบครบวงจร 

20 เทศบาลตําบลลานกระบือ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กาํแพงเพชร 

21 องคการบริหารสวนตําบลแมลาด   เลขที่ 2 หมูที่ 2 ต.แมลาด  อ.คลองขลุง  

จ.กาํแพงเพชร 62120 

22 บริษัทสยาม คูโบตา อ.นวนคร  จ.ปทมุธานี 
 
หมายเหตุ  สถานประกอบการไมนอยกวา 22 แหง  
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ตารางที ่42 แสดงผลการระดมทรัพยากร จากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ทั้งในระบบปกติและ

ทวิภาคี อยางมีประสิทธิภาพ   

 

ช่ือแหลงทรัพยากร  / ช่ือวิทยากร 

 

ประเภท 

ของทรัพยากร 

แหลงทรัพยากร  

จํานวน 

ครั้ง ภายใน 

สถานศึกษา 

ภายนอก

สถานศึกษา 

ภาครัฐ เอกชน 
วัสดุ ทุนการศึกษา 

1. มูลนิธินายหางโรงปูนผูหน่ึง 

นางจารุวรรณ วิโรจนดุล  

(กรรมการและผูจัดการ) 

        1ครั้ง 

 /ป 

2. นายสุรศักด์ิ หนูพรหม 

(ผูปกครองนิคมสรางตนเองทุงโพธ์ิทะเล 

จังหวัดกําแพงเพชร) 

        1ครั้ง 

3.รองธานินทร ครูสุดคนึง สังขนอย          

4.ชมรมศิษยเกา วษท.กาํแพงเพชร          

5.ผูอํานวยการอนันต เวชการ          

6.รานที่นอนเพชร          

7.เทศบาลตําบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล หมอน       1ครั้ง 

8.ราน ส. คอมพิวเตอร          

9.รานสรภัณฑ          

10.หจก.กําแพงเพชร อินดัสเทรียล          

11.รานเพชรรุงโรจน          

12.บริษัท เชียงใหม เฟรชมิลค          

13.รานเหรียญทอง          

14.คุณณัฏฐี ศรีสวัสด์ิ สนง.พัฒนา

สมรรถนะครู ฯ  

         

15.เงินสนับสนุนจากบุคลากรวิทยาลัย          
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สรุป    สถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ทั้งในระบบปกติ

และ ระบบทวิภาคี  ปฏิบัติจํานวน  15 ครั้ง   ไมนอยกวา 5 รายการการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษา กับเครื่องขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็น

พิจารณา 5  ขอ ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
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ตารางที่ 43   สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  3  ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1ขอ 

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ 

ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการจัดทํา

แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบติั (1) - (5) 

-ดี ปฏิบตั ิ(1) - (4) 

-พอใช ปฏิบตั ิ(1) - (3) 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบติั (1) - (2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวนปฏิบัติ (1)  

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา (1) (2) 

(3) (4) และ (5) 

ดีมาก 

3. ระดับคุณภาพในการพัฒนา

สถานศึกษาตามอัตลักษณ 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ 

ดีมาก 

4. ระดับคุณภาพในการบริหารงาน

และภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ 

ดีมาก 

5. ระดับคุณภาพในการบริหาร

จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ของสถานศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ 

ดีมาก 

6. ระดับคุณภาพในการบริหาร

ความเสี่ยง 

-ดีมาก ปฏิบติั (1) – (5) 

-ดี ปฏิบตั ิ(1) – (4) 

-พอใช ปฏิบตั ิ(1) – (3) 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบติั (1) – (2)  

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา (1) (2) 

(3) (4) และ (5) 

ดีมาก 
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7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบ

ดูแลผูเรียน 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ 

ดีมาก 

8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ

ดูแลสภาพแวดลอม  และภูมิทัศน

ของสถานศึกษา  และการใชอาคาร

สถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 4 ขอ 

ดี 

9. ระดับคุณภาพในการบริหาร

จัดการวัสดุ  อุปกรณ ครุภัณฑ และ

คอมพิวเตอร 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ 

ดีมาก 

10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ 

ดีมาก 

11. ระดับคุณภาพในการบริหาร

การเงินและงบประมาณ 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 3 ขอ 

พอใช 

12. ระดับคุณภาพในการระดม

ทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือขาย  ทั้งใน

ประเทศและ หรอืตางประเทศ 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 ดีมาก 
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สรุปจุดเดน  และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 

จุดเดน ไดแกตัวบงช้ีตอไปน้ี 

ตัวบงช้ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ตัวบงช้ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

ตัวบงช้ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
ตัวบงช้ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

    ตัวบงช้ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

ตัวบงช้ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
ตัวบงช้ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 
ตัวบงช้ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบงช้ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย  ทั้ง

ในประเทศและ หรอืตางประเทศ 

 
จุดที่ตองพัฒนา ไดแก 

ตัวบงช้ี 3.8 ระดับคณุภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา  

และการใชอาคารสถานที ่หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

ตัวบงช้ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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มาตรฐานที่  4  ดานการบริการวิชาการและวิขาชีพ 

 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น   ชุมชน 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการวิชาการและวิชาชีพ 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมช้ีแจง รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติงาน  โครงการ  กิจกรรม  

บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน  

การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษาไดดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน  โครงการ  กิจกรรม  การใหบริการวิชาชีพ 

สูชุมชน เชน  โครงการ  108  อาชีพ  ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  เปนตน  ซึ่งในการดําเนินงานมีการ

ประเมินผล  ความพึงพอใจของผูเขารับบริการ  เพ่ือนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการ

ใหบริการ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ มีดังนี ้

ตารางที่ 44  สรุปผลการดําเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
 

ลําดับ 
 

องคประกอบความเหมาะสม 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอางอิง 

มี ไมมี 

1 มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการ / 

วิชาชีพ 

  1. แผนงาน / โครงการ  

2 การดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ   

จํานวน  18  โครงการ : ป 

  2. บันทึกขออนุมัติดําเนินการ

ตามแผนงาน / โครงการ 

3 การเขารวมกิจกรรมของครู / บุคลากร   

ครู เจาหนาที่ เขารวมกิจกรรม จํานวน 27  คน คิดเปน

รอยละ  67.50 

  3. ใบลงช่ือการเขารวม

กิจกรรม / คําสั่งมอบหมาย

หนาที่  

4 การเขารวมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา   

นักเรียน เขารวมกิจกรรม จํานวน 375 คน เขารวม 278 

คน คิดเปนรอยละ 74.13 

-แผนกวิชาพืชศาสตร จํานวน  60 คน  เขารวม 45 คน 

คิดเปนรอยละ 75.00 

-แผนกวิชาสัตวศาสตร จํานวน 75 คน  เขารวม 55 คน 

คิดเปนรอยละ 73.34 

 

  4. ใบลงรายมือช่ือ / ใบเช็คช่ือ 
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ลําดับ 
 

องคประกอบความเหมาะสม 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอางอิง 

มี ไมมี 

 -แผนกวิชาอุตสาหกรรมฯ จํานวน 42 คน  เขารวม 34 

คน คิดเปนรอยละ 80.96 

-แผนกวิชาชางเกษตร จํานวน 22 คน  เขารวม  15 คน 

คิดเปนรอยละ 68.19 

-แผนกวิชาการบัญชี จํานวน 57 คน  เขารวม 40 คน  

คิดเปนรอยละ 70.18 

-แผนกวิชาคอมพิวเตอร จํานวน 55 คน  เขารวม 39 คน 

คิดเปนรอยละ 70.19 

-แผนกวิชาเกษตรทั่วไป จํานวน 64 คน  เขารวม 50 คน 

คิดเปนรอยละ 78.13 

   

5 การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

โดยภาพรวมทุกโครงการเฉลี่ยอยูระหวาง  3.51-4.50 

  5. รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

ตารางที่ 45  สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบติั ไมปฏิบัติ หมายเหตุ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและ

วิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา

และผูเรียน 

   

2. สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 

โครงการ กิจกรรม ตอป  

   

3. สถานศึกษาดําเนินงานใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรม 

    

4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวา

รอยละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรม 

   

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผล

การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

   

 

 จากตาราง  พบวา  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ   ปฏิบติั

ตามประเด็นพิจารณา 5 ขอ  ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 
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ตารางที่ 46  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  4 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี ้ เกณฑการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหาร

จัดการการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 

-ดีมาก               ปฏิบัติ  5  ขอ 

-ดี                    ปฏบิตั ิ 4  ขอ 

-พอใช               ปฏบิตั ิ 3  ขอ 

-ตองปรับปรุง       ปฏิบัติ  2  ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติตาม 5 ขอ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 ดีมาก 

 

 

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่  4 

จุดเดน  ไดแก  ตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

 ตัวบงช้ี  4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

  

จุดที่ตองพัฒนา ไดแก ตัวบงชี้ดังตอไปนี ้

  -  
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มาตรฐานที่  5   ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

 สงเสริมใหครู  และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปน

ประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

                 ของผูเรยีน 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษา มีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนระดับช้ัน ปวช. 3 และระดับช้ัน ปวส. 2 จัดทํา

โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามรายวิชา นอกจากน้ี สถานศึกษา ยังไดจัดประกวด

และคัดเลือกผลงานของนักเรียน นักศึกษา ในแผนกวิชา เพ่ือคัดเลือกผูที่ไดรับรางวัลที่ 1 2 และ 3 ของ

แผนกไปประกวดและนําเสนอผลงานแขงขันกับแผนกวิชาอ่ืน เพ่ือรับการคัดเลือกเปนผลงานดีเดนของ

วิทยาลัยฯ  นอกจากน้ียังไดนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา นําไปพัฒนาตอยอด เชน การสราง

รายไดระหวางเรียน  ตลอดจนมีการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา นําผลงานเขารวมแสดง แขงขัน ในระดับ

ตาง ๆ ไมวาจะเปนระดับชุมชน /ระดับเขต ระดับภาค  ระดับชาติ    

 การดําเนินการ (Attempt) 

 สถานศึกษาใหครูผูสอนจัดทํางานวิจัยภาคเรียนละ 1 เรื่อง และสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา  การ

จัดประกวด  จัดแสดงนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  มีการจัดทําขอมูล นวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในสถานศึกษา  ที่มีการเผยแพรไดรับรางวัล

หรือนําไปใชประโยชนในสถานศึกษา  ที่ในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 47  สรุปผลการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน 
 

ลําดับ 
 

องคประกอบความเหมาะสม 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอางอิง 

มี ไมมี 

1 แผนกวิชาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและ

ดําเนินการจัดประกวดจัดแสดงโครงการ 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

  1. แผนงาน / โครงการ / แผนการ

จัดการเรียนรู / อ่ืน ๆ 

2 แผนกวิชาดําเนินการใหผูเรียนระดับช้ัน ปวช. 3 

และระดับช้ัน ปวส.2 จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัย   

  2. รายงานการประเมินผลวิชาโครงการ 

 

3 สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอย

กวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช

ประโยชนในสถานศึกษา 

  3. รายงานผลการดําเนินงาน  

4 สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 25 

ของจํานวนผลงานทั้งหมดเผยแพรต อ

สาธารณชน 

  4. รายงานผลการดําเนินงาน 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 

5 ของจํานวนผลงานทั้งหมดนําไปใชประโยชน

หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด ภาค 

และชาติ 

  5. รายงานผลการดําเนินงาน 

 

   

จากตาราง  พบวา   สถานศึกษา มีผูเรียนที่จัดทําผลงานนวัตกรรม   สิ่งประดิษฐงานวิจัย  

โครงการ สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 5 ขอ   ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย      

                 ของครู 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการในการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย พรอมจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการ     

การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษาดําเนินงานโครงการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

รวมทั้งโครงการวิทยาศาสตร เพ่ือสงเขารวมประกวดและนําเสนอผลงานทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 48   สรุปผลการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของครู 
 

ลําดับ 
 

องคประกอบความเหมาะสม 
ผลการปฏิบัติงาน 

เอกสารอางอิง 
มี ไมมี 

1 แผนกวิชาสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการ

จัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย 

  1. แผนงาน / โครงการ / 

งานวิจัย 

2 แผนกวิชาดําเนินการใหครูทุกคน  จัดทํานวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

  2. รายงานการประชุม / 

คําสั่งมอบหมายงาน/อ่ืน ๆ  

3 แผนกวิชาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 75 ของ

จํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 

  3. รายงานผลการ

ดําเนินงาน  

4 แผนกวิชาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงาน

ทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน 

  4. เอกสารการเผยแพร

ผลงาน / เอกสารการตอบ

รับ 

5 แผนกวิชาดําเนินการใหนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5 ของ

จํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล

ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

  5. รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

  จากตาราง  พบวา  สถานศึกษามีครูผูสอนจัดทําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  

งานสรางสรรค สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 5 ขอ ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก 
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ตารางที่ 49   สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  5 ในแตละตัวบงชี้ 

ตัวบงชี ้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหาร

จัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ  

งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ

ผูเรียน 

 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ 

ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการบริหาร

จัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ  

งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ

ครู 

 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 ดีมาก 

 

สรุปจุดเดน  และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 

 

จุดเดน ไดแกตัวบงช้ีตอไปน้ี 

ตัวบงช้ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ 

งานวิจัยของผูเรียน 

ตัวบงช้ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย

ของครู 

 

จุดที่ตองพัฒนา ไดแก 

ตัวบงช้ี - 
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มาตรฐานที่  6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

 ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ในดานการรักชาติเทิดทูน

พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

ทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  อนุรักษสิ่งแวดลอม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสงเสริมกีฬา

และนันทนาการ 

 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม 

                 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง  

                 ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม  

 

ความตระหนกั (Awareness) 

    สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการ ในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

 การดําเนินการ (Attempt) 

 สถานศึกษาดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  หรือ

กิจกรรมของแผนกวิชา ดังน้ี  

1. กิจกรรม / โครงการ 5 ธันวามหาราช 

2. กิจกรรม / โครงการเลือกต้ังนายก อกท. ป 57 

3. กิจกรรม / โครงการวันไหวครู และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

4. กิจกรรม / โครงการวันเขาพรรษา และวันอาสาฬหบูชา 

5. กิจกรรม / โครงการเสริมสรางทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม การปองกันการต้ังครรภ 

กอนวัยอันควร และปญหาโรคเอดส     รวมจํานวนทั้งสิ้น    5    โครงการ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 50  สรุปผลการดําเนินการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม 

                การปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ 

ลําดับ องคประกอบความเหมาะสม 
ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอางอิง 

มี ไมมี 

1 แผนกวิชาเขารวมโครงการ / กิจกรรม การปลูกฝง

จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา ๕ โครงการ / กิจกรรม 

  1. แผนงาน / โครงการ   
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ลําดับ องคประกอบความเหมาะสม 
ผลการปฏิบัติงาน 

เอกสารอางอิง 
มี ไมมี 

2 แผนกวิชาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนของแผนกเขารวม

โครงการ กิจกรรม   

  2. ใบรายชื่อครู / ใบลงลายมือชือ่ 

/ รายงานผลการดําเนินงาน  

3 แผนกวิชาดําเนินการใหครูและบุคลากร ในแผนกทุกคน

เขารวมโครงการ กิจกรรม   

  3. ใบรายชื่อนักเรียน / ใบลง

ลายมือชือ่ / รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

4 แผนกวิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม  โดยครูและบุคลากร และผูเรียน ของแผนก 

เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  4. รายงานผลการดําเนินงาน 

5 แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของแผนกวิชา 

ในการปลูกฝงจิตสํานึกฯ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  

3.51 – 5.00 

  5. รายงานผลการประเมินความ 

พึงพอใจ 

 

จากตาราง พบวา  สถานศึกษามีการดําเนินงานโครงการ ในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สามารถปฏิบติัตามประเด็นพิจารณา  5  ขอ  ผลการประเมินอยู

ในระดับ  ดีมาก 
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ขอมูลประกอบผลสัมฤทธ์ิ 

กิจกรรม/โครงการ 

จํานวน 

น.ศ. 

ท้ังหมด 

จํานวน 

น.ศ. 

ท่ีเขารวม

กิจกรรม 

คิดเปน 

รอยละ 

จํานวนนักศึกษแตละแผนกวิชาท่ีเขารวมกิจกรรม 

พืช
ศา

สต
ร 

สัต
วศ

าส
ตร

 

อุต
สา

หก
รร

ม 

ชา
งก

ลเ
กษ

ตร
 

กา
รบ

ัญ
ชี 

คอ
มพิ

วเ
ตอ

ร 

1.โครงการ5 ธันวามหาราช 395 369 

 

93 75 66 69 28 28 63 

2.โครงการเลือกตั้งนายก 

อกท. ป 57 

395 162 41 30 32 38 21 12 29 

3.โครงการวันไหวครู และพิธี

มอบทุนการศึกษา ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๗ 

395 289 73 65 65 55 32 14 58 

4.โครงการวันเขาพรรษา และ

วันอาสาฬหบูชา 

395 149 37 27 28 29 24 12 29 

5.โครงการเสริมสรางทักษะ

ชีวิต คุณธรรม จริยธรรม การ

ปองกันการตั้งครรภกอนวัย

อันควร และปญหาโรคเอดส 

395 204 51 44 47 49 27 14 22 
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ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

 ความตระหนกั (Awareness) 

  สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมตลอดเวลา 

ขณะอยูในสถานศึกษา โดยบูรณาการรวมกับรายวิชาที่เปดสอน 

 การดําเนินการ (Attempt) 

 สถานศึกษาดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรมของ

แผนกวิชา ดังน้ี  

1. กิจกรรม / โครงการรวมอนุรักษปลูกจิตสํานึก สืบสานประเพณีทองถิ่นในชุมชน ประเพณ ี

บุญบ้ังไฟ ประจําป 2557 

2. กิจกรรม / โครงการบํารุงรักษาอนุรักษพ้ืนที่สิ่งแวดลอมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

กาํแพงเพชร 

3. กิจกรรม / โครงการบํารุงรักษาพัฒนาหนองอ่ึง 

4. กิจกรรม / โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในตัวนักศึกษาและพัฒนาปฏิรูปหอพักชาย 

5. กิจกรรม / โครงการ Big Cleaning Day 

จํานวนทั้งสิ้น  5  โครงการ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 51  สรุปผลการดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ลําดับ องคประกอบความเหมาะสม 
ผลการปฏิบัติงาน 

เอกสารอางอิง 
มี ไมมี 

1 แผนกวิชาเขารวมโครงการ / กิจกรรม การปลูกฝง

จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5 

โครงการ / กิจกรรม 

  1. แผนงาน / โครงการ   

2 แผนกวิชาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนของแผนกเขารวม

โครงการ กิจกรรม   

  2. ใบรายชื่อครู / ใบลงลายมือชือ่ / รายงาน

ผลการดําเนินงาน  

3 แผนกวิชาดําเนินการใหครูและบุคลากร ในแผนกทุกคน

เขารวมโครงการ กิจกรรม   

  3. ใบรายชื่อนักเรียน / ใบลงลายมือชือ่ / 

รายงานผลการดําเนินงาน 

4 แผนกวิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม  โดยครูและบุคลากร และผูเรียน ของแผนก 

เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  4. รายงานผลการดําเนินงาน 

5 แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของแผนกวิชาใน

การปลูกฝงจิตสํานึกฯ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  

3.51 – 5.00 

  5. รายงานผลการประเมินความ 

พึงพอใจ 
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  จากตาราง พบวา สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

สามารถปฏิบติัตามประเด็นการพิจารณา  5  ขอ ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก 

 

ขอมูลประกอบผลสมัฤทธิ ์

กิจกรรม/โครงการ 

จํานวน 

น.ศ. 

ท้ังหมด 

จํานวน 

น.ศ. 

ท่ีเขารวม

กิจกรรม 

คิดเปน 

รอยละ 

จํานวนนักศึกษแตละแผนกวิชาท่ีเขารวมกิจกรรม 

พืช
ศา

สต
ร 

สัต
วศ

าส
ตร

 

อุต
สา

หก
รร

ม 

ชา
งก
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ชี 
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วเ
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1.โครงการรวมอนุรักษ ปลูก

จิตสํานึก สืบสานประเพณี

ทองถิ่นในชุมชน ประเพณีบุญ

บั้งไฟ ประจําป 2557 

395 175 44 26 39 23 10 24 43 

2.โครงการบํารุงรักษาอนุรักษ

พ้ืนท่ีสิ่งแวดลอมวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยี

กาํแพงเพชร 

395 220 56 54 42 39 11 24 50 

3.โครงการบํารุงรักษาพัฒนา

หนองอ่ึง 

395 176 46 35 42 31 12 18 38 

4.โครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมในตัว

นักศึกษา และพัฒนาปฏิรูป

หอพักชาย 

395 253 64 66 53 39 15 32 48 

5.โครงการ Big Cleaning 

Day 

395 379 96 117 81 46 15 45 75 
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ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

 

 ความตระหนกั (Awareness) 

  สถานศึกษากําหนดนโยบายแผนงานโครงการ ในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการใหครู 

บุคลากรทุกฝาย นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา เพ่ือเปนการผอนคลายและใชเวลาวางใหเปนประโยชน

โดยการออกกําลังกาย ทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะและหางไกลยาเสพติด 

 การดําเนินการ (Attempt) 

 สถานศึกษาดําเนินการตามโครงการกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรมของแผนก

วิชา ดังน้ี  

1. กิจกรรม / โครงการโรงเรียนสีขาวลานกีฬาตานยาเสพติดในสถานศึกษา 

2. กิจกรรม / โครงการลานกีฬาเตนแอโรบิกรวมกับชุมชนทองถิ่น 

3. กิจกรรม / โครงการรวมสืบสานวัฒนธรรมไทย รวมแขงขันเรือยาว ประจําป ๒๕๕๗ 

4. กิจกรรม / โครงการ การแขงขันกีฬา KPA เกมส ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

5. กิจกรรม / โครงการ การแขงขันกีฬาอาชีวสัมพันธ 

จํานวนทั้งสิ้น  5  โครงการ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 52 .สรุปผลการดําเนินกิจกรรมดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ลําดับ องคประกอบความเหมาะสม 
ผลการปฏิบัติงาน 

เอกสารอางอิง 
มี ไมมี 

1 แผนกวิชาเขารวมโครงการ / กิจกรรม การปลูกฝง

จิตสํานึกดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอย

กวา 5 โครงการ / กิจกรรม 

  1. แผนงาน / โครงการ   

2 แผนกวิชาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนของแผนกเขารวม

โครงการ กิจกรรม   

  2. ใบรายชื่อครู / ใบลงลายมือชือ่ / รายงาน

ผลการดําเนินงาน  

3 แผนกวิชาดําเนินการใหครูและบุคลากร ในแผนกทุกคน

เขารวมโครงการ กิจกรรม   

  3. ใบรายชื่อนักเรียน / ใบลงลายมือชือ่ / 

รายงานผลการดําเนินงาน 

4 แผนกวิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม  โดยครูและบุคลากร และผูเรียน ของแผนก 

เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  4. รายงานผลการดําเนินงาน 

5 แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของแผนกวิชาใน

การปลูกฝงจิตสํานึกฯ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  

3.51 – 5.00 

  5. รายงานผลการประเมินความ 

พึงพอใจ 
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จากตาราง พบวา สถานศึกษา มีระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ  

สามารถปฏิบติัตามประเด็นการพิจารณา  5   ขอ ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก 

 

ขอมูลประกอบผลสัมฤทธ์ิ 

กิจกรรม/โครงการ 

จํานวน 

น.ศ. 

ท้ังหมด 

จํานวน 

น.ศ. 

ท่ีเขารวม

กิจกรรม 

คิดเปน 

รอยละ 

จํานวนนักศึกษแตละแผนกวิชาท่ีเขารวมกิจกรรม 

พืช
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1.โครงการโรงเรียนสี

ขาวลานกีฬาตานยา

เสพติดในสถานศึกษา 

395 225 57 37 55 39 8 26 60 

2.โครงการลานกีฬา

เตนแอโรบิกรวมกับ

ชุมชนทองถิ่น 

395 143 36 40 24 18 11 26 24 

3.โครงการรวมสืบสาน

วัฒนธรรมไทย รวม

แขงขันเรือยาว

ประจาํป 2557 

395 31 8 - - - 6 - 25 

4.โครงการการแขงขัน

กฬีา KPA เกมส 

ประจําปการศึกษา 

ประจาํป 2557 

395 402 91 112 86 45 21 43 95 

5.โครงการแขงขันกีฬา

อาชีวสัมพันธ (ครู

เจาหนาที่บุคลากร) 

395 41 53 - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 

97 

 

รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ความตระหนกั (Awareness) 

  สถานศึกษากําหนดนโยบายแผนงานโครงการในการ ปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ใหครู บุคลากรทุกฝาย นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาทั้งดานการดํารงอยู การใชชีวิตแบบ

เรียบงาย ประหยัด ไมฟุมเฟอย  

 การดําเนินการ (Attempt) 

 สถานศึกษาดําเนินการตามโครงการกิจกรรมไวในแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรมของแผนกวิชา ดังน้ี  

1. กิจกรรม / โครงการพัฒนาความรูสูอาชีพเกษตรกร อกท. หนวยกําแพงเพชร 

2. กิจกรรม / โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3. กิจกรรม / โครงการคายคุณธรรมนําความรูภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. กิจกรรม / โครงการปลูกจิตสํานึกดานการเกษตร อนุรักษสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

6. กิจกรรม / โครงการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรระยะสั้น ภายใตโรงการ (ขยายผลหมูบาน 

เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ) 

จํานวนทั้งสิ้น   6  โครงการ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

ตารางที่ 53  สรุปผลการดําเนินกิจกรรมดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ลําดับ องคประกอบความเหมาะสม 
ผลการปฏิบัติงาน 

เอกสารอางอิง 
มี ไมมี 

1 แผนกวิชาเขารวมโครงการ / กิจกรรม การปลูกฝง

จิตสํานึกดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอย

กวา 5 โครงการ / กิจกรรม 

  1. แผนงาน / โครงการ   

2 แผนกวิชาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนของแผนกเขารวม

โครงการ กิจกรรม   

  2. ใบรายชื่อครู / ใบลงลายมือชือ่ / รายงาน

ผลการดําเนินงาน  

3 แผนกวิชาดําเนินการใหครูและบุคลากร ในแผนกทุกคน

เขารวมโครงการ กิจกรรม   

  3. ใบรายชื่อนักเรียน / ใบลงลายมือชือ่ / 

รายงานผลการดําเนินงาน 

4 แผนกวิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม  โดยครูและบุคลากร และผูเรียน ของแผนก 

เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  4. รายงานผลการดําเนินงาน 

5 แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของแผนกวิชาใน

การปลูกฝงจิตสํานึกฯ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  

3.51 – 5.00 

  5. รายงานผลการประเมินความ 

พึงพอใจ 



 
 

ปรัชญา | มีวินัย  ใผเรียนดี มีความชํานาญ ประสานชุมชน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 

98 

 

รายงานการประเมนิตนเอง S A R  
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร  

 
 

ประจําป  2557  

 

 

จากตาราง พบวา สถานศึกษา  มีระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถปฏิบติัตามประเด็นการพิจารณา  5  ขอ ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก 

 

ขอมูลประกอบผลสัมฤทธ์ิ 

กิจกรรม/โครงการ 

จํานวน 

น.ศ. 

ท้ังหมด 

จํานวน 

น.ศ. 

ท่ีเขารวม

กิจกรรม 

คิดเปน 

รอยละ 

จํานวนนักศึกษแตละแผนกวิชาท่ีเขารวมกิจกรรม 

พืช
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โครงการพัฒนาความรูสู

อาชีพเกษตรกร อกท. 

หนวยกําแพงเพชร 

395 161 40 55 41 24 5 10 26 

โครงการชีววิถีเพ่ือการ

พัฒนาอยางย่ังยืน 

395 110 27 23 21 25 2 14 25 

โครงการคายคุณธรรมนํา

ความรูภายใตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

395 181 38 29 27 31 21 35 38 

โครงการปลูกจิตสํานึก

ดานการเกษตร อนุรักษ

สิ่งแวดลอม ตามหลัก

ปรัชญา 

395 238 60 46 38 39 31 36 48 

โครงการฝกอบรมวิชาชีพ

เกษตรกรระยะสั้น ภายใต

โรงการ (ขยายผลหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียง

ตนแบบ) 

395 45 

(30 คน 

กลุม

แมบาน) 

11 - - 15 - - - 
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ตารางที่ 54  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  6 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝง

จิตสํานึกดานการรักชาติ  เทดิทนู

พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และ

ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตาม ประเด็น

การพิจารณา   5  

ขอ   

ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝง

จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตาม ประเด็น

การพิจารณา   5  

ขอ   

ดีมาก 

3. ระดับคุณภาพในการสงเสริมดาน

การกีฬาและนันทนาการ 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตาม ประเด็น

การพิจารณา   5  

ขอ   

ดีมาก 

4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝง

จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-ดีมาก ปฏิบติั 5 ขอ 

-ดี ปฏิบติั 4 ขอ 

-พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบตั ิ2 ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบติัตาม ประเด็น

การพิจารณา   5  

ขอ   

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 ดีมาก 

 

สรุปจุดเดน  และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 

 

จุดเดน ไดแกตัวบงช้ีตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา 

ตัวบงช้ีที่  6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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ตัวบงช้ีที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบงช้ีที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

จุดที่ตองพัฒนา ไดแก 

- 
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มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2555 และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกนคุณภาพภายใน  

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน มี

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ใหมี

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

การดําเนินการ (Attempt) 

  สถานศึกษาดําเนินการใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวม

ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง

ภาครัฐและเอกชน มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา มีรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจําป  มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในและ

การประเมินคุณภาพภายนอกไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

สถานศึกษา  ไดดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ดังน้ี 

 1.  จัดทํารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา 

2.  มีขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเห็น เพ่ือการปรับปรุงระบบหรือกลไกการดําเนินงาน 

               ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตารางที่ 55 สรุปผลการดําเนินงานระบบการประกนคุณภาพภายใน 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบติั ไมปฏิบัติ หมายเหตุ 

1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

และจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง

คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวน

รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน 

สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

   

2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

   

3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

และ 

จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

    

4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน 

   

5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

   

 

จากตาราง พบวา สถานศึกษา มีระดับคุณภาพคุณภาพในระบบการประกนคุณภาพภายใน 

สามารถปฏิบติัตามประเด็นการพิจารณา  5 ขอ ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

 

ความตระหนกั (Awareness) 

 สถานศึกษามีการช้ีแจงสรางความตระหนักเกี่ยวกับการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2555 ใหกับครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนของวิทยาลัยฯ และจัดทําโครงการใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

การดําเนินการ (Attempt) 

 สถานศึกษาจัดประชุมออกคําสั่งงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําป 2556 และมีการ

รวบรวมสรุป รายงานผลการดําเนินงานแตละตัวบงช้ี  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 สถานศึกษา มีผลการสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตามตัวบงช้ีเมื่อเทียบกับเกณฑประเมิน สรุปผลไดดังน้ี 
 

มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป คิดเปนรอย

ละ 87.50  คาคะแนน  5.46  ผลการประเมินอยูใน

ตัวบงช้ีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ

ผูเรียน มีคาเฉลี่ย 4.24 ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  คดิเปนรอยละ 83.11 

คาคะแนน 5.19  อยูใน

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 1.4  รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน 

ระดับดีมาก 

อาชีวศึกษา ( V-NET) ต้ังแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  คดิเปนรอยละ 25.17 คาคะแนน  2.51 ผลการ

ประเมินอยูใน

 ตัวบงช้ีที่ 1.5  รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน   

ระดับพอใช 

อาชีวศึกษา ( V-NET) ต้ังแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  คดิเปนรอยละ 27.97 คา

คะแนน  2.79  ผลการประเมินอยูใน

ตัวบงช้ีที่ 1.6  รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  คดิเปน รอยละ  

83.11 คาคะแนน  5.19  ผลการประเมินอยูใน

ระดับพอใช 

ตัวบงช้ีที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา  คิดเปนรอยละ  37.30 

คาคะแนน  2.33  ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ

ภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 99.50   คาคะแนน  6.21  ผลการประเมินอยูใน

ระดับตองปรบัปรงุ 

ระดับดีมาก 
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ตัวบงช้ีที่ 1.9   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผูรับบริการ มีคาเฉลี่ย 4.15 สามารถปฏิบติัตามประเด็นพิจารณา (1) และมีผลตาม (5) ผลการประเมินอยู

ใน

 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการ หรอืประชาคมอาเซยีน สามารถปฏิบติัตามประเด็นพิจารณาขอ (1) 

(2) และ (3) ผลการประเมินอยูใน

ตัวบงช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา  ปฏิบติัตามประเด็นที ่(1) 

และมีผลตาม (5) ผลการประเมินอยูใน

ระดับพอใช 

ตัวบงช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 5 

ขอ ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก 

ระดับดีมาก

ตัวบงช้ีที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติ

ตามประเด็น 5 ขอ  ผลการประเมินอยูใน

  

ตัวบงช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน  ปฏิบติัตามประเด็นพิจารณา 5 ขอ   ผลการประเมิน

อยูใน

ระดับดีมาก 

 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 ตัวบงช้ีที่  3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  คดิเปน

รอยละ 4.38 ซึ่งสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ขอ  ผลการประเมินอยูใน

 ตัวบงช้ีที่  3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  สามารถปฏิบติัตาม

ประเด็นการพิจารณาในประเด็นที่ 1,2,3,4 และ 5 ผลการประเมินอยูใน

ระดับดี

มาก 

 ตัวบงช้ีที่  3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ  สามารถปฏิบติัตามประเด็น

การพิจารณาในประเด็นที่ 1,2,3,4 และ 5 ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก 

 ตัวบงช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  มีคาเฉลี่ย 

3.78 และสามารถปฏิบติัตามประเด็นพิจารณา 5 ขอ ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก 

 ตัวบงช้ีที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  มี

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.23  สามารถปฏิบติัตามประเด็นพิจารณา  5 ขอ ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  สถานศกึษาสามารถปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา (1) (2) (3) (4) และ (5) มีคุณภาพอยูใน

ระดับดี

มาก 

ระดับดีมาก 
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ตัวบงช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน สามารถปฏิบติัตามประเด็นพิจารณาทัง้ 5 

ขอ ผลการประเมินอยูใน

ตัวบงช้ีที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา

และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน  หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน มุมวิชาการ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 

4 ขอ  การประเมินความพึงพอใจมีคา 4.65  ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร  ปฏิบติั

ตามประเด็นพิจารณา 5 ขอ การประเมินความพึงพอใจมีคา 4.38 ผลการประเมินอยูใน

ระดับดี 

ตัวบงช้ีที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ  ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3.11 ระดับคณุภาพในการบรหิารการเงินและงบประมาณ สามารถปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 3 ขอ ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งใน

ประเทศและ หรอืตางประเทศ  สามารถปฏิบติัตามประเด็นพิจารณา 5  ขอ ผลการประเมินอยูใน

ระดับพอใช 

 

ระดับดี

มาก 

มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการวิชาการและวิชาชีพ  ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ  ผลการประเมินอยูใน

 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยของผูเรียน สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 5 ขอ ผลการประเมินอยูใน

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 5 ขอ ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก 

 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

ตัวบงช้ีที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 5 ขอ ผลการประเมินอยูใน

ตัวบงช้ีที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  สามารถปฏิบัติ

ตามประเด็นการพิจารณา  5 ขอ ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก 

ระดับดีมาก 
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ตัวบงช้ีที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ  สามารถปฏิบติัตาม

ประเด็นการพิจารณา  5 ขอ ผลการประเมินอยูใน

ตัวบงช้ีที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถ

ปฏิบติัตามประเด็นการพิจารณา 5 ขอ ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก 

 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน   สามารถปฏิบติัตามประเด็นการ

พิจารณา 5 ขอ ผลการประเมินอยูใน

ตัวบงช้ีที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  ตัวบงช้ีที่

มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก มีจํานวน 2 8 ตัวบงช้ี ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก 

 

ระดับดี 
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ตารางที่ 56  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในระบบการประกัน

คุณภาพภายใน 

 

-ดีมาก ปฏิบติั (1) – (5) 

-ดี ปฏิบติั (1) – (4) 

-พอใช ปฏิบตั ิ(1) – (3) 

-ตองปรบัปรงุ ปฏิบติั (1)–(2) 

-ตองปรับปรุงเรงดวนปฏิบัติ 

(1)  

ปฏิบติัตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ 

ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

 

 

 

จํานวนตัวบงช้ีที่มีผลการ

ตัดสินตามเกณฑสูงสุดใน

ระดับ 5 คะแนน ดีมาก 

-ดีมาก 30 – 34 ตัวบงช้ีและ

ไมมีตัวบงช้ีใดที่อยูในเกณฑ

ตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุง

เรงดวน 

-ดี 24 -29 ตัวบงช้ี 

-พอใช 18 – 23 ตัวบงช้ี 

-ตองปรบัปรงุ 12 – 17 ตัว

บงช้ี 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < 12 

ตัวบงช้ี 

จํานวนตัวบงช้ีที่มี

ผลการตัดสนิตาม

เกณฑสูงสุดใน

ระดับ 5 คะแนน ดี

มาก 

จํานวน 28 ตัวบงช้ี 

 

 

 

 

 

ดี 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 ดีมาก 

 

สรุปจุดเดน  และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 

 

จุดเดน ไดแกตัวบงช้ีตอไปน้ี 

ตัวบงช้ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

จุดที่ตองพัฒนา ไดแก 

ตัวบงช้ี 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
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แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

 1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพทางการศึกษาโดยพิจารณาจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

2. พัฒนา ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา      

(V-NET) ต้ังแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  

3. การใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการ หรอืประชาคมอาเซยีน 

4. พัฒนาผูเรียนใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขา 

  5. พัฒนาการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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บทท่ี 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศกึษา ในอนาคต 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี ้

 ผลการประเมินการดําเนินงานของ สถานศึกษา พบวา มีมาตรฐานและตัวบงช้ีที่แผนกวิชามีผลการ

ดําเนินงานอยูในระดับที่นาพอใจ  และยังมีบางมาตรฐานและตัวบงช้ีที่ สถานศึกษายังตองไดรับการพัฒนา

ปรับปรุงในอนาคต  ทั้งน้ีเพ่ือใหไดคุณภาพศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
 

แนวทางการพัฒนาแผนกวิชาในอนาคต 

 สถานศึกษา ไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดดังน้ี 

 3.1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  

 3.2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 3.3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 3.4  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 3.5  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 3.6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

 3.7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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คํารับรองผลการดําเนินงาน 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ

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

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

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

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

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

  

ลงชื่อ................................................. 

                   (นายธานินทร  สังขนอย) 
 

ความเห็นของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

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

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

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

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

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

  

ลงชื่อ................................................. 

                    (นางรุงนภา   เจือโรง) 

ความเห็นของรองผูอํานวยการฝายพัฒนาฯ 

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

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

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

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

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

 

ลงชื่อ................................................. 

                   (นายอํานาจ  ศรแกว) 
 

ความเห็นของรองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

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

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

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

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

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

  

ลงชื่อ................................................. 

                (นางสาวประไพสาร  รักษาบุญ) 

 

ความเห็นของผูอํานวยการ 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ................................................. 

(นายสุภาพ   มณีรัตน) 

 
 

เห็นควรรับรองผลการดําเนินงานได ประจําป 2557 เห็นควรรับรองผลการดําเนินงาน ประจาํป 2557 

เห็นควรรับรองผลการประเมนิตนเอง ประจาํป 2557 เห็นควรรับรองผลการดําเนินงาน ประจาํป 2557 

รับรองรายงานการประเมินตอนเอง  ประจําปการศึกษา  2557  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
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