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ค าน า 
 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 เรื่อง มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก และในมาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เครื่องมือประเมินที่สร้างข้ึนเพื่อประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารการจัดการภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 ทั้งนี้เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร และใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปณิธานอันแน่วแน่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก าแพงเพชร เพ่ือแสดงความรับผิดชอบที่มีต่อการจัดการศึกษาต่อชุมชน ตามภารกิจที่วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีก าแพงเพชรได้รับมอบหมาย 
 
 

                  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร 
                   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2554 
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ตอนที่  1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 ในเนื้อท่ี 576 

ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 104 หมู่ 7 ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 หมายเลข
โทรศัพท์ 0-5573-6164 หมายเลขโทรสาร 0-5573-6244 เริ่มเปิดรับนักเรียน นักศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2522  

ปรัชญา  
มีวินัย ใฝุเรียนดี มีความช านาญ ประสานชุมชน 

             วิสัยทัศน ์  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชรมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตร  

เพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ พัฒนางานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และค านึงถึงสิ่งแวดล้อมภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             พันธกิจ   

ผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพ วิจัยและน าเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ทางทักษะวิชาชีพ เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมจ านวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ส าเร็จ
การศึกษาคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเป็นผู้ประกอบการได้  
              เป้าหมาย   
  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนได้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่อความต้องการของท้องถิ่น ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพตามความต้องการ ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ปรับใช้ในงานอาชีพ และมีคุณธรรมน าความรู้ สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม เพ่ิมจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น และเป็นผู้ประกอบการได้ 

หลักสูตรการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัย ฯ เปิดสอน ระดับ ปวช. และ ปวส. และการศึกษาตามโครงการ

อาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท รวมมีนักเรียนนักศึกษาท้ังสิ้น 796 คน ครู จ านวน 39 คน และบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน 38 คน โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา 8 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. ด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานวิจัย 
5. ด้านการบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
6. ด้านการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้   



7. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเปูาหมายแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา) 

ผลการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ซักซ้อมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการสรุปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้มีความ
เข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

1. มาตรฐานผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 12 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินการ ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 7 ตัวบ่งชี้ และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ตัวบ่งชี้ 

2. มาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 17  ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินการ  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 16 ตัวบ่งชี้ และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ 

3. มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 
ตัวบ่งชี้ และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน -  ตัวบ่งชี้ 

4. มาตรฐานการบริการวิชาชีพสู่สังคม 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินการ ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ และไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน – ตัวบ่งชี้ 

5. มาตรฐานนวัตกรรมและการวิจัย 4  ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
3 ตัวบ่งชี้ และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ 

6. มาตรฐานภาวะผู้น าและการจัดการ 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินการ ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน – ตัวบ่งชี้ 

7. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินการ ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน – ตัวบ่งชี้ 

จุดเด่น -จุดที่ต้อง พัฒนา 
             จุดเด่น 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี  
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษา

ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่

เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 



      ตัวบ่งช้ีที่ 9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
      ตัวบ่งช้ีที่ 11 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา   
      ตัวบ่งช้ีที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน  
 ตัวบ่งช้ีที่ 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
             ตัวบ่งช้ีที่  15 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

ตัวบ่งช้ีที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน  
 ตัวบ่งช้ีที่ 17 ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม 

ตัวบ่งช้ีที่ 18 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา  
 ตัวบ่งช้ีที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาเรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
             ตัวบ่งช้ีที่  20 ระดับคุณภาพการบริหารงานและการจัดการระบบงานฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงธุรกิจ 
 ตัวบ่งช้ีที่  21 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

             ตัวบ่งช้ีที่  22 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
             ตัวบ่งช้ีที่  23 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน 
   ตัวบ่งช้ีที่ 24 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

  ตัวบ่งช้ีที่ 25 จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
         ตัวบ่งช้ีที่  26 จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
          ตัวบ่งช้ีที่ 27 จ านวนคน – ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
             ตัวบ่งช้ีที่  28 อัตราส่วนของผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
             ตัวบ่งช้ีที่  29 อัตราส่วนของผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน 



ตัวบ่งช้ีที่  30 จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  31 จ านวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่   3 2 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า 

 ตัวบ่งช้ีที่  33  จ านวนครั้งของประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 34 จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
      ตัวบ่งช้ีที่  35 จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการ ฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 
             ตัวบ่งช้ีที่  3 6 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม  /โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึก
ทักษะวิชาชีพต่องบด าเนินการ 
             ตัวบ่งช้ีที่   3 8 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ /
หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 39 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย และโครงงานต่องบด าเนินการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 40 จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย และโครงงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 41 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมี
ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้      
     ตัวบ่งช้ีที่  4 2 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ 
      ตัวบ่งช้ีที่  4 3 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา   
            ตัวบ่งช้ีที่  44 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
          ตัวบ่งช้ีที่ 45 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
       จุดท่ีต้องพัฒนา  
      ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
 



      ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
      ตัวบ่งช้ีที่ 8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวบ่งช้ีที่  13 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่  37 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการวิชาชีพ 

แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 
1. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหา  

ในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา  

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
3. พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
4. พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
5. พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพให้เข้ารับการประเมินมาตรฐาน  

วิชาชีพและผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
6. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มีคุณภาพ 
7. เพ่ิมจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  2 
บทสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบ่งช้ี 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  2553 ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม สรุปได้ดังนี้   
 
ตัวบ่งช้ีที่  1   ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน  1  ปี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า/
ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อในสาขาที่เก่ียวข้อง 

 ได้งานท า 
สาขาที่

เกี่ยวข้อง 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

ศึกษาต่อ 
สาขาที่

เกี่ยวข้อง 

รวม 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

ระดับ  ปวช.       
    สาขาวิชา พณิชยการ 
(บัญชี) 

6 2 - 4 6 100 

    สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 39 14 2 23 39 100 
รวมระดับ  ปวช. 45 16 2 27 45 100 
ระดับ  ปวส.       
    สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

13 12 1 - 13 100 

    สาขาวิชาพืชศาสตร์ 2   2 - - 2 100 
    สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 23 23 - - 23 100 
รวมระดับ  ปวส. 38 37 1 - 38 100 

รวมทั้งหมด 83 53 3 54 83 100 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
วิธีค านวณ  (แสดงวิธีการค านวณตามสูตรการค านวณ) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าและ/หรือศึกษาต่อ
และ/หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน  1  

ปี 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  
X   100  



 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ที่ได้งานท าและ/หรือศึกษาต่อและ/หรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน 1 ปี 83 คน หารด้วย จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 83 คน คูณ
ด้วย 100 

คะแนนที่ได้  เท่ากับ  100 
 
ตัวบ่งช้ีที่  2   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่สอบผ่าน 
การทดสอบเชิงวิชาการฯ 

ร้อยละ 

ระดับ  ปวช. 3     
    สาขาวิชา พณิชยการ 
(บัญชี) 

11 9 9 100 

    สาขาวิชา  
เกษตรศาสตร์ 

84 42 42 100 

รวมระดับ  ปวช. 3 95 51 51 100 
ระดับ  ปวส. 2     
    สาขาวิชา พืชสวน 40 25 25 100 
    สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 126 35 35 100 
     สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

74 33 33 100 

รวมระดับ  ปวส. 2 240 93 93 100 
รวมทั้งหมด 335 142 142 100 

 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
วิธีค านวณ  (แสดงวิธีการค านวณตามสูตรการค านวณ) 

จ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบเชิงวิชาการด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างาน 142 คน หารด้วย จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 142 คน คูณด้วย 100 

คะแนนที่ได้  เท่ากับ  100 
 

จ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน 
การทดสอบเชิงวิชาการ   

ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  
X   100  



ตัวบ่งช้ีที่  3  ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้เรียนที่สอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพฯ 

ร้อยละ 

ระดับ  ปวช. 3     
    สาขาวิชา พณิชยการ 
(บัญชี) 

11 9 9 100 

    สาขาวิชา  
เกษตรศาสตร์ 

84 42 21 50 

รวมระดับ  ปวช. 3 95 51 30 58.82 
ระดับ  ปวส. 2     
     สาขาวิชา พืชสวน 40 25 2 8 
    สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 126 35 19 54.29 
    สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

74 33 33 100 

รวมระดับ  ปวส. 2 240 93 54 58.06 
รวมทั้งหมด 335 142 84 59.15 

 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
วิธีค านวณ  (แสดงวิธีการค านวณตามสูตรการค านวณ) 
 จ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 84 คน หารด้วย จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 142 คน คูณด้วย 100 

คะแนนที่ได้  เท่ากับ  59.15 
 
 
 
 
 

 

จ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  
X   100  



ตัวบ่งช้ีที่  4  ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น า ไปใช้ประโยชน์ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน 
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนผลงานฯ ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัล/ 

ระดับคุณภาพผลงาน 
 x0.50 x0.70 x0.90 x1.00 รวม 
ระดับ  ปวช.         
    สาขาวิชา พณิชยการ (บัญชี) 52 6 - - - 3 
    สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 355 44 - 2 - 23 
รวมระดับ  ปวช.  407 50 - 2 - 26 
ระดับ  ปวส.        
    สาขาวิชา พืชสวน/พืชศาสตร์ 47 2 - - - 1 
    สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 175 41 - - - 20.5 
    สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 18 2 - - - 1 
     สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 6 - - 3 - 2.7 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 143 1 - - - 0.5 
รวมระดับ  ปวส. 2 389 46 - 3 - 25.7 

รวมทั้งหมด 796 96 - 5 - 52.5 
ผลคูณของจ านวนผลงานกับ 

ระดับคุณภาพผลงาน 
 48 - 4.5 - 52.5 

 
หมายเหตุ  ระดับคุณภาพผลงาน 0.50  ระดับภายในสถานศึกษา  0.70  ระดับจังหวัด  ชุมชน  ท้องถิ่น   
                                                    0.90  ระดับภาค                         1.00  ระดับชาติขึ้นไป   
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
วิธีค านวณ  (แสดงวิธีการค านวณตามสูตรการค านวณ) 

จ านวนผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัล 96 เรื่อง หารด้วย จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 796 คน คูณด้วย 100 

คะแนนที่ได้  เท่ากับ  12.06 
 

จ านวนผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ 
ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล   

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
X   100  



ตัวบ่งช้ีที่  5  ผลงานที่เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูที่ได้น า ไปใช้ประโยชน์ 
 

แผนกวิชา จ านวนครู (คน) จ านวนผลงานฯ ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
หรือได้รับรางวัล/ระดับคุณภาพผลงาน 

 ประจ า จ้างสอน> 
9 เดือน 

รวม 0.50 0.70 0.90 1.00 รวม 

แผนกวิชาพืชศาสตร์ 6 - 6 5 - - - 2.5 
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 5 - 5 2 - 1 - 2.5 
แผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 

3 - 3 2 - - 1 2 

แผนกวิชาช่างกลเกษตร 4 - 4 1 - - 1 1.5 
แผนกวิชาบัญชี 5 - 5 3 - - - 1.5 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 3 - 3 2 - - - 1 
แผนกวิชาพ้ืนฐาน 8 - 8 7 - - - 3.5 

รวมทั้งหมด 34 - 34 22 - 1 2 13.9 
ผลคูณของจ านวนผลงานกับ 

ระดับคุณภาพผลงาน 
   11 - 0.9 2 13.9 

หมายเหตุ  1) ระดับคุณภาพผลงาน  0.50  ระดับภายในสถานศึกษา  0.70  ระดับจังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น           
                                                         0.90  ระดับภาค                          1.00  ระดับชาติขึ้น
ไป   
      2)  ครูประจ า= ข้าราชการครู+พนักงานราชการ+ครูจ้างสอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอน 9 เดือน   ขึ้นไป  
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
วิธีค านวณ  (แสดงวิธีการค านวณตามสูตรการค านวณ) 

จ านวนผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้น าไปใช้ 
ประโยชน์หรือได้รับรางวัล 24 ชิ้น หารด้วย จ านวนครูประจ าทั้งหมด 34 คน คูณด้วย 100 

คะแนนที่ได้  เท่ากับ  70.59 
 
 

จ านวนผลงานที่เป็นนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของครูที่ได้น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล   

จ านวนครูประจ าทั้งหมด  
X   100  



ตัวบ่งช้ีที่  6  ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
 

 
สาขาวิชา 

ประเด็นการพิจารณาท่ี
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 

รวมประเด็น 
การพิจารณา

ที ่
ผ่านเกณฑ์ 

สรุป 
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน  1 2 3 4 5 

ระดับ  ปวช.         
    สาขาวิชา พณิชยการ (บัญชี)      4  
    สาขาวิชา เกษตรศาสตร์      5  
รวมระดับ  ปวช.   1 2 2 2 2 8 1 
ระดับ  ปวส.         
    สาขาวิชาพืชศาสตร์      5  
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์      5  
    สาขาวิชาสัตวศาสตร ์      5  
    สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร      5  
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      5  
รวมระดับ  ปวส.       25 5 
รวมสาขาวิชา/สาขางานที่ผ่านเกณฑ์       6 

 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
วิธีค านวณ  (แสดงวิธีการค านวณตามสูตรการค านวณ) 

จ านวนสาขาวิชาที่ด าเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา 6 สาขาวิชา หารด้วย จ านวนสาขางานที่
เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา คูณด้วย 100 

คะแนนที่ได้  เท่ากับ  85.71 
 
 
 
 
 

 

จ านวนสาขางานที่ด าเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา   

จ านวนสาขางานที่เปิดสอนทั้งหมด  
X   100  



ตัวบ่งช้ีที่  7  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

 
สาขาวิชา 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 

รวมประเด็น 
การพิจารณา 
ที่ผ่านเกณฑ์ 

สรุป 
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน  1 2 3 

ระดับ  ปวช.       
    สาขาวิชา พณิชยการ (บัญชี)    3  
    สาขาวิชา เกษตรศาสตร์    3  
รวมระดับ  ปวช.     6  
ระดับ  ปวส.       
    สาขาวิชาพืชศาสตร์    3  
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์    3  
    สาขาวิชาสัตวศาสตร ์    3  
    สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    3  
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    3  
รวมระดับ  ปวส.     15  

รวมสาขาวิชา/สาขางานที่ผ่านเกณฑ์     7 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
วิธีค านวณ  (แสดงวิธีการค านวณตามสูตรการค านวณ) 

จ านวนสาขาวิชาที่ด าเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา 7 สาขาวิชา หารด้วย จ านวนสาขางาน 
ที่เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา คูณด้วย 100 

คะแนนที่ได้  เท่ากับ  100 
 
 
 
 
 
 

 

จ านวนสาขางานที่ด าเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา   

จ านวนสาขางานที่เปิดสอนทั้งหมด  
X   100  



ตัวบ่งช้ีที่  8  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา (10 คะแนน) 
 
ตัวบ่งช้ีที่  8.1  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. การได้มาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด     
2. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและนโยบาย และมี
การก ากับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    

3. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด     
4. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผน
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีผลการก ากับติดตามการประเมิน
ผู้บริหารสถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา อย่าง
น้อย 2 ครั้ง ในรอบวาระการด ารงต าแหน่ง 

    

5. ด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและก ากับดูแลให้สถานศึกษาด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากการสรรหาอย่างเป็นระบบและมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

    

รวมคะแนนที่ได้ 5  5  
 

รวมคะแนน  เท่ากับ  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1.  มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ นโยบาย เปูาหมายและกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
ในการ สร้างความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
กรอบวิสัยทัศน์ (โดยผู้ตรวจสอบภายนอก) เพ่ือน าผลการประเมินมา
ก าหนดเปูาหมาย กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องต่อความ
เป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 

    

2.  มีการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโดยมี
การรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุมบุคลากรทั้ง
องค์กรอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เป็นต้น 

    

3.  มีการควบคุมอัตราส่วนครู : ผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงาน
ต้นสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผู้บริหาร อาจแก้ปัญหาด้วยการหาผู้สอนเพ่ิม เช่น จ้าง
ครูอัตราจ้าง 9 เดือน หรือหาผู้มีความรู้ในชุมชนนั้นๆ มาช่วยสอน เป็นต้น 

    

4.  มีการก ากับดูแลอัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา (Success rate) รวมทั้ง
เกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษาด้านบุคลากร พื้นที่ เครื่องมือ 
อุปกรณ์และทรัพยากรอ่ืน ให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

5.  มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และเป็น
สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง 

    

รวมคะแนนที่ได้ 5  5  
 

รวมคะแนน  เท่ากับ  10 
 
วิธีค านวณ  (ตช.8.1 + ตช.8.2)/4 

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 10 คะแนน รวมกับ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 10 คะแนน หารด้วย 4  

คะแนนที่ได้  เท่ากับ  5 
 



ตัวบ่งช้ีที่  9  ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็น ครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถาน
ประกอบ การและตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน 
บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เป็นต้น 

    

2.ฐานข้อมูลและอุปกรณ์การใช้งานมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบและการเข้าถึงข้อมูลท าได้อย่างสะดวก 

    

3.มีการจัดล าดับความส าคัญและความปลอดภัยในการใช้งาน และ
ผู้ใช้งานทุกระดับมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการใช้
งานได้จริง 

    

4.มีการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและตัดสินใจ (ใช้
แผนงานโครงการประกอบการตัดสินใจ เช่น มี MIS หรือไม)่ จน
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ 

    

5.มีระบบปูองกันและระบบการส ารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง     
รวมคะแนน 5  5  

 
รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่  10  ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
รวมทั้งการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอย่างน้อย ร้อยละ 75 
ต่อปี อย่างต่อเนื่อง 

    

2. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
อย่างต่อเนื่อง 

    

3. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้รับการพัฒนาโดย มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกับ
สถานศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก อย่างน้อยร้อย
ละ 5 ต่อปี อย่างต่อเนื่อง 

    

4. สถานศึกษามีการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านบริการวิชาการ/
วิชาชีพระดับชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับชาติอย่างน้อยร้อยละ 
5 ต่อปี อย่างต่อเนื่อง 

    

5. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเป็นครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 75 ต่อปี อย่าง
ต่อเนื่อง 

    

รวมคะแนน 5  5  
 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ  5 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการบริหารความเสี่ยง 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงาน
มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ภายในสถานศึกษา มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุก
หน่วยงานมีการปูองกันและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

2. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงาน
มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงด้าน
ทะเลาะวิวาท มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุก
หน่วยงานมีการปูองกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

3. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงาน
มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงด้านสิ่ง
เสพติด มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์
รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการ
ปูองกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดย
สามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

    

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
4.  ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงาน
มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงด้าน
สังคม มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์รวมทั้ง
มีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการปูองกัน/
ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและ
มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

    

5. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงาน
มีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงด้านการ
พนันและการมั่วสุม มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุก
หน่วยงานมีการปูองกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

รวมคะแนน 5  5  
 
 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่  12  ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1.  มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษา 
อย่างสม ่าเสมอ 

    

2. มีการร่วมกันก าหนดเปูาหมาย กลยุทธ์การประกันคุณภาพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เรียน ครูและ
บุคลากร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา พร้อมมีการเผยแพร่และท าความเข้าใจใน 
เป้าหมาย กลยุทธ์การประกันคุณภาพ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เรียน ครูและบุคลากร ให้
สาธารณชนรับทราบ 

    

3. มีการปฏิบัติให้ได้ตามเปูาหมาย กลยุทธ์ที่ได้วางไว้โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

    

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร ทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคลในส่วนงานต่างๆ ของ
สถานศึกษา ครบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้พร้อมทั้งรายงานให้
สาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

    

5. มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและมาตรฐานที่ก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีและ
สร้างสรรคส์ามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษา 
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น 

    

รวมคะแนน 5  5  
 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ  5 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่  13  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1.  ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน
และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

2.  ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ิมข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

3.  ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

4.  ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
เพ่ิมข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

5.  ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพ่ิมข้ึนและเปลี่ยน
ระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

รวมคะแนน 5  3  
 
 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่  14  ผลการพัฒนาตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา 
 
ตัวบ่งช้ีที่  14.1  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  
สถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปูาหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยได้รับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

    

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

    

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าละ 75 

    

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์
การจัดตั้งสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่นข้ึนไป  

    

5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจด้านผู้เรียนตามที่
สถานศึกษาก าหนด และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น. 

    

รวมคะแนนที่ได้ 5  5  
 

รวมคะแนน  เท่ากับ  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่  14.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดจุดเน้น จุดเด่น รวมทั้งก าหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปูาหมาย
และกลยุทธ์การด าเนินงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

    

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากร 
ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

    

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ
ประชาคมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าละ 75 

    

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น และเกิดผลกระทบที่ดีต่อ
ชุมชน ท้องถิ่นข้ึนไป 

    

5. สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น และได้รับรางวัลจาก
องค์กรภายนอก ที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์นั้น 

    

รวมคะแนนที่ได้ 5  5  
 

รวมคะแนน  เท่ากับ  10 
วิธีค านวณ  (ตช.14.1 + ตช.14.2)/4 

ผลการพัฒนาให้บรรลุตามเปูาหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 10 คะแนน รวมกับ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 10 คะแนน หารด้วย 4  

คะแนนที่ได้  เท่ากับ  5 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่  15  การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร 
และสามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอก
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

    

2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

    

3. ผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

    

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ท้องถิ่น 

    

5. ผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป 

    

รวมคะแนน 5  4  
 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ  4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่  16  การพัฒนาคุณภาพครู 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร 
และสามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอก
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

    

2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

    

3. ผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

    

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ท้องถิ่น 

    

5. ผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป 

    

รวมคะแนน 5  4  
 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ  4.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่  17  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
กรณีเลือกกรณีที่ 1 หรือ 2   

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร 
และสามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอก
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

    

2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

    

3. ผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

    

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ท้องถิ่น 

    

5. ผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป 

    

รวมคะแนน 5  4  
กรณีเลือกกรณีที่ 3   

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดี 

    

2. อาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งสวยงาม 
อย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์ 

    

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    

4. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม 
และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ 

    

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้เรียนทั้ง
องค์กร และมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5 

    

รวมคะแนน     
 



รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ  4.5 
 
ตัวบ่งช้ีที่  18  การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร 
และสามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอก
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

    

2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

    

3. ผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

    

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับจาก ชุมชม ท้องถิ่น 

    

5. ผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป 

    

รวมคะแนน 5  4  
 
 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เท่ากับ  4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ตอนที่  3 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา                                                                                                             
 3.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 

            เดิมที่ตั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร เป็นที่สงวนของนิคมสร้าง
ตนเอง 
ทุ่งโพธิ์ทะเล กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งสงวนไว้เป็นไร่สาธิตกลาง เนื้อที่ 576ไร่  

พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมก าแพงเพชร  
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2522 โรงเรียนเกษตรกรรมก าแพงเพชร ได้เปิดรับนักเรียนเป็นปีแรก โดยรับ 
นักเรียนที่จบชั้น มศ. 3 เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และนักศึกษาท่ีจบชั้น มศ. 5 โปรแกรมทางการเกษตร
ของกรมสามัญศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช . พิเศษ 

พ.ศ. 2524 โรงเรียนเกษตรกรรมก าแพงเพชร ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัย 
เกษตรกรรมก าแพงเพชร” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524 สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยเกษตรกรรม 
ก าแพงเพชร มีชื่อว่า “วิทยาลัยชุมชนชากังราว” 

พ.ศ. 2539 วิทยาลัยเกษตรกรรมก าแพงเพชรได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยีก าแพงเพชร” 
 3.1.2 ขนาดและที่ตั้ง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร มีพ้ืนที่ 576ไร่ ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 7 ต าบลนิคม 
ทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000 โทรศัพท์ 0-5573-6164 โทรสาร 0-
5573-6244  
 3.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตชุมชนนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์  
ทะเล ด้านเหนือติดกับชุมชนแปดอ้อม ทิศใต้ด้านหน้าวิทยาลัย ฯ ติดกับถนนสายก าแพงเพชร -พิจิตร 
ระหว่างกิโลเมตรที่ 20-21 ตรงข้ามวิทยาลัย ฯ ติดกับชุมชนหนองอ่ึงพัฒนา  ทิศตะวันออกติดกับหมวดการ
ทางบ่อทอง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 3.1.4 งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น  33,044,801.41 บาท (สามสิบสามล้านสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยเอ็ด
บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดในตารางที่ 1 
 
 
 



 
ตารางที่ 1 งบด าเนินการ งบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2553 

 

รายการ 
จ านวนเงิน  

(บาท) 
1.  งบบุคลากร   
     (เงินเดือน, เงินประจ าต าแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจ า) 

 
13,286,830.00 

2.  งบด าเนินงาน  
     2.1  งบด าเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี)  4,320,956.30 
     2.2  ค่าสาธารณูปโภค  1,240,345.90 
3.  ค่าเสื่อมราคา 976,854.45 
4.  งบเรียนฟรี 15 ปี: ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพ้ืนฐาน)  
      4.1  ค่าจัดการเรียนการสอน 5,676,386.10 
      4.2  ค่า หนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    1,667,185.70 
5.  งบรายจ่ายอื่น ๆ  (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)  
     5.1  โครงการ Fix  it  Center  1,180,000.00 
     5.2  โครงการท าดีมีอาชีพ (การสร้างอาชีพเพ่ือชุมชน) 50,000.00 
     5.3  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 30,000.00 
     5.4  โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 100,000.00 
     5.5  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 260,000.00 
     5.6  โครงการสร้างอาชีพเพ่ือชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น 210,000.00 
     5.7 โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 658,242.96 
     5.8 โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท 1,119,000.00 
     5.9 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ต้นกล้า
อาชีพ) 

1,617,000.00 

     5.10 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (สปก.) 200,000.00 
     5.11 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรนานาชาติ 150,000.00 
     5.12 โครงการกีฬาคนพันธุ์ R (อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 6) 50,000.00 
     5.13 คลินิคเทคโนโลยีเครือข่าย 200,000.00 
     5.14 กิจกรรมงานประชุมสมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี 2 27,000.00 
      5.15 โครงการความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมการผลิตและพัฒนาก าลังคน (ผู้ต้องขัง) 25,000.00 

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น 33,044,801.41 

 



3.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ.  2545 ปรับปรุง พ.ศ.  2546 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.  2546  
รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้  
              3.2.1 จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 5   

ตารางที่  2  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น  หลักสูตร  เพศ 
 

 หลักสูตร 
รวม 

ระดับชั้น ปกติ + ทวิภาคี เทียบโอนฯ 
 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช. 1 126 85 - - 126 85 211 
ปวช. 2 55 45 - - 55 45 100 
ปวช. 3 61 34 - - 61 34 95 

รวมระดับ ปวช.   242 164 - - 242 164 406 
ปวส. 1 61 89 - - 61 89 150 
ปวส. 2 132 108 - - 132 108 240 

รวมระดับ ปวส. 193 197 - - 193 197 390 
รวมทั้งหมด 435 361 - - 435 361 796 

 
ตารางที่  3  จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา   สาขาวิชา  เพศ   
 

รุ่นที่/ปี หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จ านวน
รายวิชา 

จ านวนผู้เรียน 
ชาย หญิง รวม 

1/2553 การท าปุ๋ยชีวภาพ เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ 1 46 54 100 
2/2553 เกษตรแบบพอเพียง เกษตรกรรม 1 45 35 80 
3/2553 เกษตรแบบพอเพียง เกษตรกรรม 1 36 44 80 
4/2553 เกษตรแบบพอเพียง เกษตรกรรม 1 26 34 60 
5/2553 เกษตรแบบพอเพียง เกษตรกรรม 1 56 24 80 
6/2553 เกษตรแบบพอเพียง เกษตรกรรม 1 68 32 100 
7/2553 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ 1 50 50 100 
8/2553 การเพาะเห็ดนางฟูา เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ 1 17 43 60 
 



ตารางที่ 3  จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ  (ต่อ) 
 

รุ่นที่/ปี หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จ านวน
รายวิชา 

จ านวนผู้เรียน 
ชาย หญิง รวม 

9/2553 การเลี้ยงหมูหลุม เกษตรกรรม/สัตวศาสตร์ 1 12 28 40 
10/2553 การเพาะเห็ดนางฟูา เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ 1 23 37 60 
11/2553 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ 1 26 34 60 
12/2553 การเพาะเห็ดนางฟูา เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ 1 32 28 60 
13/2553 การแปรรูปอาหาร เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม

เกษตร 
1 34 16 50 

14/2553 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ 1 29 26 55 
15/2553 เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ 1 35 25 60 
16/2553 เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ 1 26 34 60 
17/2553 เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ 1 32 28 60 
18/2553 เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ 1 34 26 60 
19/2553 เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ 1 32 28 60 
20/2553 เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ 1 28 32 60 
21/2553 การเลี้ยงหมูหลุม เกษตรกรรม/สัตวศาสตร์ 1 32 28 60 
22/2553 การแปรรูปอาหาร เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม

เกษตร 
1 40 20 60 

23/2553 การแปรรูปอาหาร เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม
เกษตร 

1 43 17 60 

24/2553 การแปรรูปอาหาร เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม
เกษตร 

1 42 18 60 

25/2553 FIX IT CENTER เกษตรกรรม 3 146 250 396 
26/2553 FIX IT CENTER เกษตรกรรม 3 118 151 269 

รวม  1,161 1,194 2,355 
 

หมายเหตุ: นอกจากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น / FIX IT CENTER แล้ว ยังได้ด าเนินการจัดอบรม ตาม 
1. โครงการฟื้นฟูเกษตรกร ธกส. จ านวน 6 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 356 คน  
2. โครงการตลาดอาชีพ Job market จ านวน 1 รุ่น/ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 190 คน 

และ 
3. โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ (จังหวัดเคลื่อนที่) จ านวน 5 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 

314 คน 



ตารางที่  4  จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
 

 
ผู้บริหาร/แผนกวิชา 

 
จ านวน 

(คน) 

 สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหาร/ครู 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต

รี 

ต่ า
กว

่า 
คร

ูผู้ช
่วย

 

ช า
นา

ญก
าร

 
ช า

นา
ญก

าร
พิเ

ศษ
 

เช
ี่ยว

ชา
ญ 

ผู้บริหารและรอง ฯ 5 5   3 2  5    3 2  
แผนกวิชาพืชศาสตร์ 6 5 1  2 4 1 1 4  2 3   
แผนกวิชา 
สัตวศาสตร์ 

5 5   3 2  4 1   4 1  

แผนกวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร 

3 2 1   3   3  1 1   

แผนกวิชาช่างกล
เกษตร. 

4 2 2  3 1  1 3  1  1  

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ 

3 1 2  2 1   3  1    

แผนกวิชาบัญชี 5 3 2  1 4  1 4  1 1   
แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

8 7 1  2 6  2 5 1  4 3  

รวมทั้งหมด 39 30 9  16 23 1 14 23 1 6 16 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่  5  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา 
 

งานตามโครงสร้างบริหาร
สถานศึกษา 

 
จ านวน 

(คน) 
 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง  

ม.
ต้น

หร
ือต

่ าก
ว่า

 
ม.

ปล
าย

/ป
วช

. 

ปว
ส./

อน
ุปร

ิญญ
า 

ปร
ิญย

าต
รี 

สูง
กว

่า ป
.ต

รี 

งานบริหารงานทั่วไป 4  4  3 1 2 1 1   
งานการเงิน 2 1 1   2    2  
งานพัสดุ 1  1   1    1  
งานอาคารสถานที่ 13  9 4 7 6 13     
งานทะเบียน 1  1   1    1  
งานประชาสัมพันธ์ 1  1  1  1     
งานวิทยบริการและห้องสมุด 1   1  1    1  
แผนกวิชา 1  1   1   1   
งานฟาร์มและโรงงาน 12  4 8 9 3 10 1  1  
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 2   2 1 1 1   1  

รวมทั้งหมด 38 1 22 15 21 17 27 2 2 7  
 
3.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 24 กันยายน 2553 วิทยาลัย ฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best Practice การด าเนินงาน
โครงการคุณธรรมน าความรู้ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร ในการประชุมสมัชชาคุณธรรม 
ระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 
 ชนะเลิศล าดับที่ 1 การประกวดโฟล์คซอง ของ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 23 – 26 
พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 ชนะเลิศล าดับที่ 1 การประกวดการแสดงนันทนาการ ของ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ระหว่าง
วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 ชนะเลิศล าดับที่ 2 การประกวดการจัดนิทรรศการสมุนไพร ของ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 
ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 



3.4 เป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
 เปูาหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ า 
ปีการศึกษา 2553 ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้าน เปูาหมายความส าเร็จ 
3.4.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา  สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
3.4.2  การพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาและมีงานท าเป็นที่ยอมรับ

และต้องการของสังคม 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3.4.3  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

3.4.4  การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  
สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานวิจัย 

สถานศึกษามีผลงานที่สามารถน าไปใช้ได้จริงใน
สังคม อย่างน้อย ปีละ 1 – 2 เรื่อง 

3.4.5  การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน และ
สังคม 

สถานศึกษาสามารถให้บริการด้านวิชาชีพและ
วิชาการได้ตามความต้องการของชุมชนและสังคม 

3.4.6  การจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้   สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนใหม่ ปีละอย่างน้อย 2 -–3 แห่ง 

3.4.7  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทุก
คน อย่างน้อย ปีละ 20 ชั่วโมง 

3.4.8  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด    
การศึกษา                                                                                                                                 

สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษาเพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 

 
3.5 เป้าหมายความส าเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง   
 เปูาหมายความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีการศึกษา  
2553 ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้าน เปูาหมายความส าเร็จ 
  3.5.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ครู 
และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

บุคลากรของสถานศึกษาทุกฝุายมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

  3.5.2  ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท                                                                                                 ไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาทภายในสถานศึกษา 
3.5.3  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด     สถานศึกษาเป็นเขตปลอดสารเสพติด 
3.5.4  ความเสี่ยงด้านสังคม  เช่น  การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร         

สถานศึกษาปลอดจากปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัน
อันควร 

3.5.5  ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม   สถานศึกษาเป็นเขตปลอดอบายมุข 
 



ตอนที่  4 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 

4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 
ปรัชญา  

มีวินัย ใฝุเรียนดี มีความช านาญ ประสานชุมชน 
1. ปลูกฝังและพัฒนาลักษณะนิสัยของนักเรียน นักศึกษาให้มีระเบียบวินัย ความอดทน  

เสียสละ ซื่อสัตย์ ตลอดจนมีความศรัทธาและความภาคภูมิใจในวิชาชีพจนสามารถเป็นผู้น าของ 
ท้องถิ่นและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

2. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษา 
3. พัฒนาวิทยาลัย ฯ ในทุก ๆ ด้าน เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และเป็นผู้น าท้องถิ่นได้ 

อย่างเต็มภาคภูมิ 
4. ร่วมมือกับชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ในวาระและโอกาสอันควร 

4.1 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4.2 มุ่งเน้นสู่อุตสาหกรรมเกษตร 
4.3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 
4.4 พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
4.5 เร่งระดมงานฟาร์มเด่น 

 วิสัยทัศน์   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชรมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตร เพื่อ  

ผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ พัฒนางานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และค านึงถึงสิ่งแวดล้อม``ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ   

1. ผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพ 
2. วิจัยและน าเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางทักษะวิชาชีพ 
4. เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. เพ่ิมจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเป็นผู้ประกอบการได้  

  
 
 
 



เป้าหมาย   
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 
2. ชุมชนได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อความต้องการของท้องถิ่น 
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพตามความต้องการ 
4. ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในงานอาชีพ 
5. ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้ สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
6. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเป็นผู้ประกอบการได้  

 
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษา  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 

ด้าน เปูาหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา  

- สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม 

- การเปิดตัวสู่ชุมชนของ
สถานศึกษาโดยการให้ 
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนและสังคม 

4.2.2 การพัฒนาผู้เรียน 
 

- ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาและมี
งานท าเป็นที่ยอมรับและต้องการ
ของสังคม  
- ผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

- ส่งเสริมหรือจัดประสบการณ์
ทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 
 

4.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน   

- หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 

- การพัฒนาหลักสูตรให้มี 
ความยืดหยุ่นตามความต้องการ
ของชุมชนและสังคมตลอดเวลา 

4.2.4  การวิจัยและพัฒนาผลงาน
โครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์  
นวัตกรรมและงานวิจัย 

- สถานศึกษามีผลงานที่สามารถ
น าไปใช้ได้จริงในสังคม  
อย่างน้อย ปีละ 1 – 2 เรื่อง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  

4.2.5 การบริการวิชาชีพแก่ชุมชน
และสังคม 
 

- สถานศึกษาสามารถให้บริการ
ด้านวิชาชีพและวิชาการได้ 
ตามความต้องการของชุมชนและ

- การให้ความร่วมมือใน 
การให้บริการชุมชนและสังคม 
 



สังคม 
ด้าน เปูาหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
แหล่งการเรียนรู้   

- สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ใหม่ ปีละอย่างน้อย 2 -–3 แห่ง 

- สถานศึกษาประสานและท า
ความร่วมมือกับ 
สถานประกอบการ เพื่อสร้าง
เครือข่ายในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

4.2.7  การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาทุกคน อย่างน้อย 
ปีละ 20 ชั่วโมง 

- สถานศึกษาประสานและท า
ความร่วมมือกับ 
สถานประกอบการ เพื่อสร้าง
เครือข่ายในการสนับสนุน 
การพัฒนาบุคลากร 

4.2.8 การสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา                                                                                                                                 

- สถานศึกษามีเครือข่าย 
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อ
ปี 

- สถานศึกษาประสานและท า
ความร่วมมือกับ 
สถานประกอบการ เพื่อสร้าง
เครือข่ายในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาและพัฒนาบุคลากร 

 
4.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง                   

 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง 
จึงก าหนดมาตรการปูองกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 
 

ด้าน เปูาหมายความส าเร็จ มาตรการปูองกันและควบคุม 
  4.3.1 ความเสี่ยงด้านความ     
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และ     
บุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

- บุคลากรของสถานศึกษาทุกฝุาย
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- สถานศึกษามีการจัดตั้งเวรยาม
ปฏิบัติหน้าที่ 

  4.3.2 ความเสี่ยงด้านการ
ทะเลาะวิวาท                                                                                       

- ไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาท
ภายในสถานศึกษา 

- สถานศึกษามีการจัดครูเวรและ
ครูพ่ีเลี้ยงคอยก ากับดูแลผู้เรียนทั้ง
ในเวลาเรียนและหอพัก 

 4.3.3  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด    
  

- สถานศึกษาเป็นเขตปลอดสาร
เสพติด 

- สถานศึกษาประสานกับฝุาย
ปกครอง (เจ้าหน้าที่ต ารวจ)  
ในการตรวจตราและดูแลเรื่องสาร
เสพติดอย่างใกล้ชิด 

 



ด้าน เปูาหมายความส าเร็จ มาตรการปูองกันและควบคุม 
 4.4.4  ความเสี่ยงด้านสังคม  
เช่น  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
        

- สถานศึกษาปลอดจากปัญหา
การตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร 

- สถานศึกษาจัดระบบ 
ครูที่ปรึกษาและระบบช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

 4.4.5  ความเสี่ยงด้านการพนัน 
     และการมั่วสุม   

- สถานศึกษาเป็นเขตปลอด
อบายมุข 

- สถานศึกษาประสานกับฝุาย
ปกครอง (เจ้าหน้าที่ต ารวจ)  
ในการตรวจตราและดูแลเรื่อง
อบายมุขอย่างใกล้ชิด 

 
4.4 ระบบโครงสร้างบริหาร 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วมคิด 
ร่วมท า  ร่วมประเมินผล  ร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้าง
การบริหารงานดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 
 
 

นางขนิษฐา   โสภานนท์ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายเนาว์  สอนไว 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

นายธานินทร์  สังข์น้อย 
รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายบุญปลูก   บุญอาจ 
รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานการเงิน 

งานบุคลากร 

งานการบัญชี 

งานพัสดุ 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน 

งานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

งานวางแผนและ
งบประมาณ 

 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ ์

งานความร่วมมือ 

 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

งานวัดผลและ
ประเมินผล 

งานครูที่ปรึกษา 
งานอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี 
 

นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง 
รองฯ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

งานอาคารสถานที่ 

งานทะเบียน 

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

งานสื่อการเรียน 

การสอน 

แผนกวิชา 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 

งานฟาร์มและโรงงาน 

งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา 

งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 



4.5 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
4.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  
1) วิทยาลัย ฯ ควรเพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางในการ
เก็บข้อมูลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ให้มากขึ้น 

1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง 

2) วิทยาลัย ฯ ส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานและแยก
ด้านให้ชัดเจน 

1) โครงการพัฒนาศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
2)โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก าแพงเพชรพบสถานประกอบการ 

3) วิทยาลัย ฯ ควรด าเนินการสร้างความตระหนัก/เห็น
ความส าคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพและจัดให้
ผู้เรียนเข้าสอบทุกคน 

1) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน
นักศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. 

4) ควรก าหนดให้ผู้สอนจัดท าชุดการสอนทุกระดับ ทุก
สาขาวิชา ทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา มีเอกสาร
ประกอบการสอนทฤษฎี ปฏิบัติ เป็นรูปเล่ม และมี
ระบบติดตามประเมินผู้สอนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอน ฯ 

5) เพ่ิมงบประมาณวัสดุฝึกให้สูงขึ้นอย่างน้อยสัดส่วน
ของงบประมาณวัสดุฝึกต่องบประมาณด าเนินการต้อง
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 

1) โครงการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา
ต่าง ๆ  
2) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอน ฯ 

6) ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการโดยเฉพาะห้องสมุดให้มี
หนังสือเพียงพอและทันสมัย มีระบบสืบค้น จัดหา
บรรณรักษ์ที่มีวุฒิด้านนี้มาด าเนินการดูแล พร้อมทั้งหา
วิธีจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ
ห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการมากขึ้น 

1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง 
2) โครงการพัฒนาห้องสมุด 

7) ควรปฏิบัติตามระบบ 5 ส. อย่างต่อเนื่อง เพื่อความ
สะอาดของห้องเรียนโรงงาน โรงฝึกงาน ห้องน้ า 
โดยเฉพาะพ้ืนโรงงาน ต้องไม่มีฝุุน และไม่ควรเก็บ
อุปกรณ์ท่ีใช้แล้วไว้หลังห้อง 

1) โครงการพัฒนาห้องเรียนโรงงาน โรงฝึกงาน 
ห้องน้ า และห้องพยาบาล 
2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

8) ควรจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมให้มากข้ึน โดยเน้นด้านวิชาชีพ 

1) โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก าแพงเพชรพบสถานประกอบการ 

 



4.5 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (ต่อ)   
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
4.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (ต่อ)  
9) ควรเน้นให้นักศึกษารักษาประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามไว้ 

1) โครงการ 3D 
2) โครงการค่ายคุณธรรมน าความรู้ ภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10) ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และจัดหางบประมาณจาก
ภายนอกมาสนับสนุนเพิ่มมากข้ึนอย่างน้อย  
ร้อยละ 1 

1) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

11) ควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูล โดยเชื่อมโยง
เครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก 

1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในวิทยาลัย ฯ 
2) โครงการพัฒนาศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 

12) ควรจัดท านโยบายและวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อ
พัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
ชัดเจน และต่อเนื่อง เพื่อรองรับ 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในอนาคต 

1) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 
2) โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร 

4.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
1) วิทยาลัย ฯ ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน  
การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง 
2) โครงการพัฒนาห้องสมุด 

2) วิทยาลัย ฯ ควรจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมให้แก่
ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน 

1) โครงการผลิตสื่อการสอนทางไกล 

3) วิทยาลัย ฯ ควรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาของ
วิทยาลัย ฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และน าผลการ
ประเมิน/ข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัย ฯ ให้ได้ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ/
ตลาดแรงงาน 

1) โครงการพัฒนาศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
2)โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก าแพงเพชรพบสถานประกอบการ 

 



4.5 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (ต่อ)   
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
4.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (ต่อ)  
4) วิทยาลัย ฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ของวิทยาลัย ฯ ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อย่างสม่ าเสมอ 

1) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 
2) โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร 

5) วิทยาลัย ฯ ควรจัดให้มีการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1) โครงการจัดหาทุนการศึกษา 
2) โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการและชุมชน 

6) วิทยาลัย ฯ ควรแสวงหาความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัย ฯ ทั้ง
ระบบทวิภาคีและระบบปกติให้มากขึ้น 

1) โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก าแพงเพชรพบสถานประกอบการ 

7) วิทยาลัย ฯ ควรเพิ่มจ านวนครั้งในการจัดบริการ
ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 

1)โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 

8) วิทยาลัย ฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน 
ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา จัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศซึ่งน าไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศชาติ 

1) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
2) โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

4.5.3  การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
1) วิทยาลัย ฯ ควรจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมให้แก่
ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน 

1) โครงการผลิตสื่อการสอนทางไกล 

2) วิทยาลัย ฯ ควรจัดให้มีการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1) โครงการจัดหาทุนการศึกษา 
2) โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการและชุมชน 

 
 
 
 
 
 



4.5 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (ต่อ)   
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
4.5.3  การประเมินคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษา (ต่อ) 

 

3) วิทยาลัย ฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน 
ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา จัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ที่น าไปใช้
ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศซึ่งน าไปสู่การแข่งขันใน
ระดับประเทศชาติ 

1) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที ่5 
การด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ้

 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ข้อก าหนด 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
 ข้อก าหนด 1.1 ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี  
 ความตระหนัก สถานศึกษามีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้นการปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ
ตามความเหมาะสมของศักยภาพผู้เรียน จัดท าโครงการสอนซ่อมเสริม และจัดกิจรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
อกท. 
 ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดท าแผนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติจริงให้
สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผู้เรียน จัด
สอนซ่อมเสริม และจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ อกท.  ระดับหน่วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ และระดับชาติ 
 สัมฤทธิผล ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
ที่ก าหนดตามชั้นปี จ านวน 564 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 796 คน คิดเป็นร้อยละ 70.85 ของผู้เรียนทั้งหมด  
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
              ข้อก าหนด 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

ความตระหนัก สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาครูในเรื่องการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด และจัดท าผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการ 
หรือ โครงการวิชาชีพ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ความพยายาม  ผู้เรียนจัดท าผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงการ หรือ โครงการ
วิชาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชา และสาขางาน 
  สัมฤทธิผล  ผู้เรียนระดับ ปวช. ร้อยละ 65.60 สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ และ 
                   ผู้เรียนระดับ ปวส. ร้อยละ75.53 สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 



              ข้อก าหนด 1.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และ  

การสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
  ความตระหนัก สถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะในการใช้ภาษา
สื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยจัดให้มี
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง และมอบหมายให้ครูที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษประจ าศูนย์ ฯ 
เพ่ือให้ค าแนะน าและก ากับดูแล 
  ความพยายาม สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ  
ในการใช้ภาษาสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ตามหลักสูตร 

สัมฤทธิผล ผู้เรียน ระดับ ปวช. ร้อยละ 62.34 มีทักษะในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน  
การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และ 
                                ผูเ้รยีน ระดบั ปวส. ร้อยละ 81.61 มีทักษะในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน  
การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
              ข้อก าหนด 1.4 ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติ 
งานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้ 
เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยจัดให้มีห้องอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้น
ข้อมูล  

ความพยายาม สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพและรายวิชา
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ระดับ ปวช. และจัดการเรียนการสอนรายวิชาการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพและรายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานอาชีพ ระดับ ปวส. และครูในรายวิชาต่าง 
ๆ ยังได้ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกเหนือจากท่ีครูก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
คะแนนทั้งหมด โดยผู้เรียนได้ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลในการศึกษาความรู้ในรายวิชา  
ต่าง ๆ ที่ก าลังศึกษา 

สัมฤทธิผล  
ผู้เรียนระดับ ปวช. ร้อยละ 100 มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็น 

ในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  
           ผูเ้รยีน ระดบั ปวส. ร้อยละ 100 มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็น 
ในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
               



ข้อก าหนด 1.5 คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 ความตระหนัก สถานศึกษาก าหนดให้ครูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา และประเมินผล ร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด นอกจากนี้ยัง
ก าหนดให้ประเมินผลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม การมีมนุษย
สัมพันธ์ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามหลักสูตรของผู้เรียน  

ความพยายาม แผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษามีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมตลอดจน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกรายวิชา และประเมินผล ร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด และมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น กิจกรรม อกท. กิจกรรมกีฬา 
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นต้น 

สัมฤทธิผล ผู้เรียน ระดับ ปวช.  ร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
                                ผูเ้รยีน ระดบั ปวส. ร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
           ข้อก าหนด 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ความตระหนัก สถานศึกษาได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ มีการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริง มีการสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ า จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
 สัมฤทธิผล ผู้เรียน ระดับ ปวช. จากจ านวนแรกเข้า 104 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษา จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 55.77 
             ตัวบ่งช้ีที่ 7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 ความตระหนัก สถานศึกษาได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ มีการประเมิน 
ผลการเรียนตามสภาพจริง มีการสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ า จัดกิจกรรมพบอาจารย์  
ที่ปรึกษาเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 



สัมฤทธิผล ผู้เรียน ระดับ ปวส. 2 จากจ านวนแรกเข้า 240 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 37.08 
             ตัวบ่งช้ีที่ 8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
 ความตระหนัก สถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม  
แนวทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภท
วิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนที่จะส าเร็จ
การศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. เป็นประจ าทุกปี 
 ความพยายาม สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม จ านวน 3 สาขางาน ได้แก่ สาขางานพืชศาสตร์ สาขางาน
สัตวศาสตร์ และสาขางานช่างเกษตร และประเภทวิชาพณิชยกรรม จ านวน 1 สาขางาน คือ สาขางานบัญชี 
 สัมฤทธิผล ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 80.88 
             ตัวบ่งช้ีที่ 9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามแนว
ทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชา
เกษตรกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนที่จะส าเร็จ
การศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. เป็นประจ าทุกปี 
 ความพยายาม สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน 1 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สัมฤทธิผล ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 100 
              ข้อก าหนด 1.7 ความรู้และทักษะในการหางานท า การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อิสระ 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 ความตระหนัก สถานศึกษาได้มอบหมายให้งานแนะแนวการศึกษาด าเนินการให้ความรู้และทักษะ
ในการหางานท า การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ และด าเนินการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาทุก
ระดับท่ีได้งานท าในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษา 

ความพยายาม สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ให้แก่ผู้เรียนที่จะส าเร็จการศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดก าแพงเพชร สถานศึกษาท่ีผู้เรียนสามารถศึกษาต่อได้ในระดับท่ีสูงขึ้น เป็นต้น 



และติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับที่ได้งานท าในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา โดยการแจกไปรษณียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2552 ขอความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาในการประสานงานสอบถามข้อมูลจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือเพ่ือนสนิท 
 สัมฤทธิผล ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2552 ได้งานท าในสถานประกอบการ / ประกอบ
อาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ได้งานท าในสถานประกอบการ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 35.56 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ได้งานท าในสถานประกอบการ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 97.37 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 60 

             ข้อก าหนด 1.8 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพอใจ 
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขอ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ความตระหนัก สถานศึกษาได้มอบหมายให้งานจัดการศึกษาระบบทวิภาคีด าเนินการศึกษา  

ความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและผู้ส าเร็จ
การศึกษาเข้าท างาน เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการศึกษาในแต่ละหลักสูตรที่สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน 

ความพยายาม สถานศึกษาได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือ  
หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ
กระบวนการ ด้านคุณภาพของงาน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสถานประกอบการ /หน่วยงานมี
ความพึงพอใจผู้เรียนหรือผู้ส าเร็จการศึกษาในเรื่องงานท่ีได้ตรงตามที่มอบหมาย ท างาน  
ที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนด การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ และเรียนรู้งานใหม่ได้เร็ว งานที่ได้
มีประสิทธิภาพ 

สัมฤทธิผล สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและผู้ส าเร็จ 
การศึกษาเข้าท างานมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา อยู่ในระดับ 4.39 (ดี) 

ข้อก าหนด 1.9 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ และมีรายได้ระหว่างเรียน 
ความตระหนัก สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้เรียน และการนิเทศการฝึกประกอบอาชีพ  
ความพยายาม สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจให้แก่ผู้เรียน ระดับ 

ปวส. และสนับสนุนให้ผู้เรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. จัดท าโครงการหารายได้ระหว่างเรียน เช่น โครงการ
ทอพรมเช็ดเท้าของผู้เรียนหอพักหญิง โครงการปลูกผักเพ่ือจ าหน่ายของผู้เรียน สปก.  นอกจากนั้นยังจัดให้มี
ครูนิเทศ เพื่อให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการฝึกประกอบอาชีพ เป็นต้น  



สัมฤทธิผล ผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายได้ระหว่างเรียน 
จ านวน 704 คน คิดเป็นร้อยละ 88.33 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์เชิง
ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผล 
ของการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

 
ร้อยละ 70.85 พอใช้ 

2.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพ 
อย่างเป็นระบบ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

 
ร้อยละ 70.57 

 
พอใช้ 

3.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร 
ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และ 
การสนทนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60 
 

 
ร้อยละ 71.98 

 
พอใช้ 

4.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้
ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้ 
อย่างเหมาะสม 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

 
ร้อยละ 100 

 
ดี 

5.   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพ 
ที่เหมาะสม   และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

` 
ร้อยละ 100 

 
ดี 

6.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

 
ร้อยละ 55.77 

 
ปรับปรุง 

7.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  
 

 
ร้อยละ 37.08 

 
ปรับปรุง 

8. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

 
ร้อยละ 80.88 

 
ดี 



ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์เชิง
ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผล 
ของการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

9.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ที่ผ่าน 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >59  
- พอใช้ 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

ร้อยละ 100 ดี 

10.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า
ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

- ดี >59  
- พอใช้ 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

 
ร้อยละ 96.47 

 
ดี 

11.  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา.   

- ดี  4.00 – 5.00  
-พอใช้ 3.50 – 
3.99  
-ปรับปรุง 1.00 – 
3.49 

 
4.39 

 
 

 
ดี 

12.  ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ  
ประกอบอาชีพ  และมีรายได้ระหว่างเรียน 

- ดี > 60  
- พอใช้ 50-60 
- ปรับปรุง < 50  

ร้อยละ 88.33 ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1   3.33  
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี  
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษา

ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่

เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
      ตัวบ่งช้ีที่ 8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
      ตัวบ่งช้ีที่ 11 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา   
      ตัวบ่งช้ีที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน  



จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
       ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 
 

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อก าหนดที ่2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 ข้อก าหนด 2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือชุมชน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 13 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 
 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทั้งในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช ).และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส ).และได้ร่วมกับสถานศึกษา
เกษตรภาคเหนือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับภาค และมีการพัฒนาหลักสูตรภายในสถานศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการจัดการอาชีวศึกษาในอนาคต  
 ความพยายาม สถานศึกษาเปิดสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะในแผนกวิชาต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา 

2553 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จ านวน 233 รายวิชา 

สัมฤทธิผล  จ านวนรายวิชาที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เปิดสอนในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ จ านวน 82 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 35.19 
 ข้อก าหนด 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม

ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 ความตระหนัก สถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ จัดให้มีการนิเทศการสอนและการประเมินผลการสอน 



 ความพยายาม ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม จ านวน 233รายวิชา มี

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ มีการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอนในแต่ละแผนกวิชา 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

สัมฤทธิผล สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช ).และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส ).จ านวน 180 รายวิชา คิด
เป็นร้อยละ 77.25  ของรายวิชาที่เปิดสอน 
             ตัวบ่งช้ีที่  15 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
  ความตระหนัก   สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริม
ประสบการณ์จริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
สมรรถนะอาชีพ 
 ความพยายาม สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าโครงการภายใต้การนิเทศ และร่วมกิจกรรมของ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ทั้งระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ  

สัมฤทธิผล สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามสมรรถนะ
อาชีพ และมีผู้เรียน ร้อยละ 73.49 จัดท าโครงการวิชาชีพทางการเกษตร 
             ตัวบ่งช้ีที่  16 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน  

ความตระหนัก สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้สอนไปอบรมและพัฒนาความรู้ในวิชาชีพที่สอน หลักการ
สอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล เทคนิคการสร้างและใช้สื่อการสอน เทคนิคการถ่ายทอด
ความรู้ 

ความพยายาม สถานศึกษาได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของ
ผู้สอนและนิเทศการสอนของผู้สอน 

สัมฤทธิผล ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน เฉลี่ยโดยรวม 4.32 (ด)ี 
             ตัวบ่งช้ีที่  17 ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

ความตระหนัก สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุฝึกตามท่ีผู้สอนได้ก าหนด  
ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

ความพยายาม ผู้สอนได้รับงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุฝึกตามท่ีก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้  
สัมฤทธิผล งบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนต่องบด าเนินการ

ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 70.48 
ข้อก าหนด 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา  

 ตัวบ่งช้ีที่ 18 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา  
 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน  

การสอนคอมพิวเตอร์ในงานอาชีพในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน และจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ

บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 



 ความพยายาม สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการเรียนการสอนภายในห้องปฏิบัติการ จ านวน 40 เครื่อง ห้องสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาทางระบบ
อินเตอร์เน็ต จ านวน 1 ห้อง พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 เครื่อง และศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วย
ตนเอง พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 8  เครื่อง รวมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาค้นคว้า 68 เครื่อง 

สัมฤทธิผล สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น  
เพียงพอ กล่าวคือ ผู้เรียน : เครื่องคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 1 คน : 1 เครื่อง  
 
 ข้อก าหนด 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาเรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้จัดให้มีการวางแผนการใช้อาคารสถานที่โดยฝุายบริหารทรัพยากร

และงานอาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน และจัดให้มีการประเมินผล  

การใช้อาคารสถานที่เพ่ือน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงต่อไป  

 ความพยายาม สถานศึกษาจัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน และสถานที่ศึกษาค้นคว้า  
ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาในสถานศึกษา พร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ จ านวน 12 อาคาร 41 ห้องเรียน แยก

ออกเป็น ห้องเรียน จ านวน 26 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 8 ห้อง โรงฝึกงาน จ านวน 2 ห้อง และห้อง
ศึกษาค้นคว้าในศูนย์วิทยบริการ จ านวน 5 ห้อง และประสานกับสถานประกอบการในการจัดผู  ้เรียนไปฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชา ตลอดจนจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษายังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
 สัมฤทธิผล สถานศึกษามีการวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานฟาร์ม และพ้ืนที่ฝึก

ปฏิบัติงาน มีการใช้ตามตารางการใช้ มีการติดตามประเมินผลการใช้ และมีการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

               ตัวบ่งช้ีที ่ 20 ระดับคุณภาพการบริหารงานและการจัดการระบบงานฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงธุรกิจ 
  ความตระหนัก  สถานศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการในการด าเนินงานฟาร์มของสถานศึกษา มี

การบริการและจัดการพ้ืนที่ฟาร์มหรือภูมิทัศน์ ตามแนวทางเกษตรแผนใหม่ เกษตรทฤษฎีใหม่ ชีววิถีตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์  

ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดท าโครงการงานฟาร์มในสถานศึกษา มีการวางแผนงานฟาร์ม

ไก่ไข่ ฟาร์มสุกรหลุม เกษตรทฤษฎีใหม่ ชีววิถีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไฮโดรโพนิกส์ (การปลูกพืชไร้ดิน )



การปลูกมันส าปะหลัง การปลูกอ้อย และการปลูกข้าว อย่างต่อเนื่อง เป็นตัวอย่าง และเพ่ือการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนและเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง  

สัมฤทธิผล  สถานศึกษามีการวางแผนงานฟาร์ม และรายงานการใช้งานฟาร์มเพ่ือการเรียนรู้ มี  

การด าเนินงานฟาร์มอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวอย่าง ทั้ง 6 งานฟาร์ม มีการติดตามประเมินผลงานฟาร์ม
เทียบเคียงกับมาตรฐานงานฟาร์มภายนอกสถานศึกษา อย่างน้อย 1 งานฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มไก่ไข่ และมีการ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพการบริหารงานและการจัดการระบบงานฟาร์ม
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุรกิจ ดี 
 ตัวบ่งช้ีที่  21 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ความตระหนัก สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้กับ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องอินเตอร์เน็ต ศูนย์การเรียนรู้ และแผนกวิชา จัดหาเอกสาร  
ต าราต่าง ๆ ให้แก่ห้องสมุด มีการพัฒนาการให้บริการของห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ห้องอินเตอร์เน็ต ศูนย์การเรียนรู้ และแผนกวิชา 

 ความพยายาม ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องอินเตอร์เน็ต ศูนย์การเรียนรู้ แผนกวิชา 
มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เอกสาร ต าราต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการพัฒนาการให้บริการ  
และสามารถรองรับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

 สัมฤทธิผล สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลจ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในศูนย์วิทยบริการ มี

สื่อที่หลากหลายและข้อมูลการใช้งาน มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการสืบค้น สามารถ

รองรับการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และมีการประเมินคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการ ดี 

             ตัวบ่งช้ีที่  22 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 ความตระหนัก  สถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ได้แก่ 

แบบบันทึกค าขอการใช้ แบบรายงานการซ่อมบ ารุง มีโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้ทันสมัย 

โครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ าปีการศึกษา 2553  

ความพยายาม จ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในสาขาวิชา สาขางาน มีความพอเพียง มีความ
ทันสมัย และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี นอกจากนี้ สถานศึกษายังได้มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีใช้ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

สัมฤทธิผล ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ดี 

 ข้อก าหนด 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 



             ตัวบ่งช้ีที่  23 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน 
 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้จัดให้มีระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวย 
ความสะดวกทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เช่น การใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร การจัดระบบ
แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ การจัดพื้นที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การจัดผังห้องปฏิบัติการ ระบบปูองกัน
อัคคีภัย ฯลฯ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา /สาขางาน  
 ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ

สะดวก โดยการจัดให้มีปูายแสดงค าเตือนความปลอดภัย อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย ปูายแสดงขั้นตอนการใช้

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ สถานที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ประจ าพ้ืนที่ และบันทึกการตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ปูองกัน

อุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

 สัมฤทธิผล ร้อยละ 75 ของสาขาวิชา /สาขางาน ที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอ านวยความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ ดี 
 ข้อก าหนด 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 24 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา 
ทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในงานที่เก่ียวข้อง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี  
 ความพยายาม ครูได้รับการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ งานวิจัย สื่อการเรียนการสอน และงาน 
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตินอกเหนือจากงานการเรียนการสอน รวมผู้ได้รับการพัฒนาตนเอง จ านวน 39คน 
จากบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมดของสถานศึกษา จ านวน 39 คน  
 พนักงานของสถานศึกษาได้เข้ารับการพัฒนางานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ จ านวน  36 คน จาก
พนักงานทั้งหมด 39 คน  
 สัมฤทธิผล ร้อยละ 96.15 ของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนหรืองานที่รับผิดชอบ 

ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ต่อคน ต่อปี  

 ข้อก าหนด 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 25 จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 



 ความตระหนัก  สถานศึกษามีนโยบายให้มีการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และ

อ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น การเป็นวิทยากรให้ความรู้ สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องจักร เป็นต้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ความพยายาม สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในสถานศึกษา 

การระดมทุนเพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา โครงการความร่วมมือจัดการศึกษากับสถาน

ประกอบการหรือสถานศึกษาอ่ืน โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการจัดตั้งฟาร์มหรือโรงงานใน

สถานศึกษา 

สัมฤทธิผล สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 31 ครั้ง 
        ตัวบ่งช้ีที่  26 จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ 
 ความตระหนัก  สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน  

ในการวางแผนและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝึกวิชาชีพในระบบทวิภาคีและ/หรือระบบปกติตาม

หลักสูตรที่สถานศึกษาจัด โดยสถานศึกษามีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มี  

ความพร้อมและทันสมัยของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ มีครูฝึกที่มีความช านาญสามารถถ่ายทอด

ความรู้และมีแผนการปฏิบัติงาน 

 ความพยายาม สถานศึกษาจัดท าโครงการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา

ในการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ กิจกรรม

การเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 

สัมฤทธิผล สถานศึกษามีสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษา  
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ จ านวน 17 แห่ง 
       ตัวบ่งช้ีที ่27 จ านวนคน – ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาผู้เรียน 
 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีความรู้

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา/สาขางานของผู้เรียนจากภายนอกสถานศึกษา เช่น สถาน

ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาผู้เรียน 

 ความพยายาม สถานศึกษาให้การสนับสนุนผู้สอนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพ

จากการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรเสริมสร้างความรู้ ทักษะ

ในการพัฒนาผู้เรียน 



 สัมฤทธิผล สถานศึกษามีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมในการพัฒนา
นักเรียนนักศึกษาจากภาครัฐและเอกชน จ านวน 11 คน และด าเนินการพัฒนาผู้เรียน 83 ชั่วโมง 
              ตัวบ่งช้ีที ่ 28 อัตราส่วนของผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากร แผนการพัฒนาครูและ
บุคลากร และแผนการรับนักเรียน เพื่อน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ 
 ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากร แผนการพัฒนาครูและ

บุคลากร และแผนการรับนักเรียน เพื่อให้จ านวนผู้สอนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพต่อผู้เรียนตามเกณฑ์ผู้สอน 1 คน 

ต่อผู้เรียนไม่เกิน 35 คน 

 สัมฤทธิผล ร้อยละ 100 ของสาขาวิชา /สาขางานที่ผู้สอนประจ ามีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียนตาม
เกณฑ์ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 35 คน กล่าวคือ อัตราส่วนของผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อ

ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา เท่ากับ 1:30.39 
             ตัวบ่งช้ีที่  29 อัตราส่วนของผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน 

ความตระหนัก สถานศึกษามุ่งเน้นคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ค านึงถึงอัตราส่วนของ
ผู้สอนต่อผู้เรียน มอบหมายให้งานทะเบียนสรุปจ านวนผู้เรียนทุกสาขาวิชาและสาขางานและงานบุคลากร
สรุปจ านวนครูและคุณวุฒิอย่างสม่ าเสมอ 
 ความพยายาม สถานศึกษามีการส ารวจจ านวนผู้เรียน จ านวนครูและคุณวุฒิ เพื่อจัดอัตราส่วนของ
ผู้สอนต่อผู้เรียนให้เหมาะสม 

สัมฤทธิผล ผู้สอนประจ าทั้งหมด 34 คน ต่อจ านวนผู้เรียน 790 คน คิดเป็นอัตราส่วนของผู้สอน 
ประจ าต่อผู้เรียน เท่ากับ 1:23.24 
 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผล 
ของการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

13. ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ (รายวิชาที่มีการพัฒนาครบ 4 
ข้อ) 
 

- ดี >75  
- พอใช้60-75  
- ปรับปรุง< 60  

ร้อยละ 35.19 ปรับปรุง 

14.  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  โดยมีการด าเนินการ 
1. ผ่านการตรวจการเขียนแผนฯจากฝุาย
วิชาการ 
2. มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
บันทึกหลังสอน 

- ดี >75  
- พอใช้60-75  
- ปรับปรุง< 60  
 

ร้อยละ 77.25 
 
 
 
 
 

ดี 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผล 
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ด าเนินงาน 
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3. ผ่านการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
4. มีการน าผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เช่นพัฒนาสื่อ แผน ฯ 
 

 
 

 
 

15.  สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 
อย่างหลากหลาย 

- -ดี >60  
- พอใช้30-60  
- ปรับปรุง< 30  
 

 
ร้อยละ 73.49 

 
ดี 

16.  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอนของผู้สอน 

- ดี 4.00-5.00  
- พอใช้ 3.50-3.99  
- ปรับปรุง 1.00-3.49  
 

 
4.32 

 
ดี 

17.  ร้อยละของงบประมาณท่ี
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม (เทียบกับงบด าเนินการท้ังหมด)  

- ดี >15  
- พอใช้10-15  
- ปรับปรุง< 10  
 

 
ร้อยละ 70.48 

 
ดี 

18.  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอ
ของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา

(จ านวนผู้เรียนต่อครั้งของการเรียนใน
รายวิชาที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์)  

- ดี  1 : 1  
- พอใช้ 2 : 1  
- ปรับปรุง 3 : 1     
 

1:1 ดี 

19.  ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ  
-  พอใช้ ปฏิบัติ 1-3 
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2  
 

- มีการวางแผนการ
ใช้ 
- มีการใช้ตามแผน 
- มีการติดตาม
ประเมินผล(3.36) 
- มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 

ดี 

20.  ระดับคุณภาพการบริหารและการ
จัดการระบบงานฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ  
- พอใช้ ปฏิบัติ 2.1-2.4  

 
ปฏิบัติทุกข้อ 

 
ดี 
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เชิงธุรกิจ   
 

- ปรับปรุง ปฏิบัติ2.1-
2.3 
 

21.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์
วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ  
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ  
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-2  
 

- มีการจัดท าข้อมูล
จ านวนและการใช้
งานครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ 
- มีระบบการ
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
- ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม 
- มีการประเมิน
คุณภาพการ
ให้บริการ (3.50) 

ดี 

22.  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มี
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์  

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ  
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-4  
- ปรับปรุง ปฏิบัติ1-3 

ปฏิบัติได้ทุกข้อ ดี 

23.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความ
ปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใน
สาขาวิชา /สาขางาน  

(ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ)  

- ดี >70  
- พอใช้60-70  
- ปรับปรุง< 60  
 

 
ร้อยละ 75 

 
ดี 

24.  ร้อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

- ดี >89  
- พอใช้ 75-89  
- ปรับปรุง< 75  
 

 
ร้อยละ 96.15 

 
ดี 

25.  จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดม - ดี >19 ครั้ง    



ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผล 
ของการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุน 
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

- พอใช้ 15-19 ครั้ง  
- ปรับปรุง< 15 ครั้ง   

31 ครั้ง ดี 

26.  จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

- ดี >14 แห่ง  
- พอใช้ 10-14 แห่ง  
- ปรับปรุง< 10 แห่ง    

 
17 แห่ง 

 
ดี 

27.  จ านวนคน-ชั่วโมง  ของผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาร้อยละของผู้เรียน

(สาขาวิชาที่จัดหาผู้เชี่ยวชาญ( )  

- ดี >89  
- พอใช้ 75-89   
- ปรับปรุง< 75            
 

11 คน 
ร้อยละ 100  

ดี 

28.  อัตราส่วนของผู้สอนประจ าที่มี
คุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละ
สาขาวิชา 

- ดี 100  
- พอใช้ 50-99   
- ปรับปรุง< 50     
   

 
ร้อยละ 100 

 
ดี 

29.  อัตราส่วนของผู้สอนประจ าต่อ
ผู้เรียน 

- ดี  1 : 25  
- พอใช้ 1 : 25-30  
- ปรับปรุง 1 : 30     

 
1:23.24 

 
ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 4.80 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
           ตัวบ่งช้ีที ่ 15 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

ตัวบ่งช้ีที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน  
 ตัวบ่งช้ีที่  17 ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม 

ตัวบ่งช้ีที่ 18 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาเรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 



          ตัวบ่งช้ีที ่ 20 ระดับคุณภาพการบริหารงานและการจัดการระบบงานฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
ธุรกิจ 
 ตัวบ่งช้ีที่  21 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

           ตัวบ่งช้ีที ่ 22 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
           ตัวบ่งช้ีที ่ 23 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 24 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 25 จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ตัวบ่งช้ีที่  26 จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
        ตัวบ่งช้ีที่ 27 จ านวนคน – ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
             ตัวบ่งช้ีที่  28 อัตราส่วนของผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
             ตัวบ่งช้ีที่  29 อัตราส่วนของผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 ตัวบ่งช้ีที่  13 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 
 

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ข้อก าหนด 3 สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 ข้อก าหนด 3.1 จัดท าระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
              ตัวบ่งช้ีที ่ 30 จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
 ความตระหนัก  สถานศึกษาโดยฝุายพัฒนาการศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนทุกคน (ทั้งกลุ่ม/ห้อง) พบครูที่

ปรึกษา เพ่ือดูแลติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับการเรียนและความประพฤติอย่างต่อเนื่องตลอดปี

การศึกษา นอกเหนือจากการที่ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล  

 ความพยายาม สถานศึกษามีแผนการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 1 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 1 ชั่วโมง 

และให้ครูที่ปรึกษารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง เพื่อรับทราบและให้การสนับสนุน นอกจากนี้ยัง

มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนทุกวัน 

 สัมฤทธิผล 

1. ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนทุกวันระหว่างร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 
2. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม 36  



ครั้ง/ปีการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  31 จ านวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพและสารเสพติดให้กับผู้เรียนทั้งหมด 

โดยจัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี มีการส ารวจผู้เรียนที่เก่ียวข้องกับสารเสพติดร่วมกับจังหวัด

ก าแพงเพชร จัดท าโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและตรวจสารเสพติด 

 ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดให้บริการตรวจสารเสพติด สิ่งเสพติดชนิดร้ายแรง เช่น ยาบ้า 

เฮโรอีน เป็นต้น ให้แก่ผู้เรียนทั้งหมดในสถานศึกษา 

สัมฤทธิผล สถานศึกษาจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน จ านวน 1 ครั้ง 
ตัวบ่งช้ีที่  32 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า  

 ความตระหนัก  สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา โครงการ

เครือข่ายผู้ปกครอง การประเมินความถนัดทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนโครงการวิจัยปัญหาและสาเหตุ

การออกกลางคันของผู้เรียน เพ่ือลดจ านวนการออกกลางคันของผู้เรียน 

ความพยายาม สถานศึกษาจัดให้มีการดูแลและติดตามผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างใกล้ชิด ร่วมกับ
ผู้ปกครอง เพื่อให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่นักเรียนนักศึกษา  
 สัมฤทธิผล  ผู้เรียนระดับ ปวช. ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ 32.34 

ข้อก าหนด 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
ในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 33 จ านวนครั้งของประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรม/โครงการเสริมหลักสูตร 

กิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง

ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน 

 ความพยายาม สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ จัดกิจกรรม อกท. 

จัดกิจกรรมดนตรี กิจกรรมกีฬาสี โครงการธรรมสัญจร โครงการอาสาพัฒนา โครงการสร้างวินัยในการขับข่ี 

เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนด้านวิชาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพ

และมนุษยสัมพันธ์  

สัมฤทธิผล ร้อยละ 100 ของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ จ านวน 
4 กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ จ านวน 4 กิจกรรม และ
กิจกรรมส่งเสริมด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ จ านวน 4 กิจกรรม 
 ข้อก าหนด 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



 ตัวบ่งช้ีที ่34 จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ความตระหนัก สถานศึกษาได้มอบหมายให้งานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยก าแพงเพชร ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนและสมาชิกขององค์การในอนาคตแห่งประเทศไทย 
หน่วยก าแพงเพชร  
 ความพยายาม งานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วย
ก าแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 10 กิจกรรม และกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวน 6 กิจกรรม ตามแผนปฏิทินการจัดกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2553 ให้แก่ผู้เรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน 

สัมฤทธิผล ร้อยละ 100 ของสาขาวิชา/สาขางานที่จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผล 
ของการ

ด าเนินงาน 

ผล 
การประเมิน 

30.  จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบ
ครูที่ปรึกษา 

- ดี >25 ครั้งต่อปี  
- พอใช้ 20-25 ครั้งต่อปี 
`- ปรับปรุง < 20  ครั้งต่อปี          

 
36 ครั้ง 

 
ดี 

31.  จ านวนครั้งของการจัดบริการ 
ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 

- ดี 1ครั้ง >90  
- พอใช้ 1ครั้ง 80-90  
- ปรับปรุง 1ครั้ง<80          

1 ครั้ง 
จ านวนผู้เรียน 
ร้อยละ 93.59 

 
ดี 

32.  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน
เมื่อเทียบกับแรกเข้า 

- ดี < 31 
- พอใช้ 31-40   
- ปรับปรุง>40            

 
ร้อยละ 32.34 

 
พอใช้ 

33.  จ านวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์ (ร้อยละของสาขาวิชา/
สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 
ประเภทกิจกรรม) 

- ดี >80  
- พอใช้ 75-80   
- ปรับปรุง< 75            
 

จัดกิจกรรมครบทั้ง 
3 กิจกรรม 
ร้อยละ 100 
ของสาขาวิชา/
สาขางานจัด
กิจกรรม 

ดี 

34.  จ านวนครั้งและประเภทของ - ดี >80  16 กิจกรรม ดี 



ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผล 
ของการ

ด าเนินงาน 

ผล 
การประเมิน 

กิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ
ของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัด
กิจกรรมทั้ง 2 ประเภทกิจกรรม) 

- พอใช้ 75-80   
- ปรับปรุง< 75            

 

ร้อยละ 100 
ของสาขาวิชา/
สาขางานจัด
กิจกรรม 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 4.67 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งช้ีที่  31 จ านวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่  32 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า  

 ตัวบ่งช้ีที่  30 จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 33 จ านวนครั้งของประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 ตัวบ่งช้ีที ่34 จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
ข้อก าหนด 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสู่สังคม ดังนี้ 
 ข้อก าหนด 4.1 บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้ง  
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งช้ีที่ 35 จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะ
วิชาชีพ 
 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้มอบหมายให้งานฝึกอบรมและบริการวิชาชีพด าเนินการจัดท า

แผนการด าเนินกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมบริการวิชาชีพและฝึกทักษะ โดยก าหนดพื้นท่ี

เปูาหมายและกิจกรรมในการด าเนินงาน บูรณาการทรัพยากรการท างานให้สอดรับกับปัญหาของประชาชน 

และบูรณาการท างานเคลื่อนสู่พ้ืนที่ และกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีเพ่ือบริการประชาชน โดยน าเสนอผลงาน

ของสถานศึกษาท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตอบปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

และน าประเด็นปัญหาสู่การวิจัยและการเรียนการสอน 

 ความพยายาม สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมบริการวิชาชีพและฝึกทักษะเช่น โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตกล้วยไข่ โครงการ 108 อาชีพ การผลิตปุ๋ยชีวภาพและผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ า 
ชีวภาพ โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูเกษตรกร โครงการปลูกพืชไม่ใช้ดินและปลอดสารพิษ การบริการศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน (FIX IT CENTER) โครงการอาชีวบริการ การด าเนินชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ต้น และกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีเพ่ือบริการประชาชน เช่น กิจกรรมคลินิกหมอพืช -สารตกค้างพืช เป็นต้น 
 สัมฤทธิผล สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน จ านวน 40 

กิจกรรม ได้แก่ การบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) โครงการฟื้นฟูเกษตรกร ธกส. 

โครงการตลาดอาชีพ Job Market โครงการ 108 อาชีพ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น โดยมี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ จ านวน 3,150 คน 

 ข้อก าหนด 4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพ
ที่ก าหนด 

             ตัวบ่งช้ีที่  36 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึก
ทักษะวิชาชีพต่องบด าเนินการ 
 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้มอบหมายให้งานฝึกอบรมและบริการวิชาชีพด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน และประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบด าเนินการ และได้ด าเนินการตามแผนที่ได้จัดท าไว้  



 ความพยายาม สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นเงิน 1,254,184.- บาท และสถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
วิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการ
ประกอบอาชีพของประชาชน จ านวน 40 กิจกรรมให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ จ านวนทั้งสิ้น 
3,150 คน โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 1,254,184.- บาท 
 สัมฤทธิผล สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและ

ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบ

อาชีพของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 3.98 ต่องบด าเนินการ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผล 

ของการด าเนินงาน 
ผล 

การประเมิน 

35.  จ านวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ
และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการ     
ฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

- ดี >=4 กิจกรรม  
- พอใช้ 2-3 กิจกรรม   
- ปรับปรุง 0-1 กิจกรรม            
 

40 กิจกรรม 
 
 

ดี 
 
 

36.  ร้อยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ  
และฝึกทักษะวิชาชีพต่องบด าเนินการ 

- ดี > 0.2 
- พอใช้   0.11-0.22 
- ปรับปรุง < 0.11            

ร้อยละ 3.98 
 

ดี 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 
 

5 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 35 จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการ     ฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 
             ตัวบ่งช้ีที่  36 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึก
ทักษะวิชาชีพต่องบด าเนินการ 

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ข้อก าหนด 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้ 
 ข้อก าหนด 5.1 สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโครงงานท่ีน าไปใช้ในการ
พัฒนา 



 ตัวบ่งช้ีที ่37 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการวิชาชีพ 

 ความตระหนัก สถานศึกษาสนับสนุนผู้สอน บุคลากร และผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/
สาขางาน ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงการวิชาชีพที่น าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน หรือการประกอบอาชีพ และ/
หรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศซึ่งน าไปสู่การแข่งขันระดับชาติ  
 ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
โครงงานวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 สถานศึกษามีการจัดท า
สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 1 ชิ้น คือเครื่องสับหญ้า ผู้เรียน ระดับ ปวช. จัดท าโครงงานวิชาชีพ จ านวน 12 เรื่อง 
และผู้เรียนระดับ ปวส. จัดท าโครงงานวิชาชีพ จ านวน 9 เรื่อง และผู้สอนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 8 
เรื่อง 
 สัมฤทธิผล ร้อยละ 71.43 ของสาขางาน ทั้งหลักสูตร ปวช. และปวส. มีการจัดท าโครงงานวิชาชีพ  
             ตัวบ่งช้ีที่  38 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/ 
หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 

ความตระหนัก สถานศึกษาได้สนับสนุนผู้สอน บุคลากรและผู้เรียนในแต่ละหลักสูตรให้มีการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมเช่นสื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน/โครงงานวิชาชีพ ที่มีประโยชน์ทาง
อาชีพ และ/หรือสนับสนุนให้ผู้สอน บุคลากร และผู้เรียน น าเสนอผลงานหรือเผยแพร่ในระดับชาติ 

ความพยายาม สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการท าโครงงาน/โครงการวิชาชีพของผู้เรียนทั้งระดับ
ปวช.และ ปวส. จ านวน11 เรื่อง จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  มีกิจกรรมสัมมนาวิชาการของสถานศึกษาน า
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม อกท. ระดับภาค ภาคเหนือและระดับชาติ และมีการจัดท าเอกสารงานวิชาการของ
สถานศึกษา เช่น เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และรายวิชาศัพท์เทคนิค
ภาษาอังกฤษ ของนางสุดคนึง สังข์น้อย ข้าราชการครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีก าแพงเพชร เอกสารประกอบการสอนรายวิชาช่างเกษตรเบื้องต้น รายวิชาเกษตรชลประทาน 
และรายวิชาการใช้แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร ของนางพันธ์ทวี สหะรัตน์ ข้าราชการครู วิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร เป็นต้น  

สัมฤทธิผล สถานศึกษามีจ านวนสิ่งประดิษฐ์ 1 ชิ้น งานวิจัย 3 เรื่อง โครงงานวิชาชีพ 11 เรื่องท่ีมี
ประโยชน์ทางวิชาชีพ และ/หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 

ข้อก าหนด 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 ตัวบ่งช้ีที ่39 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบด าเนินการ 

ความตระหนัก สถานศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้ครูได้สร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน สู่สาธารณชนทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิคส์  

ความพยายาม สถานศึกษามีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและรายงานการใช้งบประมาณส าหรับการพัฒนา
และเผยแพร่นวัตกรรมของสถานศึกษา มีการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงิน 349,737.69 บาท  



สัมฤทธิผล งบประมาณที่สถานศึกษาใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัย และโครงงาน คิดเป็นร้อยละ 1.21 ต่องบด าเนินการ 
 ข้อก าหนด 5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานท่ี
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 ตัวบ่งช้ีที ่40 จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 

ความตระหนัก สถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางเว็บไซท์ของสถานศึกษา 

ความพยายาม สถานศึกษาได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงานอยู่เป็นประจ า ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร แผ่นพับ เป็นต้น ทางเว็บไซด์ของ
วิทยาลัย ฯ การส่งผลงานเข้าประกวด ตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่ 

สัมฤทธิผล สถานศึกษาด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จ านวน 5 ครั้ง 
จ านวน 5 ช่องทาง ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เว็บไซด์ของวิทยาลัย ฯ จัดนิทรรศการ และร่วม
การแข่งขัน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผล 

ของการด าเนินงาน 
ผล 

การประเมิน 

37.  จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน หรืออ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน  หรือการประกอบอาชีพ
และ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศซึ่งน าไปสู่การแข่งขันใน
ระดับชาติ 

- ดี 100  
ปวช. 1ชิ้น/ภาคเรียน 

ปวส. 4ชิ้น/ภาคเรียน 

- พอใช้ 75-99   
- ปรับปรุง < 75            
 

ร้อยละ 71.43 
 
 

ปรับปรุง 
 
 



ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผล 

ของการด าเนินงาน 
ผล 

การประเมิน 

38.  จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทาง
วิชาชีพและ /หรือ ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ 

- ดี >=3 ชิ้น  
- พอใช้ 2 ชิ้น   
- ปรับปรุง 1 ชิ้นหรือน้อย
กว่า            
 

 
 

11 ชิ้น 
 

 
 
ดี 

39.  ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการ
สร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่อ
งบด าเนินการ (ยกเว้นงบลงทุน)  
 

- ดี >1.00  
- พอใช้ 0.50-1.00   
- ปรับปรุง < 0.50            
 

 
 

1.21 

 
 
ดี 

40.  จ านวนครั้งและช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และ
โครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ 
 

- ดี > 4ครั้ง 4 ช่องทาง  
- พอใช้   3-4  ครั้ง   
               3-4 ช่องทาง   
- ปรับปรุง < 3 ครั้ง  
                     3 ช่องทาง            

 

 
5 ครั้ง  

5 ช่องทาง 

 
 
ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 4.17 
 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
             ตัวบ่งช้ีที่  38 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/ 
หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
 ตัวบ่งช้ีที ่39 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบด าเนินการ 
 ตัวบ่งช้ีที ่40 จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 
 ตัวบ่งช้ีที ่37 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการวิชาชีพ 

 
 



มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
ข้อก าหนด 6 ผู้บริหารควรมีภาวะผู้น าและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้ 
 ข้อก าหนด 6.1 ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษาและหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที ่41 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้จัดระบบการบริหารงานสถานศึกษาตามโครงสร้างของส านักงาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาเกษตรและเทคโนโลยี และประมง โดยมี  
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษาร่วมก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  
ในฝุายต่าง ๆ ของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2553  

 ความพยายาม สถานศึกษามีแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2553 เป็น
แนวทางในการพัฒนาและปฏิบัติงานประจ าปี โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา น าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแผน  
ที่ก าหนดไว้ 
 สัมฤทธิผล คุณภาพการบริหารของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร์  

อยู่ในระดับดี มีการกระจายอ านาจในการบริหารสาขาวิชา /สาขางาน ใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง  

ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย เปูาหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง บุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ และการจัดการศึกษา มีระบบการบริหารตนเอง 

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา มี  

การพัฒนาตนเอง และมีการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยต้นสังกัด 

 ข้อก าหนด 6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 ตัวบ่งช้ีที ่42 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ด าเนินการชี้แจงและแจ้งข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา
รับทราบในการประชุมครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา และปิดประกาศให้ทราบที่กระดานข่าว
อาคารอ านวยการ และก าหนดให้ข้าราชการครูทุกคนต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู และเข้ารับการประเมิน
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 ความพยายาม สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณธรรม

จริยธรรมดีเลิศ ครูดีเด่น และเข้ารับการอบรมเพ่ือการพัฒนาสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้

บุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ  



 สัมฤทธิผล ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับใบประกอบวิชาชีพ และรับการประเมิน  
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 ข้อก าหนด 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
อย่างเหมาะสม 

ตัวบ่งช้ีที ่43 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 

ความตระหนัก สถานศึกษามอบหมายให้งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศจัดท าข้อมูลพื้นฐาน โดยให้

มีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดการความรู้ของ

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 ความพยายาม สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน มีระบบการบริหารการ
จัดการข้อมูลและผู้รับผิดชอบ มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู้และการบริหารจัดการ มี
ระบบฐานข้อมูลทั้งหมดที่ท างานประสานกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา และมีการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
 สัมฤทธิผล คุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา อยู่ใน

ระดับ ดี มีข้อมูลพื้นฐาน มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสมและมี นายธวัชชัย   คชาธาร เจ้าหน้าที่

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดที่ประสานกันเป็นเครือข่ายของ

สถานศึกษา และมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผล 

ของการด าเนินงาน 
ผล 

การประเมิน 

41.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

- ดี > 6 ข้อ  
- พอใช้ 5 – 6  ข้อ 
- ปรับปรุง <5 ข้อ 

-มีการกระจายอ านาจ 
-ใช้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง 
-ทุกฝุายมีส่วนร่วมและ
ให้ความร่วมมือ 
-มีระบบการบริหาร
ตัวเอง 
-มีการประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
-มีการพัฒนาตนเอง 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผล 

ของการด าเนินงาน 
ผล 

การประเมิน 

- มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลโดยต้นสังกัด 

 
 

42.  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษา
ที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

- ดี >90  
- พอใช้ 85-90   
- ปรับปรุง < 85            
 

 
ร้อยละ 100 

 
ดี 

43.  ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา 

- ดี ปฏิบัติ 1-7/ครบทั้ง 8 
ข้อ  
- พอใช้ 1-6   
- ปรับปรุง 1-5 หรือน้อย
กว่า            

 
 

ปฏิบัติ 1-7 

 
 
ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 5 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
     ตัวบ่งช้ีที่ 41 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วน
ร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้      
     ตัวบ่งช้ีที ่42 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
     ตัวบ่งช้ีที่ 43 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ข้อก าหนดที่ 7 สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

ข้อก าหนดที่ 7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งช้ีที่ 44 สถานศึกษามีกลไกระบบการประกันคุณภาพ ด้านโครงสร้างการบริหาร บุคลากร 
การปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะต่าง ๆ จัดท านโยบายและ

แผนงานประกันคุณภาพ จัดท ามาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ จัดท าแผนก ากับติดตาม และจัดท า

รายงานการประเมินตนเอง 

 ความพยายาม สถานศึกษามีคู่มือด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการตามแผนการ

ประกันคุณภาพภายใน ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชา และ

รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน (รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2553) 



 สัมฤทธิผล สถานศึกษาจัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ ดี  

        ตัวบ่งช้ีที่  45 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปี มีการน าผล

การตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจ าปี รวมทั้งข้อเสนอแนะมาใช้พัฒนาปรับปรุงการบริหาร มีการ

ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบคุณภาพ มีรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษาและ

สาธารณชน 

 ความพยายาม สถานศึกษามีการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปีทุกปี น าผล

การตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในและข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุงการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน

อย่างต่อเนื่อง 

 สัมฤทธิผล สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผล 

ของการด าเนินงาน 
ผล 

การประเมิน 

44.  ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- ดี ปฏิบัติ 1-4  
- พอใช้ 1-3   
- ปรับปรุง 1-2 หรือไม่ได้
ด าเนินการ         

มีการปฏิบัติครบทั้ง 4 
ข้อ 
 

ดี 
 
 
 

45.  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน 

- ดี ปฏิบัติครบทั้ง 5 ข้อ  
- พอใช้ ปฏิบัติข้อ 1 และข้อ 
4   
- ปรับปรุง ปฏิบัติข้อ 1 – ข้อ 
3 หรือน้อยกว่า            

ปฏิบัติครบทั้ง 5 ข้อ ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 5 

 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
            ตัวบ่งช้ีที่ 44 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
            ตัวบ่งช้ีที่ 45 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 

 



ตอนที่  6 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 
6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2553 สรุป ได้ดังนี้ 
 
  1. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ทีด่ าเนินการได้ในระดับดี เรียงตามล าดับดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยี 
ที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 5   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
       มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 11  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา   
       มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่  12 ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และ
มีรายได้ระหว่างเรียน 
  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
               มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่  15 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของ  
ผู้สอน 
  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 17 ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์  
ในแต่ละสาขาวิชา 
  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 9 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาเรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
               มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่  20 ระดับคุณภาพการบริหารงานและการจัดการ
ระบบงานฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุรกิจ 
  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่  21 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสม

กับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 



            มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่  22 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
               มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่  2 3 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน 
  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 24 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 25 จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่ง 
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
        มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่  2 6 จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
         มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่ 27 จ านวนคน – ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
               มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่  28 อัตราส่วนของผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อ
ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
               มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ที่  2 9 อัตราส่วนของผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่  30 จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่  31 จ านวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 33 จ านวนครั้งของประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
  มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 34 จ านวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
       มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 35 จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
วิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการ     ฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือ
การประกอบอาชีพของประชาชน 
               มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 36 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการ
ที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพต่องบด าเนินการ 
               มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 38 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มี
ประโยชน์ทางวิชาชีพและ/ หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
  มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 39 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบด าเนินการ 
  มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 40 จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 

มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้      



       มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 42 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
       มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 43 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษา  
              มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 44 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
              มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 45 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
  2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ทีด่ าเนินการได้ในระดับพอใช้ เรียงตามล าดับดังนี้ 
      มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดตามชั้นปี 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 32 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า 

  3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ทีด่ าเนินการได้ในระดับปรับปรุง เรียงตามล าดับดังนี้ 
        มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
       มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน 
การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
       มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
       มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่  7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
       มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ที่  8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 37 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 



6.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเปูาหมาย  
ตามแผน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของ
แผนงานโครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 
  6.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา   

1) โครงการพัฒนางานการเงิน 
   2) โครงการพัฒนางานบัญชี 
   3) โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป  

  6.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน 
1) โครงการ อกท. หน่วยก าแพงเพชร 

   2) โครงการทัศนศึกษา-ดูงาน 
   3) โครงการมุมวิชาการของแผนกวิชาทุกแผนก  
   4) โครงการ 3  D 

  6.2.3 แผนพัฒนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

   2) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. 
   3) โครงการจัดท าสมุดประเมินผลการเรียนรู้  

  6.2.4 แผนพัฒนาการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานวิจัย 

1) โครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
   2) โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

  6.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
1) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น108 อาชีพ 

   2) โครงการสร้างอาชีพเพ่ือชุมชน 
   3) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
   4) โครงการ FIX IT CENTER 

  6.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
1) โครงการห้องสมุด 3D 
2) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง 
3) โครงการพัฒนาโสตทัศนศึกษาเพ่ือการศึกษา อบรมอาชีพ 

  6.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 
2) โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร 

  6.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา                                                                                                                                 



1) โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร พบสถานประกอบการ 
   2) โครงการพัฒนาศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
 
6.3 สิ่งท่ีต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  6.3.1 ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบัน  
การศึกษาอ่ืน ๆ  ในท้องถิ่น 

  6.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
  6.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและ 

เอกชน 
  6.3.4 เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญท่ีสุด รวมทั้ง 

การปฏิรูปการเรียนรู้ และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 
  6.3.5 การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  7 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
แบบบันทึกข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษา (Common data set) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษา (Common data set) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก าแพงเพชร 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีที่ สมศ.

ประเมิน ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2549 

ปีการศึกษา  
พ.ศ. 2552 

ปีการศึกษา 
พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อมูลทั่วไป      
1. จ านวนประเภทวิชา ประเภท

วิชา 
2 2 2  

2. จ านวนผู้บริหาร คน 6 5 5  
3. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด คน 41 39 34  
    3.1 อาจารย์ประจ า คน 38 39 34  
    3.2 อาจารย์อัตราจ้าง (ท า
สัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 9 เดือน) 

คน 3 - -  

4. คุณวุฒิทางการศึกษาของ
อาจารย์ทั้งหมด 

     

    4.1 ระดับอนุปริญญา  คน 4 1 1  
    4.2 ระดับปริญญาตรี คน 21 25 22  
    4.3 ระดับปริญญาโท คน 15 12 10  
    4.4 ระดับปริญญาเอก คน 1 1 1  
5. จ านวนอาจารย์พิเศษ คน - - -  
6. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน คน 42 39 39  
7. จ านวนนักศึกษาท้ังหมด  
(ตัวเลข ณ วันที่ 30 มิถุนายน) 

     

    7.1 ระดับ ปวช.      
        - ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม 

คน 39 53 52  

          สาขาบัญชี คน 39 53 52  
        - ประเภทวิชา
เกษตรกรรม 

คน 107 380 355  

          สาขางานพืชศาสตร์ คน 107 34 40  
          สาขางานพืชศาสตร์(ทวิ
ภาค)ี 

คน - - -  

          สาขางานสัตวศาสตร ์ คน - 37 14  



          สาขางานสัตวศาสตร ์
          (ทวิภาค)ี 

คน - - -  

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีที่ สมศ.

ประเมิน ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2549 

ปีการศึกษา  
พ.ศ. 2552 

ปีการศึกษา 
พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ/ 
ตัวบ่งชี้ 

         สาขางานช่างเกษตร คน - 44 15  
         สาขางานอุตสาหกรรม
เกษตร 

คน - 5 13  

         สาขางานเกษตรท่ัวไป คน - 260 273  
    7.2 ระดับ ปวส.      
        - ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม 

คน 74 72 143  

          สาขาวชิาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

คน 74 72 143  

        - ประเภทวิชา
เกษตรกรรม 

คน 25 143 247  

          สาขาวชิาพืชศาสตร์ คน - 59 4  
          สาขาวชิาพืชสวน คน - 33 43  
          สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คน - 73 176  
          สาขาวชิาสัตวศาสตร ์ คน 25 11 18  
          สาขาวชิาอุตสาหกรรม
เกษตร 

คน - - 6  

ข้อมูลทั่วไป      
8. รายรับ      
    8.1 จากงบประมาณแผ่นดิน บาท 25,255,244.69 31,830,819.92 31,504,705.15  
    8.2 จากเงินรายได้ 
          (ค่าบ ารุงการศึกษา) 

บาท 25,495,834.72 42,680,325.94 68,893,455.19  

    8.3 จากแหล่งอื่น ๆ บาท 1,126,935.00 - 658,242.96  
9. รายจ่าย      
    9.1 เงินเดือน บาท 15,197,850.44 17,367,263.77 13,286,830.00  
    9.2 งบพัฒนาบุคลากร บาท 1,109,690.00 697,165.00 101,907.00  
    9.3 งบสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

บาท 719,950.00 314,110.15 379,737.69  



        9.3.1 จากภายในสถาบัน บาท 119,950.10 314,110.15 30,000.00  

        9.3.2 จากภายนอก
สถาบัน 

บาท 600,000.00 - 349,737.69  

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีที่ สมศ.

ประเมิน ครั้งที่ 2 
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ปีการศึกษา  
พ.ศ. 2552 

ปีการศึกษา 
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หมายเหตุ/ 
ตัวบ่งชี้ 

    9.4 งบประมาณในการ
บริการวิชาการ 

บาท 3,433,185.00 5,209,661.00 16,631,934.84  

    9.5 งบประมาณวัสดุฝึก บาท 1,655,637.00 42,213,452.56 56,752,054.28  
    9.6 งบประมาณสนับสนุน 
กิจกรรมนักศึกษา 

บาท 250,000.00 4,358,882.66 655,000.00  

    9.7 ค่าสาธารณูปโภค บาท 836,457.63 1,523,876.72 571,068.54  
    9.8 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ บาท 49,162.00 55,615.00 1,525,173.38  
    9.9 ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ 
สิ่งก่อสร้าง 

บาท 4,203,341.00 2,771,179.00 2,379,424.00  

    9.10 ค่าเสื่อมราคา บาท 877,811.42 - 976,854.45  
10. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา      
    10.1 ระดับ ปวช.      
        - ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม 

คน - 6 9  

          สาขาบัญชี คน - 6 9  
        - ประเภทวิชา
เกษตรกรรม 

คน 51 38 51  

          สาขางานพืชศาสตร์ คน 8 11 8  
          สาขางานสัตวศาสตร ์ คน 8 14 9  
          สาขางานช่างเกษตร คน 23 3 4  
          สาขางานอุตสาหกรรม
เกษตร 

คน 12 1 -  

          สาขางานเกษตรท่ัวไป คน - 9 30  
    10.2 ระดับ ปวส.      
        - ประเภทวิชาพาณิชกรรม คน 20 13 33  
          สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ คน 20 13 33  



ธุรกิจ 
        - ประเภทวิชา
เกษตรกรรม 

คน 19 25 57  

          สาขาวชิาสัตวศาสตร ์ คน 9 5 5  
          สาขาวชิาพืชศาสตร์ คน - 2 -  
`         สาขาวิชาพืชสวน คน - - 23  

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีที่ สมศ.

ประเมิน ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2549 

ปีการศึกษา  
พ.ศ. 2552 

ปีการศึกษา 
พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ/ 
ตัวบ่งชี้ 

          สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คน - 18 29  
          สาขาวชิาช่างกลเกษตร คน 10 - -  
          สาขาวชิาอุตสาหกรรม
เกษตร 

คน - - -  

11. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

     

    11.1 ระดับ ปวช.      
        - ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม 

คน - 6 9  

        - ประเภทวิชา
เกษตรกรรม 

คน 57 44 20  

    11.2 ระดับ ปวส.      
        - ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม 

คน 20 5 33  

        - ประเภทวิชา
เกษตรกรรม 

คน 19 4   

12. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
    12.1 จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับ ปวช. ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนด 

     

        - ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม 

คน - 6 9  



        - ประเภทวิชา
เกษตรกรรม 

คน 57 38 30  

    12.2 จ านวนนักศึกษาแรก
เข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
ระดับ ปวช. 

     

        - ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม 

คน - 19 13  

        - ประเภทวิชา
เกษตรกรรม 

คน 127 156 91  

 
 
 
 
 
 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
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    12.3 จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับ ปวส. ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนด 

     

        - ประเภทวิชาพาณิชกรรม คน 20 13 33  
        - ประเภทวิชาเกษตรกรรม คน 19 25 57  
    12.4 จ านวนนักศึกษาแรกเข้า
ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ระดับ 
ปวส. 

     

        - ประเภทพาณิชยกรรม คน 22 18 101  
        - ประเภทวิชาเกษตรกรรม คน 26 69 181  
13. การมีงานท า ภายใน 1 ปี 
รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ 

    10 

    13.1 ระดับ ปวช.      
ประเภทพาณิชยกรรม      
        - จ านวนผู้ที่ได้งานท า คน - 2 2  



ภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบ
อาชีพอิสระ 
        - จ านวนผู้ที่ศึกษาต่อ คน - 9 4  
ประเภทวิชาเกษตรกรรม      
        - จ านวนผู้ที่ได้งานท า 
ภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบ
อาชีพอิสระ 

คน 40 20 14  

        - จ านวนผู้ที่ศึกษาต่อ คน 17 33 23  
    13.2 ระดับ ปวส.      
ประเภทพาณิชยกรรม      
 
 
 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
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        - จ านวนผู้ที่ได้งานท า ภายใน 1 ปี 
รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ 

คน 9 15 12  

        - จ านวนผู้ที่ศึกษาต่อ คน 11 3 1  
ประเภทวิชาเกษตรกรรม      
        - จ านวนผู้ที่ได้งานท า ภายใน 1 ปี 
รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ 

คน 12 68 25  

        - จ านวนผู้ที่ศึกษาต่อ คน 7 3 -  
    13.3 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
และผู้ประกอบการ 

5 ระดับ 3.72 3.73 4.39  

14. การจัดการเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษา 

     

    14.1 หลักสูตร      
        - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร 4 4 4  
        - จ านวนหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ หลักสูตร 4 4 4  
    14.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพ 

     

        - ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คน 4 4 4  



        - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คน 8 12 8  
        - ประเภทวิชาคหกรรม/อุตสาหกรรม
เกษตร 

คน 4 2 3  

        - ประเภทวิชาเกษตรกรรม คน 16 13 11  
    14.3 จ านวนครั้งที่สถานศึกษาเชิญ
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาค
ธุรกิจ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบรรยาย ไม่
น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 

     

        - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ครั้ง 8 10 2  

        - ประเภทวิชาเกษตรกรรม ครั้ง 15 10 7  

        - ประเภทวิชาสามัญ ครั้ง 1 - 1  
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    14.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 

5 ระดับ 4 4 4.32  

    14.5 งบประมาณส าหรับวัสดุฝึก      
        - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บาท 21,490.00 353,660.00 278,796.00  
          สาขาวชิาบญัช ี บาท 10,245.00 92,450.00 69,439.00  
          สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ บาท 10,245.00 261,210.00 209,357.00  
        - ประเภทวิชาเกษตรกรรม บาท 67,431.00 254,005.00 299,213.30  
          สาขาวชิาพืชศาสตร์ บาท 650.00 140,475.00 114,780.00  
          สาขาวชิาสัตวศาสตร ์ บาท 23,941.00 68,530.00 128,646.30  
          สาขาวชิาช่างเกษตร บาท 19,389.00 20,000.00 25,030.00  
          สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร บาท 23,451.00 25,000.00 30,757.00  
    14.6 จ านวนกิจกรรมนักศึกษาและ
โครงการพัฒนานักศึกษา 

     

        - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม กิจกรรม 45 40 16  
        - ประเภทวิชาเกษตรกรรม กิจกรรม 45 40 16  
15. นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษา 

     



    15.1 จ านวนนวัตกรรม โครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่เป็นการพัฒนาองค์
ความรู้ งานวิจัยปฏิบัติการของอาจารย์และ
นักศึกษา และงานวิจัยเพื่อพัฒนากรเรียนรู้
ของผู้เรียน 

     

        - สาขาการศึกษา(วิจัยในชั้นเรียน) โครงการ 3 4 3  
        - สาขาเกษตรกรรม โครงการ 14 16 21  
        - สาขาช่างเกษตร โครงการ 1 - -  
 
 
 
 
 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
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หมาย
เหตุ/ 

ตัวบ่งชี้ 

16. การบริการทางวิชาการ      
    16.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่
ให้บริการทางวิชาการท่ีตอบสนองต่อชุมชน
และสังคม 

     

          สถานศึกษาเปดิสอนระดบั ปวช. 
และ ปวส. 

โครงการ 20 46 40  

17. การบริหารและการจัดการ      
    17.1 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ในด้านวิชาชีพที่สอน และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ (20 ชั่วโมง/ปี) 

คน 33 39 34  

    17.2 จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ เน้นการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายและประชาคมอาชีวศึกษาในการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งการให้สถาน
ประกอบการเข้ามีมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการจัดหลักสูตรทวิภาคี 

โครงการ 14 10 12  

 

           



ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

       ลงนาม                         
                           (นางขนิษฐา     โสภานนท์)  

          ผูอ้ านวยการวทิยาลัย 
วันที่  25    เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 
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ภาคผนวก  ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ผลงานนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


