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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
          การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
           1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประกอบด้วย 
             1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
                        สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน ดังน้ี 
 
                        มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพ่ึงประสงค์ 
                              1.1 ด้านความรู้                                                       มีผลสัมฤทธ์ิอยู่ที่ร้อยละ 89.57 
                              1.2 ด้านทักษะการประยุกต์ใช้                                      มีผลสัมฤทธ์ิอยู่ที่ร้อยละ 92.00 
                              1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์     มีผลสัมฤทธ์ิอยู่ที่ร้อยละ 91.58 
                        มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                              2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา                                       มีผลสัมฤทธ์ิอยู่ที่ร้อยละ 100.00 
                              2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา                    มีผลสัมฤทธ์ิอยู่ที่ร้อยละ 91.76 
                              2.3 ด้านการบริหารจัดการ                                          มีผลสัมฤทธ์ิอยู่ที่ร้อยละ 100.00 
                              2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ                               มีผลสัมฤทธ์ิอยู่ที่ร้อยละ 100.00 
                        มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
                              3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้          มีผลสัมฤทธ์ิอยู่ที่ร้อยละ 100.00                                         
                              3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย       มีผลสัมฤทธ์ิอยู่ที่ร้อยละ 80.00 
                        รวมผลสัมฤทธ์ิทั้ง 3 มาตรฐาน มีผลสัมฤทธ์ิอยู่ที่ร้อยละ 93.60 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเย่ียม          
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             1.2.จุดเด่น 
                 1.2.1  สถานศึกษาประสบความส าเร็จในระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน ส่งผลให้มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาสูงกว่าร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม ส่งผลให้ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   
และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ซึ่งในการด าเนินการระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ของสถานศึกษา ท าให้ มีผู้ส าเร็จการศึกษาสูงขึ้น ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 87.79 
สถานประกอบการพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า 
                  1.2.2  สถานศึกษาจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท้ังในและต่างประเทศ 
                  1.2.3  สถานศึกษามีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
                  1.2.4  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 
            1.3. จุดท่ีควรพัฒนา 
                1.3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
                1.3.2 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                1.3.3 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                1.3.4 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 
            1.4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
               1.4.1 ควรส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะภาษา ได้แก่ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการคิด 
วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
               1.4.2 ควรศึกษาสาเหตุเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน 
               1.4.3 ควรส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 
               1.4.4 ควรส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนได้มีผลงาน และมีนวัตกรรม จากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ ท่ีได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
 
           2. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
             1. วิทยาลัยได้ผ่านการประเมินเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคามในการประเมิน
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
ความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 7 
             2. ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ประจ าป ี2562 
                 ประเภทท่ี 1 การด าเนินงานภายในวิทยาลัยฯ ดีเด่น ชนะอันดับ 1 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และชนะอันดับ 2 ระดับประเทศ 
                 ประเภทท่ี 2 ครู บุคลากรทางการศึกษาน าไปใช้และขยายผลดีเด่น (นางธนพร แสนบุตร) ชนะ
อันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชนะอันดับ 1 ระดับประเทศ 
                 ประเภทท่ี 3 นักศึกษาปัจจุบันน าไปใช้และขยายผลดีเด่น ชนะอันดับ 3 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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                 ประเภทท่ี 4 ราษฎรท่ีได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ชนะอันดับ 1 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และชนะอันดับ 2 ระดับประเทศ 
                 ประเภทท่ี 5 ชุมชนท่ีได้รับความรู้จากวิทยาลัยฯและใช้ได้ผลดีเด่น ชนะอันดับ 2 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
                 ประเภทท่ี 8 งานวิจัยโครงการชีววถิีดีเด่น ชนะอันดับ 3 ระดับประเทศ 
             3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี  41 ระหว่างวนัท่ี  26 - 29  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  จ านวน 53 คน และระดับชาติ ครั้งท่ี 41 ระหว่างวันท่ี 16-20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 28 คน 
             4. ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ระดับปวช. และปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา(ปีการศึกษา2561) มี
งานท าหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 87.79 
 
           3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
               3.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
               3.2 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนในระดับ ปวส. ลดปัญหาการออกกลางคัน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียน
อาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก ่นักเรียน และ ผู้ปกครอง 
              3.3 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาสถานศึกษาเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์จากการเรียนใน
สถานท่ีจริง/สถานการณ์จริง อาทิ Fix It Center, ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 
              3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหาร
จัดการได้แก่ Web Portal, E-office และ Data basedรวมท้ังการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก จัดงบประมาณ
ตามความจาเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การกระจายอานาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหา
งบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง 
พนักงานราชการให้เพียงพอ 
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           4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
              4.1 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
                4.1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
                   การด าเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน เป็นโครงการท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยได้น้อมน าแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเพื่อ
ส่งเสริม ให้ความรู้แก่สังคมในการด าเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และด้วยเจตจ านงท่ีจะ
ให้โครงการดังกล่าว ขยายผลอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดให้มีการลงนามระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อน าโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าสู่วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี เป็นการประสานประโยชน์ในการน าจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ให้ครูและนักเรียน
นักศึกษา ไปขยายผลในสถานศึกษาและคาดหวัง ว่านักเรียนนักศึกษาจะสามารถน ากลับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
                   รัฐบาลได้สนองพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
โดยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืนซึ่งวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน โดยความร่วมมือ
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบูรณาการโครงการนี้กับโครงการและงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ  
ในการดังกล่าวได้ก าหนดให้มีการจัดท าแปลงสาธิตและขยายผลโครงการให้แพร่หลายการด าเนินโครงการต้อง
อาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายใน และภายนอกวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อกลุ่มประชาชน
เป้าหมาย วิทยาลัยได้บูรณาการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืนกับโครงการศูนย์แลกเปล่ียนเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการอาชีวะเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  โครงการฝึกอบรมและบริการ
วิชาชีพ  โครงการทฤษฎีใหม่  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โครงการสอนรายวิชาต่างๆ ตลอดจนงาน
บริการชุมชนอื่นๆ 
                   ท้ังนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคเกษตร และผู้สนใจท่ัวไป
เพื่อท่ีจะให้ประชาชนได้มีสภาพชีวิต  มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นเป็นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน และด้าน
การเกษตรของประชาชน ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญ ท่ีจะช่วยให้ประชาชนน าความรู้ไปปรับปรุงการประกอบอาชีพให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
                4.1.2 วัตถุประสงค์ 
                   1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกพืช การเล้ียงสัตว์ ประมง และส่ิงแวดล้อมของประชาชน  
                   2. เพื่อเป็นแบบอย่างในการขยายผลสู่ชุมชน  โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ 
                4.1.3 วิธีการด าเนินงาน 
                   - เสนอขออนุมัติโครงการ 
                   - จัดต้ังทีมงานและเสนอวิทยาลัยฯ ออกค าส่ัง 
                   - ประชุมคณะท างาน 
                   - ด าเนินการปรับปรุงแปลงสาธิต ประสานงานและส ารวจความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
                   - เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
                   - ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
                   - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
                4.1.4 ผลการด าเนินงาน 
          ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื ประจ าปี 2562 
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             ประเภทท่ี 1 การด าเนินงานภายในวิทยาลัยฯ ดีเด่น ชนะอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และชนะอันดับ 2 ระดับประเทศ 
             ประเภทท่ี 2 ครู บุคลากรทางการศึกษาน าไปใช้และขยายผลดีเด่น (นางธนพร แสนบุตร) ชนะ
อันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชนะอันดับ 1 ระดับประเทศ 
             ประเภทท่ี 3 นักศึกษาปัจจุบันน าไปใช้และขยายผลดีเด่น ชนะอันดับ 3 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
             ประเภทท่ี 4 ราษฎรท่ีได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ชนะอันดับ 1 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และชนะอันดับ 2 ระดับประเทศ 
             ประเภทท่ี 5 ชุมชนท่ีได้รับความรู้จากวิทยาลัยฯและใช้ได้ผลดีเด่น ชนะอันดับ 2 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
             ประเภทท่ี 8 งานวิจัยโครงการชีววิถีดีเด่น ชนะอันดับ 3 ระดับประเทศ 
                4.1.5 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
                   1. แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี  
                   2. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์บริการวิชาชีพ 
                   3. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ ด้านการปลูกพืช การเล้ียงสัตว์ ประมง  
และส่ิงแวดล้อม 
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             4.2 โครงการจัดการเรียนการสอน ระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ ระหว่าง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ ARAVA INTERNATIONAL CENTER FOR AGRICULTURAL TRAINING 
(AICAT), ประเทศอิสราเอล 
                4.2.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
                   ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแต่
เป็นการเกษตรที่พึ่งพาธรรมชาติตามท่ีด าเนินการต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งถ้าหากมีภัยธรรมชาติ เกษตรกร
ก็ได้รับผลกระทบ และสูญเสียอย่างมาก ภาพลักษณ์ของอาชีพเกษตร คืออาชีพที่ต้องท างานหนักดั่งค าว่า“หลัง
สู้ฟ้า หน้าสู้ดิน”รายได้น้อย และเส่ียงต่อการประสบภัยธรรมชาติท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ เช่น อุทกภัย หรือภัยแล้ง ซึ่ง
มักเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองจึงมักไม่สนับสนุนให้บุตรหลานของตัวประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมท าให้เยาวชนของประเทศไทยไม่เห็นความส าคัญของอาชีพนี้ และไม่คิดจะยึดอาชีพดังกล่าวปัญหา
ท่ีตามมา คือการท่ีพลเมืองท่ีมีอายุในวัยหนุ่มสาวละท้ิงบ้านเกิดเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อประกอบอาชีพอื่นท่ีไม่ใช่
อาชีพเกษตรกรรม พื้นท่ีชนบทของประเทศ  จึงเป็นเพียงท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุและเด็กเล็กเท่านั้น 
                   ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับหลายๆ
ประเทศโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดตัวลง เนื่องจากผลกระทบจากภาวะ
ดังกล่าว ท าให้เกิดการว่างงานของประชากรจ านวนมาก ซึ่งต้องกลับภูมิล าเนาแต่ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เกษตรได้เนื่องจากขาดความรู้ประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอดทน ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหา
ทางสังคมตามมาอีกมากมาย 
                   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว 
และจากภาระหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตก าลังคนในระดับกึ่ง
ฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคนิค ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนประกอบอาชีพ จึงได้พยายามจัดการศึกษา ท่ียกฐานะอาชีพเกษตรกรรมให้เป็น
อาชีพที่มีรายได้เพิ่มข้ึน น าเทคโนโลยีมาใช้ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้อาชีพเกษตรกรรมไม่เป็นงานหนกัแบบ
“หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” อีกต่อไป เพื่อให้เยาวชนของประเทศไทยเปล่ียนทัศนคติต่ออาชีพมีในขณะเดียวกันก็
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนการเกษตร 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1. ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
  2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดมหาสารคามและศรีสะเกษ 
  3. สถาบัน Arava International Center for Agriculture and Technolagy (AICAT)  
  ประเทศอิสราเอล 
 สถานท่ีด าเนินงานเตรียมความพร้อม 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีท้ัง 3 แห่ง คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
                4.3.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
                   1. เพื่อผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ ด้านเกษตรจากประเทศท่ีมีความก้าวหน้า
สูงทางด้านเกษตรในระดับต้นๆของโลก 
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                   2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกประสบการณ์จริงมาใช้ใน
ตลาดแรงงานและประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตัวเองได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
                   3. เพื่อให้นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์แก่ชุมชน
ซึ่งจะเป็นการพฒันาอาชีพเกษตรกรรมของประเทศไทยในระยะยาวอย่างยั่งยนื 
 เป้าหมาย 
  จ านวนนักศึกษา 110 คน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการฯ จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยด้านการเกษตรจากอาจารย์ และนักวิชาการชาวอิสราเอล และได้เรียนรู้งานจากการปฏิบัติงานเกษตร
ในฟาร์มร่วมกับเจ้าของฟาร์ม และคนงานไทยท่ีมีประสบการณ์จากการท างานในฟาร์ม (on the job training) 
ณ ประเทศอิสราเอล 
                4.3.3 วิธีการด าเนินงาน 
                   1. รับมอบตัวลงทะเบียนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก จากคณะกรรมการของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีท่ัวประเทศ และโรงเรียนมัธยม 
                   2. ปฐมนิเทศนักศึกษา 
                   3. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพืช
ศาสตร์พุทธศักราช 2546 
                   4. เตรียมความพร้อมด้านระเบียบวินัยความสามัคคีในหมู่คณะ และความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาท้ัง 3 แห่ง ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ ทักษะเกษตรด้านพืชศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารการใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะด้านสังคม ก่อนเดินทางไปศึกษา และฝึกปฏิบัติงานท่ีเขตอราวา 
ประเทศอิสราเอล 
                   5. ดูงานฟาร์มเกษตร 2 - 3 ครั้งก่อนเดินทางไปประเทศอิสราเอล 
                   6. เข้าค่ายภาษาอังกฤษก่อนเดินทาง เพื่อเสริมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
                   7. นักศึกษาเดินทางไปศึกษา และฝึกประสบการณ์ ในฟาร์ม ใน 5 โมชาฟ  
(ชุมชนเกษตรกรรม) ณ เขตอราวา ประเทศอิสราเอล เป็นเวลา 10 เดือนระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือน
มิถุนายนของปีถัดไป โดยมีครูที่ปรึกษาไปก ากับดูแล ตลอดเวลาท่ีศึกษาท่ีประเทศอิสราเอล ซึ่งทาง AICAT มี
การจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้ 
                      7.1 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาเกษตร และวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรให้แก่นักศึกษาโดย
นักวิชาการและเจ้าของฟาร์มที่มีความรู้ และประสบการณ์มานานเกี่ยวกับการผลิตพืชเพื่อส่งออก 
                      7.2 จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริง(on the job training)ในฟาร์ม
ฟาร์มละ 1 คนโดยมีเจ้าของฟาร์มเป็นผู้ก ากับดูแล 
                      7.3 มอบหมายให้นักศึกษาทุกคนท างานวิจัยด้านพืชซากสัตว์ภายใต้การดูแล ของอาจารย์ที่
ปรึกษาชาวอิสราเอล และเจ้าของฟาร์ม และน าเสนอผลการวิจัยต่อเจ้าของฟาร์ม และเกษตรกร ผู้สนใจ 
รวมถึงคณะผู้บริหารจากประเทศไทยท่ีไปปฐมนิเทศการฝึกงาน 
                      7.4 ทัศนศึกษาดูงานด้านเกษตรนอกเขตอราวา เช่นฟาร์มจระเข้ ฟาร์มปลาสวยงาม เพื่อ
การส่งออกสวนผลไม้เป็นต้น 
                      7.5 การให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ 
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                      7.6 จัดให้มีการศึกษาดูงานสถานท่ีส าคัญของประเทศอิสราเอล เช่นเมืองหลวงเยรูซาเล็ม
ทะเลเดดซี ทะเลสาบกาลิลี ท่ีราบสูงโกลาน ทะเลแดง อนุสรณ์สงครามโลกครั้งท่ี 2 เมืองเก่าอัคโค ภูเขาหิมะ
เคอร์มอน เป็นต้น 
                    8. ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี เย่ียมชมและนิเทศการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างท่ีศึกษา และฝึก
ปฏิบัติงานอยู่ท่ีประเทศอิสราเอล 
                    9. นักศึกษากลับมาศึกษาต่อ ณ ประเทศไทยอีก 1 ภาคเรียน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึง เดือน
มีนาคมของปีถัด ไปโดยมีการเรียนการสอนปกติ และท าโครงการเกษตรเพื่อทบทวนความรู้ และประสบการณ์ 
ท่ีได้จากการฝึกงานในเขตอราวา ประเทศอิสราเอล เป็นการสร้างความมั่นใจก่อนออกไปสู่งานอาชีพ และจบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาพืชศาสตร์ในระยะเวลา 2 ปีตามปกติ 
                    10. ประเมินผลการศึกษาเพื่อจบหลักสูตร  
                    11. ติดตามผลนักศึกษาท่ีจบหลักสูตร 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีมีระเบียบวินัยมีความพร้อมเพียง และความรับผิดชอบ  
  2. นักศึกษามีสุขภาพดีท้ังร่างกาย และจิตใจพร้อมท่ีจะเดินทางไปศึกษา และฝึกปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศท่ีมีอากาศร้อนหนาว และงานหนักได้  
  3. นักศึกษามีทักษะเกษตรพื้นฐานสามารถศึกษา และฝึกปฏิบัติงานในเขตอราวา ประเทศ
อิสราเอลได้  
  4. นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน และภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในฟาร์ม  
  5. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสามารถท างาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  มีนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 รุ่นท่ี 20 จ านวน 15 คน  
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             4.3 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพฒันาชนบท (อศ.กช) "มหาสารคามโมเดล" 
                4.3.1 ความเป็นมาและความส าคัญ              
          โครงการ อศ.กช. เดิมเป็นโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท ส าหรับประชาชน
วัยท างานด้านอาชีพเกษตรกรรม โดยรับผู้ท่ีจบระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพพิเศษ ประเภทวิชาเกษตรกรรมหลักสูตร 5 ปี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยสถานศึกษาจัดครูไปสอนท่ี
แหล่งเรียนรู้ชุมชนและในฤดูกาลท่ีว่างจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาเพื่อ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ ต่อมาได้เปล่ียนช่ือโครงการเป็นอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท และเปล่ียน
หลักสูตรเป็นรับผู้ท่ีจบการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม 
หลักสูตร 3 ปี และสามารถศึกษาต่อได้ในระดับท่ีสูงขึ้นหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทสอดคล้องกับ
การปฏิบัติรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ซึ่งต้องการให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต 
จึงต้องมีการจัดการศึกษา เพื่อสร้างทักษะด้านอาชีพ และสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดข้ึนในกลุ่มเกษตรกรให้
มีโอกาสได้รับความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังต่อยอดการเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้รับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้
จัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท อศ.กช.ให้กับเกษตรกรในชุมชน ท่ีมีพื้น
ฐานความรู้ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อพัฒนาให้มีคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขางานการเกษตร ระดับปวช. 
และพัฒนาความรู้ตลอดจนทักษะอาชีพทางการเกษตรให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ในปีการศึกษา 
2558 ไปจัดการเรียนการสอนแบบฐานอาชีพ(Project Based Learning) หรือกระเช้าอาชีพโดยการบูรณา
การรายวิชากัปตันอาชีพการเกษตรเรียน 6 ภาคเรียนภาคเรียนละ 1 อาชีพตลอดหลักสูตรรวม 6 อาชีพใช้
เวลาเรียนรวม 3 ปี 
                 4.3.2 วัตถุประสงค์ 
                    1) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขางานเกษตร ระดับ ปวช. 
                    2) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตลอดจนทักษะอาชีพทางการเกษตรให้เกษตรกรสามารถ
ประกอบอาชีพได้ 
                 4.3.3 วิธีการด าเนินงาน 
                     มีการจัดการเรียนการสอนแบบฐานอาชีพ(Project Based Learning) หรือกระเช้าอาชีพโดย
การบูรณาการรายวิชากัปตันอาชีพการเกษตรเรียน 6 ภาคเรียนภาคเรียนละ 1 อาชีพตลอดหลักสูตรรวม 6 
อาชีพใช้เวลาเรียนรวม 3 ปี 
                 4.3.4 ผลการด าเนินงาน 
                    การสอนแบบฐานอาชีพ(Project Based Learning) หรือกระเช้าอาชีพโดยการบูรณาการ
รายวิชากัปตันอาชีพการเกษตรเรียน 6 ภาคเรียนภาคเรียนละ 1 อาชีพตลอดหลักสูตรรวม 6 อาชีพใช้เวลา
เรียนรวม 3 ปีประกอบด้วย 
- ด้านการผลิตพืชเลือกเรียน 2 อาชีพ 

       1) การเพาะเห็ด  
       2) การปลูกผักอินทรีย์  
       3) การปลูกข้าวโพดระบบแม่นย า  
       4) การขยายพันธุ์พืช 
- ด้านการผลิตสัตว์เรียน 2 อาชีพ 

       1) การเล้ียงสัตว์ใหญ่โคกระบือ 
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       2) การเล้ียงสัตว์ปีก 
- ด้านการผลิตสัตว์น้ าเรียน 1 อาชีพ 

       1) การเพาะเล้ียงกบ  
       2) การเพาะเล้ียงป่า 
- ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ 1 อาชีพ 

       โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช) ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ครอบคลุมพื้นท่ี 
10 อ าเภอได้แก่ อ าเภอวาปีปทุม อ าเภอยางสีสุราช อ าเภอนาดูน อ าเภอกุดรัง อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
อ าเภอกันทรวิชัย อ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอเมืองมหาสารคาม อ าเภอแกด า และอ าเภอนาเชือก  
    1)  สามารถจัดกลุ่มการเรียนการสอนได้ท้ังหมด 15 กลุ่ม ดังนี้ 
  1.1 กลุ่มเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
  1.2 กลุ่มโนนศรีบุญเรือง อ าเภอแกด า 
  1.3 กลุ่มหนองบัว-โนนสมบูรณ์ อ าเภอแกด า 
  1.4 กลุ่มดอนก่อ อ าเภอแกด า 
  1.5 กลุ่มขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 
  1.6 กลุ่มหนองหิน-โคกก่อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
  1.7 กลุ่มหนองบัวแปะ อ าเภอยางสีสุราช 
  1.8 กลุ่มเหล่าน้อย อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
  1.9 กลุ่มเหล่าจ่ัน อ าเภอแกด า 
  1.10 กลุ่มเสือโก้ก อ าเภอวาปีปทุม 
  1.11 กลุ่มหนองโน-ปอพาน อ าเภอนาเชือก 
  1.12 กลุ่มท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย 
  1.13 กลุ่มหนองเส็ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
  1.14 กลุ่มหนองผือ อ าเภอวาปีปทุม  
  1.15 ขามเรียง (บ้านกอก) อ าเภอกันทรวิชัย  
 2)  ประกอบด้วย 8 กระเช้าอาชีพ ดังนี้ 
  2.1 เห็ด 
  2.2 ปลูกผักอินทรีย์ 
  2.3 ขยายพันธุ์พืช 
  2.4 ข้าวโพดเข้าแถว 
  2.5 เล้ียงโค 
  2.6 สัตว์ปีก 
  2.7 ประมง 
  2.8 แปรรูป 
                 4.3.5 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
                       1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร สาขางานเกษตร ระดับ ปวช. 
                       2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตลอดจนทักษะอาชีพทางการเกษตรให้เกษตรกรสามารถ
ประกอบอาชีพได้ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 

 
 
     ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
       2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ 
         2.1.1 ท่ีอยู่ 
            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 147 ถนนแจ้งสนิท ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000  อยู่ติดถนนเอเชียหมายเลขท่ี 14  ช่วงระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับ
จังหวัดร้อยเอ็ด ตรงกับ หลักกิโลเมตรที่ 13  
          โทรศัพท์ 043-750436  โทรสาร 043-750437 
          E-mail mcat2550@hotmail.com  Website http://www.mcat.ac.th/ 
 
         2.1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 
           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้พื้นท่ี
สาธารณะประโยชน์  รวมท้ังส้ิน 854  ไร่  ปีพุทธศักราช 2522  รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นปีเกษตรกร
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังวิทยาลัย เกษตรกรรมข้ึน 10  แห่งท่ัวประเทศ วิทยาลัยเกษตรกรรม
มหาสารคาม เป็น 1  ใน 10  แห่งท่ีได้รับประกาศจัดต้ัง เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2522 เพื่อจัดการศึกษา
ทางด้านอาชีวเกษตร ต่อมาในปีพุทธศักราช 2537  กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังวิทยาลัยชุมชนนครจ าปาศรี
ขึ้นในวิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2537 ภายใต้การบริหารงานของบุคลากร 
วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม เพื่อให้มีการจัดการ 26  กันยายน 2539 วิทยาลัยเกษตรกรรม
มหาสารคามได้รับการเปล่ียนช่ือใหม่เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (Mahasarakham  
College of Agriculture  and  Technology )  เปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mcat.ac.th/
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         2.1.3 การจัดการศึกษา 
            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 จัดการศึกษา 2 ระบบ คือ ระบบ
ปกติและระบบทวิภาคีโดยเปิดท าการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2557 
ดังนี ้
               หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 3 ประเภทวิชา ดังนี้ 
                   1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  ได้แก่ 
                      1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
                        1) สาขางานการเกษตร 
                        2) สาขางานพืชศาสตร์ 
                        3) สาขางานสัตวศาสตร์ 
                        4) สาขางานช่างกลเกษตร 
                        5) สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

                    2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรมได้แก่ 
                       2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
                       2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

                    3.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ได้แก่ 
                       สาขาวิชาการโรงแรม 
               หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 3 ประเภทวิชา ดังนี้ 
                  1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  ได้แก่ 
                     1.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
                       1) สาขางานพืชสวน 
                       2) สาขางานพืชไร่ 
                     1.2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
                           สาขางานการผลิตสัตว์ 
                     1.3 สาขาวิชาช่างกลเกษตร 
                     1.4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
                   2.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ได้แก่ 
                      2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
                      2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                      2.3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
                    3.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ได้แก่ 
                     สาขาวิชาการโรงแรม 
   
          2.1.4 สภาพชุมชน  สภาพเศรษฐกิจ  สภาพสังคมของสถานศึกษา 
             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้ังอยู่เลขท่ี 
147 ถนนแจ้งสนิท ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000   
โทรศัพท์. 043-750436 โทรสาร. 043-750437 อยู่ติดถนนเอเชียหมายเลขท่ี 14  ช่วงระหวา่ง 



๑๔ 

 

จังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดร้อยเอ็ด ตรงกับ หลักกิโลเมตรที่ 13 โดยใช้พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์   
รวมท้ังส้ิน 854  ไร่   
             ภูมิประเทศเป็นท่ีราบ ไม่มีภูเขา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาอาชีพที่ส าคัญของชุมชนท่ีต้ังอยู่บริเวณ
โดยรอบวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม คือการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์  
             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  เป็นสถานศึกษาท่ีเปิดในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  หลักสูตร  ๓  ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หลักสูตร  ๒  ปี และระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ท้ังนี้ในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้จัดการศึกษาตามโครงการ
เรียนฟรี ๑๕ ปี เหมือนกับสถานศึกษาแห่งอื่นๆ   วิทยาลัยได้รับงบประมาณในการจัดหอพักให้อยู่อาศัยฟรี
ส าหรับผู้เข้ามาศึกษา รวมท้ังมีอาหารให้ฟรี ๓ มื้อ ตามโครงการ  “เรียนฟรี  อยู่ประจ า  ท าโครงการ”  ซึ่ง
ส่งผลให้เกษตรกรและผู้มีฐานะยากจนสามารถส่งบุตรหลาน เข้ามาศึกษาต่อได้  เป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส  โดยผู้เข้ามาศึกษาต่อได้รับการอบรม ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การอยู่ร่วมกัน
และเปิดโอกาสให้นักเรียน  นักศึกษาได้แสดงความสามารถตามความถนัดของตนเองท้ังด้านการกีฬา  
นันทนาการ  การแสดงดนตรีพื้นเมือง  ท้ังนี้ทางวทิยาลัยได้จัดครูพี่เล้ียงประจ าหมู่บ้านโครงการปฏิรูป
การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตท้ังชายและหญิงให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดแก่นักเรียน นักศึกษา มีห้องปฐม
พยาบาล  ท้ังในวิทยาลัย  และท่ีพักนักเรียน นักศึกษา  เมื่อนักเรียน  นักศึกษาเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการ
รักษา  หรือถ้ามีอาการรุนแรงก็จะน าส่งสถานพยาบาล ท้ังนี้ให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าทางวิทยาลัย  ได้ดูแล
เอาใจใส่บุตรหลานของตนเองเป็นอย่างดี 
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              2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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       2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก ่
         2.3.1 ข้อมูลผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 148 285 29 462 

ปวช.2 111 499 47 657 

ปวช.3 411 0 0 411 

รวม ปวช. 670 784 76 1,530 

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 161 0 161 

ปวส.2 212 0 212 

รวม ปวส. 373 0 373 

   
          ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 185 136 73.51 

ปวส.2 162 154 95.06 

รวม 347 290 83.57 

  
          ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 854 272 31.85 

ปวส.2 399 149 37.34 

รวม 1,253 421 33.60 
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          2.3.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

ประเภท 
ท้ังหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ รอง
ผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

5 0 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการ
รับรอง 

38 38 38 

ข้าราชการพลเรือน 1 - - 

พนักงานราชการครู 12 12 12 

พนักงานราชการ(อื่น) 1 - - 

ครูพิเศษสอน 4 0 0 

เจ้าหน้าท่ี 11 - - 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

17 - - 

รวม ครู 54 50 50 

รวมท้ังส้ิน 89 50 50 
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          2.3.3 ข้อมูลหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 

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

อุตสาหกรรม 0 0 0 

พาณิชยกรรม 2 3 5 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 5 3 8 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1 2 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 

รวมท้ังส้ิน 8 7 15 
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          2.3.4 ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 7 

อาคารปฏิบัติการ 2 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 3 

อาคารอื่น ๆ 55 

รวมท้ังส้ิน 68 

   
          2.3.5 ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 5,731,277.03 

งบด าเนินงาน 5,507,298.65 

งบลงทุน 5,696,400.00 

งบเงินอุดหนุน 13,556,971.85 

งบรายจ่ายอื่น 2,644,905.04 

รวมทั้งสิ้น 33,136,852.57 
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        2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา 
        ทักษะเย่ียม เป่ียมภูมิรู้ คู่คุณธรรม น าชุมชน  
  อัตลักษณ์ 
        มีความรับผิดชอบ สะอาด พอเพียง 
  เอกลักษณ์ 
        สร้างคนดีสู่สังคม อบรมวิชาการ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

        2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

       วิสัยทัศน์ 
        พัฒนาสถานศึกษาเปน็แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม  ผู้น าอาชีพ 
       พันธกิจ 
       1. พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
             2. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
             3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
             4. เสริมสร้างผู้เรียนมีประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา บริการสังคม 
             5. พัฒนาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะอาชีพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
             6. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพแบบมืออาชพี 
       เป้าประสงค์ 
         1. แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย ์
              2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
              3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
              4. สร้างประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา บริการสังคม 
              5. พัฒนาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะอาชีพ  
              6. สร้างผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพแบบมืออาชีพ 
       ยุทธศาสตร์ 
                1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
                2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอกต่อความต้องการของประเทศ 
                3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
                4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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       กลยุทธ ์
        กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ   
  มาตรการที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย ์
  มาตรการที่ 2 งานฟาร์มต้นแบบ  
  มาตรการที่ 3       พัฒนาระบบน้ าเพื่อการเกษตร 
  มาตรการที่ 4 ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
            กลยุทธ์ที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน   
  มาตรการที่ 1 จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ 
  มาตรการที่ 2 สนับสนนุชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  มาตรการที่ 3       ร่วมมือกิจกรรมเยี่ยมเยียนประชาชน 
  มาตรการที่ 4 สร้างความเข้มแข็งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
  มาตรการที่ 5 ส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์  
  มาตรการที่ 6 พัฒนาเครือข่ายสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
           กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   
  มาตรการที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมจิตสงบ พบธรรมะ 
  มาตรการที่ 2 สืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
  มาตรการที่ 3 พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  
  มาตรการที่ 4 เสริมสร้างกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
  มาตรการที่ 5 สนับสนนุประกวดสถานศึกษาคุณธรรม 
  มาตรการที่ 6 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  
           กลยุทธ์ที่ 4  สร้างประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา บริการสังคม  
  มาตรการที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
  มาตรการที่ 2 สนับสนนุกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา 
  มาตรการที่ 3 ร่วมกิจกรรม to be number one 
  มาตรการที่ 4 ปลูกจิตส านึกอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  มาตรการที่ 5 สนับสนนุการประชุมวิชาการแข่งขันทักษะ (อกท.) 
           กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพ   
  มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะอาชีพ  
  มาตรการที่ 2 พัฒนาฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรการที่ 3 จัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรการที่ 4 ส่งเสริมนักเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรการที่ 5 พัฒนาผู้เรียนรู้จริงปฏิบัติจริง 
           กลยุทธ์ที่ 6   สร้างผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพแบบมืออาชีพ 
  มาตรการที่ 1 สนับสนนุการศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
  มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการฝึกงานสถานประกอบการ 
  มาตรการที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาเกษตร 
  มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนทั้งในประเทศและระดับ
นานาชาติ 



๒๒ 

 

     กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 
2. ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือ นวัตกรรม 
ห้องเรียนเฉพาะทาง มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพ 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพและสามารถประกอบอาชีพได้  
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ 

1. พัฒนาสมรรถนะอาชีพด้านต่างๆให้กับผู้เรียน 
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. สร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์ โดยสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชน ท้ังใน 
และต่างประเทศ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
2. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับชุมชน 

1. พัฒนากานท าเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ 
2. ประสานงานชุมชน เพื่อร่วมมือกันในการจัดศูนย์
เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย ์

4. พัฒนาครูเป็นมืออาชีพ 1. ครูได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
2. จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการ  
3. ชุมชนน าองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ 
4. องค์ความรู้ได้รับการยอมรับจากสังคม 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร จ้าง
ลูกจ้างประจ า งานธุรการเพิ่ม หรือมอบหมายงาน
เจ้าหน้าท่ีให้มากขึ้น เพิ่มเงินเดือน เพื่อลดภาระครู 
2. พัฒนาครูสู่นักบริหารจัดการฟาร์ม 
3. ส่งเสริมท าอาชีพ 1 แผนกวิชา 1 งานวิจัย 
4. OD ครู 

5. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่ทันสมัย 
2. น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
3. ผลผลิตปลอดภัย และแปรรูปต่อยอดได้ 

1. สร้างสรรค์คุณธรรม อาชีพ เกษตรอินทรีย์ 
2. พัฒนาระบบเอกสาร 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 



๒๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. ผู้เรียน เก่ง ดี มีความสุข 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพเป็นท่ียอมรับของสถาน
ประกอบการสู่ศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาผู้เรียนและศิษย์เก่า 

7. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ/ชุมชน 1. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือท้ังใน และต่างประเทศ 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ 
ศึกษาดูงาน บริการวิชาชีพ 

1. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
2. ทวิภาคีกับสถานประกอบการด้านการเกษตร 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยัง่ยืน 

8. พัฒนาคุณภาพงานฟาร์ม 1. มาตรฐานงานฟาร์ม 
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ 

1. ปรับปรุงพัฒนาปัจจัย/ทรัพยากรท าการเกษตร 
2. พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้มาตรฐาน 

9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความยั่งยืน 1. มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้รับบริการ 
2. ผู้รับบริการมีความรู้ น าไปประกอบอาชีพได้ 
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน 

1. พัฒนางานฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
2. พัฒนาศูนย์แลกเปล่ียนเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. ส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์ 
4. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
5. ร่วมมือกับหน่วยงานอืน่เพื่อพัฒนางานฟาร์มให้ยั่งยืน 

10. พัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

1. สร้างผลงานนวัตกรรมทางการเกษตร 
2. สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตการเกษตร 
3. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายใน และภายนอกมา
สนับสนุน 
4. เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สู่ชุมชน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

1. พัฒนาครูสู่งานวิจัย 
2. เสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากภายนอก 
3. เผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่ชุมชน 



๒๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

11. ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย 1. ประสานงานสถานประกอบการเพื่อเป็นสถานท่ีฝึกงาน
ของผู้เรียน  
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  
3. ผู้เรียนมีความมั่นใจเพื่อการประกอบอาชีพ 
4. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้กับชุมชน สถานประกอบการท้ังใน 
และต่างประเทศ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือในการจัดการเรียนการ
สอน และฝึกประสบการณ์อาชีพกับสถานประกอบการ
ท้ังใน และต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย สร้างเครือข่ายเพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ในงานอาชีพเกษตร  
3. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในงานอาชีพยุกต์
ใหม่ 

12. พัฒนาครู และบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 1. เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูให้
หลากหลาย 
2. บุคลากรสามารถสร้าง และพัฒนาส่ือนวัตกรรมให้
ทันสมัย 
3. สร้างนวัตกรรมการท างานร่วมกนัในองค์กร 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และสถาน
ประกอบการเพื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
2. พัฒนาครูด้านการสร้าง และพัฒนาส่ือนวัตกรรม 
3. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน 

13. ผลิต และพัฒนาผู้เรียน 1. สร้างผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะวิชาชีพแบบมืออาชีพ 
2. พัฒนาผู้เรียนด้านมีวินัย ความรับผิดชอบ  
และความสะอาด 

1. พัฒนาผู้เรียนด้วยการเรียนรู้ และปฏิบัติจริง 
2. ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมด้านความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ และความสะอาด 

14. การพัฒนางานฟาร์ม 1. พัฒนางานฟาร์มสู่เกษตรอินทรีย์ 
2. พัฒนางานฟาร์มเป็นระบบการผลิตครบวงจรแบบ
บูรณาการ 
3. พัฒนางานฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา  
และชุมชน 

1. พัฒนางานฟาร์มสู่มาตรฐานด้วยความร่วมมือกับ
ชุมชน 
2. พัฒนาระบบการผลิตเป็น Organic Fram  

 



๒๕ 

 

   2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวลัและผลงานของสถานศึกษา 
          รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ประเภทท่ี 1 การด าเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น ชนะเลิศ ภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

   
          รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ประเภทท่ี ๑ การ
ด าเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น(รูปแบบศูนย์เรียนรู้) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

   
          รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายดุสิต สะดวก 
การประกวดผลงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเภทท่ี 2 ครู บุคลากรทางการศึกษาน าไปใช้และขยายผลดีเด่น 

ชนะเลิศ ชาติ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

   
          รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางธนพร แสนบุตร 
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ประเภทท่ี ๒ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา น าไปใช้และขยายผลดีเด่น 

ชนะเลิศ ชาติ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

          รางวัลครูดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

           

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

 ผู้บริหาร  

1 นายบุญน าพา   ด่างเหลา  

2 นายสมศักดิ์   อังกุรวัฒนานุกุล  

3 นางวิริยา   เตโช  

 ครูผู้สอน  

4 นางสาวพะเยาว์   โคตรมุงคุณ  

5 นางสาวชมพู่   ภูส าลี  

6 นายเชต   บัวขม  

7 นายสุพรรณ   ไปดง  

8 นางธนพร   แสนบุตร  

9 นางมณีรัตน์   รุจิภากร  

10 นางสาวณปภัช   หนองหว้า  

11 นางสาวประไพพิศ   สัตถาผล  

12 นางวิมล   ศรีกันยา  

13 นางสาวณัฐฌา   เศษดา  

14 นางสาวปัญญาพรรดิ์   เบ้ามงคล  

15 นางสาวนงค์นุช   มาตรา  

16 นางสาวทิพย์เทวา   นามจ าปา  

17 นางสาวดาริณี   ปันกันสกุล  

18 นายนิราศ   ราชโยธา  

19 นายจรินทร์   ภูมิดรชัย  

20 นายสุธิน   ค าชาวงษ์  

21 นางสาวสุมาลี   ศรีรัตนพันธ์  



๒๗ 

 

 
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวชญานี จิตรไธสง 
การสัมมนาผลงานการวิจัย สาขาสัตวศาสตร์ และประมง  
เรื่องผลการใช้ผักแขยงผง(Limnophila aromalic Merr.) 
ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตสุกรอนุบาล 

ชนะเลิศ ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายโกมินทร์ บุตรศรีวงศ์ 
การสัมมนาผลงานการวิจัย สาขาสัตวศาสตร์ และประมง 
 เรื่องผลการใช้ผักแขยงผง(Limnophila aromalic Merr.) 
ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตสุกรอนุบาล 

ชนะเลิศ ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวจิตรลดา รักษาพล 
การสัมมนาผลงานการวิจัย สาขาท่ัวไป เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ าปรุงรสผัดกระเพราเห็ดนางฟ้า 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวฐิจารีย์ ชัยสิทธิ์ 
การสัมมนาผลงานการวิจัย สาขาท่ัวไป เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ าปรุงรสผัดกระเพราเห็ดนางฟ้า 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวนวรัตน์ ด้ันชัยภูมิ 
การสัมมนาผลงานการวิจัย สาขาท่ัวไป เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ าปรุงรสผัดกระเพราเห็ดนางฟ้า 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายอดิศร ตาโม 
การสัมมนาผลงานการวิจัย สาขาท่ัวไป เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ าปรุงรสผัดกระเพราเห็ดนางฟ้า 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายณรงค์ชัย ยาผิว 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทท่ี1 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือผลงาน "เครื่องสางใบอ้อยพร้อมฉีดพ่น
ปุ๋ย 2in1 " 

ชนะเลิศ ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายวรวิทย์ ทันช่ืน 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทท่ี2 ด้านการ
ประกอบอาชีพ ช่ือผลงาน "เครื่องกรอกดินปลูก" 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายศิริวัฒน์ ผลอินทร์ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทท่ี2 ด้านการ
ประกอบอาชีพ ช่ือผลงาน "เครื่องกรอกดินปลูก" 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 



๒๘ 

 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายชวน แก้วทะชาติ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทท่ี4 ด้าน
พลังงานส่ิงแวดล้อม ช่ือผลงาน "เครื่องดักแมลงให้อาหารปลา
และเพิ่มออกซิเจนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์" 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายนันทวัฒน์ วงชาร ี
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทท่ี4 ด้าน
พลังงานส่ิงแวดล้อม ช่ือผลงาน "เครื่องดักแมลงให้อาหารปลา
และเพิ่มออกซิเจนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์" 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวเญจวรรณ กันยาวงศ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร์ ทักษะสุกร 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายจิรภัทร สุทธะมาตร 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร์ ทักษะสุกร 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายอาทิตย์ กองเงิน 
การแข่งขันทักษะอาชีพ สาขาช่างกลเกษตร ทักษะการใช้
แทรกเตอร์ล้อยาง 

ชนะเลิศ ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายองอาจ สารคาม 
การแข่งขันทักษะอาชีพ สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัด
สวนหย่อม 

ชนะเลิศ ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายทรงศักดิ์ มูลตรี 
การแข่งขันทักษะอาชีพ สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัด
สวนหย่อม 
 

ชนะเลิศ ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายพงษ์สิทธิ์ วงศา 
การแข่งขันทักษะอาชีพ สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัด
สวนหย่อม 
 

ชนะเลิศ ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวพัชนิดา เขมะคุณ 
การแข่งขันทักษะอาชีพ สาขาประมง ทักษะการเพาะและ
ขยายพันธุ์ปลา 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 



๒๙ 

 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกรรชัย สุขพันธ์ 
การแข่งขันทักษะอาชีพ สาขาประมง ทักษะการเพาะและ
ขยายพันธุ์ปลา 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาววราภรณ์ ทะวิลา 
กิจกรรมอื่นๆ "การแข่งขันการประกวดส้มต าลีลา" 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายนันทวัฒน์ อุ่นสวาท 
กิจกรรมอื่นๆ "การแข่งขันการประกวดส้มต าลีลา" 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายธนกร ราชาสุข 
การประกวดโฟล์คซอง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายสุวิทย์ เจ่ียงยี้หว้า 
การประกวดโฟล์คซอง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายวรายุทธ ปิดตาระพา 
การประกวดโฟล์คซอง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายอธิคม ไชยลือชา 
การประกวดโฟล์คซอง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายณัฐรัช คุณชัยภูมิ 
การประกวดโฟล์คซอง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายจักกฤษ บุษผามาลา 
การประกวดโฟล์คซอง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวศิริภา ไชยค าภา 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ ทักษะการสร้าง
ส่ือส่ิงพิมพ์ 
 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 



๓๐ 

 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวชนกชนม์ กันอุไร 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพื้นฐาน ทักษะการสาธิตทาง
วิชาชีพ 
 

ชนะเลิศ ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวศศิวรรณ บุญหล้า 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพื้นฐาน ทักษะการสาธิตทาง
วิชาชีพ 

ชนะเลิศ ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายธนภูมิ ศรีพงศ์พยอม 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัด
ดอกไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายประสิทธิ์ สีแวงนอก 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัด
ดอกไม้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี40 
ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายจักราวุธ ยุสนอง 
ประเภทท่ี 3 นักศึกษาปัจจุบันน าไปใช้และขยายผลดีเด่น 
อันดับ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

         รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวน้ าฝน ขจรไชยา 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพ้ืนฐาน ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ 

ชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นางสาววราภรณ์ ภูครองนาค 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพ้ืนฐาน ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ 

ชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นางสาวณัฐสุดา ประจวบโชค 
การแข่งขันส้มต าลีลา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นางสาวมนัสชนก ทับละคร 
การแข่งขันส้มต าลีลา 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นายกนกพล คุณผู้ 
การแข่งขันไก่อบฟาง 

ชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นายศิริยุทธ ไชยพิมพ์ 
การแข่งขันไก่อบฟาง 

ชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นายจิรภัทร สุทธะมาตร 
การแข่งขันทักษะสุกร สาขาสัตวศาสตร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นายเผชิญชัย มาบิดา 
การแข่งขันทักษะสุกร สาขาสัตวศาสตร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นายภานุ เพ่ือนสงคราม 
การแข่งขันทักษะโคนม สาขาสัตวศาสตร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นางสาวพิมพ์ใจ เภาศรี 
การแข่งขันทักษะโคนม สาขาสัตวศาสตร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นายธนวัฒน์ วิทักษาบุตร 
การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ สาขาพ้ืนฐาน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นางสาวนริศรา เทียกนา 
การสัมมนาผลงานทางวิชาการประเภทผลงานการวิจัย สาขาท่ัวไป เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพร้อมด่ืมจากไหมข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นางสาวจิตรลดา รักษาพล 
การสัมมนาผลงานทางวิชาการประเภทผลงานการวิจัย สาขาท่ัวไป เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพร้อมด่ืมจากไหมข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นางสาวกรวรรณ ยศค าลือ 
การสัมมนาผลงานทางวิชาการประเภทผลงานการวิจัย สาขาท่ัวไป เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพร้อมด่ืมจากไหมข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 



๓๒ 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวุฒินันท์ ประทุมชัย 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทที่ ๑ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาพร้อมฉีด EM อัตโนมัติ 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นายศุภากร พรล าเดช 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทที่ ๑ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาพร้อมฉีด EM อัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นายภูดินทร์ พรมนวล 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทที่ ๑ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาพร้อมฉีด EM อัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นายศุภกิจ อินทวงศ์ 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทที่ ๔ ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติพร้อมให้ EM และออกซิเจน
พลังงานแสงอาทิตย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นางสาวพิไลวรรณ มัดตา 
การแข่งขันทักษะการผลิตไส้กรอก (Breakfast Sausage)สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีมหาสารคาม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี ้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
1.1 ด้านความรู้ 

    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 



๓๔ 

 

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

    สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏบิัติ 

    สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

    สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

      4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
            4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
              1) ผลสัมฤทธิ ์
                 1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
                   1.1.1 เชิงปริมาณ   จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
                                            - ปวช.3 จ านวน 318 คน 
                                            - ปวส.2 จ านวน 171 คน 
                   1.1.2 เชิงคุณภาพ   ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
                                            - ปวช.3 ร้อยละ 89.57 
                                            - ปวส.2 ร้อยละ 97.71 
                   1.1.3 ผลสะท้อน   ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 95.88   
                            ผลการประเมิน   ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 95.88   
ค่าคะแนน 5   ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
                 1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
                   1.2.1) เชิงปริมาณ 
                          จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
                                           - ปวช.3 จ านวน 33 คน 
                   1.2.2) เชิงคุณภาพ 
                         ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
                                            - ปวช.3 ร้อยละ 35.10  
                   1.2.3) ผลสะท้อน 
                         ผู้เรียนท่ีผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   
คิดเป็นร้อยละ 35.10  
                            ผลการประเมิน ผู้เรียนท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป   
คิดเป็นร้อยละ 35.10  ค่าคะแนน 1   ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 



๓๗ 

 

 
            4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ดังนี้ 
              1) ผลสัมฤทธิ ์
                 2.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                   2.1.1) เชิงปริมาณ   จ านวนผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 35 คน จากจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 35 คน  
                   2.1.2) เชิงคุณภาพ   ผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 100  เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
                   2.1.3) ผลสะท้อน   สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้เรียนจาก
ชมรมวิชาชีพของสถานศึกษา  
                            ผลการประเมิน   ผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ  
การประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 35 คน จากจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ  100  ค่าคะแนน  5  ระดับ
คุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
                 2.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                   2.2.1) เชิงปริมาณ   จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุม
วิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 41 ระหว่างวันท่ี 26-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ จ านวน 53 คน และระดับชาติ ครั้งท่ี 41 ระหว่างวันท่ี 16-
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี จ านวน 28 คน 
                   2.2.2) เชิงคุณภาพ   ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ  ในการประชุมวิชาการระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 41 ระหว่างวันท่ี 26-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ จ านวน 53 คน และระดับชาติ ครั้งท่ี 41 ระหว่างวันท่ี 16-20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี จ านวน 28 คน  
                   2.2.3) ผลสะท้อน   สถานศึกษาได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการ องค์เกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระดับชาติ ครั้งท่ี 41 ณ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ได้คะแนนรวมล าดับท่ี 6 ระดับประเทศ  
                            ผลการประเมิน  มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 ค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 
            4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
              1) ผลสัมฤทธิ ์
                 3.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                   3.1.1) เชิงปริมาณ  
                             - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้า จ านวน 854  คน  
ส าเร็จการศึกษา จ านวน 272 คน 
                             - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 แรกเข้า จ านวน 399  คน  
ส าเร็จการศึกษา จ านวน 149 คน 
                   3.1.2) เชิงคุณภาพ 
                             - ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 31.85 
                             - ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 37.34  
                             - คิดเป็นผู้ส าเร็จการศึกษารวม ท้ัง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 33.59  
                   3.1.3) ผลสะท้อน   สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษามีการด าเนิน
กิจกรรมเช่น กิจกรรมHome Room กิจกรรมจิตสงบ...พบธรรมะ กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน กิจกรรมภายใน
หอพัก เป็นต้น  
                           ผลการประเมิน ผู้เรียนระดับ ปวช.และปวส.ท่ีส าเร็จการศึกษาของรุ่น คิดเป็นร้อยละ 
33.59  ค่าคะแนน 1 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
 
                 3.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
                   3.2.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  จ านวน 1,920  คน 
                   3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร มีภาวะผู้น ากล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จ านวน 1,736 คน คิดเป็นร้อยละ 90.41  
                   3.2.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   และ
นายราชัน พันนาเคน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีมหาสารคาม ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเข้ารับ
การประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 7  
                            ผลการประเมิน  มีผลการประเมินตามข้อ 5 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม      
 
 
 



๓๙ 

 

               
            3.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
                   3.3.1) เชิงปริมาณ   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3 จ านวน  136 คน และ ปวส.2  
จ านวน  156 คน ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ปวช.3 จ านวน 124 คน  และ ปวส.2 จ านวน 135  คน          
                   3.3.2) เชิงคุณภาพ   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3 ร้อยละ 91.17  และ ปวส.2  
ร้อยละ 86.53 ในปีการศึกษาท่ี ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  
                   3.3.3) ผลสะท้อน   ผู้มีงานท าและศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 87.79  
                             ผลการประเมิน ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
(ปีการศึกษา 2561) ท่ีมีงานท าหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 87.79  ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
              2) จุดเด่น 
                  สถานศึกษาประสบความส าเร็จในระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน ส่งผลให้มีผู้ส าเร็จการศึกษา
สูงกว่าร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม ส่งผลให้ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดด้าน ความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ซึ่งในการด าเนินการระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน ของสถานศึกษา 
ท าให้ มีผู้ส าเร็จการศึกษาสูงขึ้น มีผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 87.79 สถานประกอบการ
พึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า 
              3) จุดที่ควรพัฒนา 
                    - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-Net) 
                    - การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                    - ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
              4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
                    - ควรส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะภาษา ได้แก่ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการคิด 
วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
                    - ควรศึกษาสาเหตุเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน 
                    - ควรส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

  
      4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
            4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
              1) ผลสัมฤทธิ ์
                 1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
                   1.1.1)  เชิงปริมาณ  :  ประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ดังต่อไปนี้ 
                              ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                                   1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
                                   2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
                                   3.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
                              ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                                   1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
                                   2.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
                                   3.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
                   1.1.2)  เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชา หรือสาขางาน ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะฯ  
                   1.1.3)  ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
                         ผลการประเมิน  มีผลการประเมินตามข้อ  1,2,3,4,5  ค่าคะแนน  5   
ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 
                 1.2)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
                   1.2.1)  เชิงปริมาณ  :  จ านวนสาขาวิชาท้ังหมดท่ีเปิดสอน ในปีการศึกษา 2562 มีท้ังหมด  
12  สาขาวิชา ดังนี้ 
                              หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                   1.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
                                   2.  สาขาวิชาการบัญชี 
                                   3.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
                                   4.  สาขาวิชาการโรงแรม  
                              หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                   1.  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
                                   2.  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
                                   3.  สาขาวิชาช่างกลเกษตร 
                                   4.  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
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                                   5.  สาขาวิชาการบัญชี 
                                   6.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                                   7.  สาขาวิชาการโรงแรม 
                                   8.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
                    สาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม มีท้ังหมด 3 ประเภทวิชา 12 สาขาวิชา ตามส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ  
                   1.2.2)  เชิงคุณภาพ : สาขาวิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  คิดเป็นร้อยละ 100  
                   1.1.3)  ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ   
                              ผลการประเมิน สาขาวิชาหรือสาขางาน ท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100   
ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
            4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
              1) ผลสัมฤทธิ ์
                 2.1)  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
                   2.1.1)  เชิงปริมาณ  :  ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ   
คิดเป็นร้อยละ 78.84 
                   2.1.2)  เชิงคุณภาพ :  
                              1.  ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน คิดเป็นร้อยละ 100  
                              2.  ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน  คิดเป็นร้อยละ  78.84  
                              3.  ครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนด้วยเทคนิคทีหลากหลายและมีการ
วัดผลตามสภาพจริง   คิดเป็นร้อยละ  100  
                              4. ครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการเรียน  
คิดเป็นร้อยละ  82.69 
                              5.  ครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  100 
                   2.1.3)  ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติจริง 
                             ผลการประเมิน  มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน  5   
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
                 2.2)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
                   2.2.1)  เชิงปริมาณ :  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีท้ังหมด  41  คน 
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                   2.2.2)  เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ  78.84  
                   2.2.3)  ผลสะท้อน  :  นักเรียน นักศึกษาได้เรียนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                              ผลการประเมิน  ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ  78.84  ค่าคะแนน 4  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
                 2.3) การจัดการเรียนการสอน  
                   2.3.1) เชิงปริมาณ :  
                              1. ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จ านวน 52 คน  
                              2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จ านวน 41 คน 
                              3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย จ านวน 41คน 
                              4. ครูที่ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน จ านวน 52 คน 
                              5. ครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ แก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 41 คน 
                   2.3.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 87.30 
                   2.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้สร้างช่ือเสียงจากการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา 
                             ผลการประเมิน  ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 
87.30  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
                 2.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน  
                   2.4.1) เชิงปริมาณ :  
                              1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 50 คน 
                              2. ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียน และรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน จ านวน 51 คน 
                              3. ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มี บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ จ านวน 50 คน 
                               
                              4. ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจ ในการเรียน จ านวน 50 คน 
                              5. ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอื่น ๆ จ านวน 50 คน 
                   2.4.2) เชิงคุณภาพ :  
                              1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 96.15 
                              2. ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียน และรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 98.07 
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                              3. ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มี บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 96.15 
                              4. ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจ ในการเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 96.15 
                              5. ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอื่น ๆ  
คิดเป็นร้อยละ 96.15 
                   2.4.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และ
ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง  
                             ผลการประเมิน  ร้อยละเฉล่ีย 96.53 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
                 2.5) การพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ  
                   2.5.1) เชิงปริมาณ :  
                              1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.38 
                              2. ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี จ านวน 50 คน  
คิดเป็นร้อยละ 96.15 
                              3. ครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพฒันา วิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 96.15 
                              4. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 32.69 
                              5. ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 
                   2.5.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 96.15 
                   2.5.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนท่ีรับการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพมาใช้เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน   
                             ผลการประเมิน  ร้อยละเฉล่ีย 68.46 ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี 
 
                 2.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
                   2.6.1) เชิงปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 50 ห้อง 
                   2.6.2) เชิงคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
                   2.6.3) ผลสะท้อน : ครูและบุคลากรทางการศึกษา   และนักเรียนนักศึกษา  ท่ีเข้ามาใช้
บริการห้องเรียนท่ีมีอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างท่ัวถึง  ครอบคลุม
พื้นท่ีในการใช้งาน  
                             ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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            4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
              1) ผลสัมฤทธิ ์
                 3.1) การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                   3.1.1) เชิงปริมาณ: ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
                   3.1.2) เชิงคุณภาพ: ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ 
                   3.1.3) ผลสะท้อน: ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ผู้บริหารและ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เท่ียงตรง ไม่ซ้ าซ้อน  เป็นปัจจุบัน 
และมีความน่าเช่ือถือต่อข้อมูลสารสนเทศ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงได้สะดวก 
และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
                             ผลการประเมิน  มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
                 3.2) อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
                   3.2.1) เชิงปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานท่ีได้รับการ พัฒนาให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
                   3.2.2) เชิงคุณภาพ : อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
พัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
                   3.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรือ
งานฟาร์ม พัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและบุคคลภายนอกท่ี
เข้าศึกษาดูงาน 
                              ผลการประเมิน  มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
                 3.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
                   3.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและ
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง  
                   3.3.2) เชิงคุณภาพ : ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการ
ส่ือสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
                   3.3.3) ผลสะท้อน : ผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีความพึงพอใจ 
                             ผลการประเมิน  มีผลการประเมิน 5 ข้อ  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
                 3.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
                   3.4.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 97.65 
                   3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ จ านวน 1875 คน 
                   3.4.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ ท่ีมีผู้ใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก  
                              ผลการประเมิน  มีผลการประเมิน 5 ข้อ  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 



๔๕ 

 

                 3.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
                   3.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต อยู่ท่ี 20 Mb/s และครอบคลุมพื้นท่ี
ใช้งาน และภายในสถานศึกษา  
                   3.5.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับการใช้งาน ให้กับ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา   และนักเรียนนักศึกษา  ท่ีเข้ามาใช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างท่ัวถึง  ครอบคลุมพื้นท่ีในการใช้งานภายในสถานศึกษา 
                   3.5.3) ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา   และนักเรียนนักศึกษา  ท่ีเข้า
มาใช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างท่ัวถึง  ครอบคลุมพื้นท่ี
ในการใช้งานภายในสถานศึกษา 
                             ผลการประเมิน  มีผลการประเมิน 5 ข้อ  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
            4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบติั ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ 
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
              1) ผลสัมฤทธิ ์
                 4.1การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
                   4.1.1) เชิงปริมาณ : 7 สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  
                              1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ปวช.) 
                              2. สาขาวิชาการโรงแรม (ปวช.) 
                              3. สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ปวส.) 
                              4. สาขาวิชาช่างกลเกษตร (ปวส.) 
                              5. สาขาวิชาการบัญชี (ปวส.) 
                              6. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ปวส.) 
                              7. สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (ปวส.) 
                   4.1.2) เชิงคุณภาพ :  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน  
                              1. ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                              2. ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                              3. ขั้นจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                              4. ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                              5.ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                   4.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการให้ความร่วมมือใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพ  
                             ผลการประเมิน มีผลการประเมิน ครบถ้วน ท้ัง 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5  
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
 
 
 



๔๖ 

 

              2) จุดเด่น 
                  - สถานศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท้ังในและต่างประเทศ มีการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิต
อาสา โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  
                  - สถานศึกษามีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองาน
ฟาร์มที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
                  - มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น จัดให้มีครูผู้เช่ียวชาญ ครูภูมิปัญา
ท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
              3) จุดที่ควรพัฒนา 
                    ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ  
หรือเผยแพร่ 
              4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
                    ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับ หรือเผยแพร่ เพิ่มข้ึน 
 
      4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
            4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
              1) ผลสัมฤทธิ ์
                 1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
                   1.1.1) เชิงปริมาณ : ได้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัย 
                   1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
                   1.1.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการท่ีจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
                             ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
                 1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
                   1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน คิดเป็นร้อยละ 100   
                   1.2.2) เชิงคุณภาพ : มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา 
                   1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทุน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  
                             ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 



๔๗ 

 

 
                 1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
                   1.3.1) เชิงปริมาณ : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
บริการชุมชนและจิตอาสา  จ านวนไม่น้อยกว่า 24 โครงการ 
                   1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
บริการชุมชนและจิตอาสา 
                   1.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาให้บริการชุมชนและจิตอาสา  เป็นการสร้างช่ือเสียง ให้
ความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายแก่เกษตรกร  
                             ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามข้อ 5 ข้อ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
            4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
              1) ผลสัมฤทธิ ์
                 3.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
                   3.1.1) เชิงปริมาณ   จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย  
ในปีการศึกษา 2562  มีจ านวนท้ังส้ิน  66  ผลงาน 
                   3.1.2) เชิงคุณภาพ   สถานศึกษาได้มีการพัฒนาผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย คือ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพริกส าหรับการเล้ียง
ปลา  (ผลงานน าไปใช้ได้จริงระดับชุมชน) 
                   3.1.3) ผลสะท้อน   นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเกิดรายได้จากการ
ด าเนินโครงการวิชาชีพและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานอื่น  
                             ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 ค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
              2) จุดเด่น 
                    1. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทท่ี ๑ การด าเนินงานภายในวิทยาลัย
ดีเด่น(รูปแบบศูนย์เรียนรู้) 
                    2. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทท่ี ๒ ครู บุคลากรทางการศึกษา น าไปใช้
และขยายผลดีเด่น 
                    3. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทท่ี ๓ นักศึกษาปัจจุบันน าไปใช้และขยาย
ผลดีเด่น 
                    4. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทท่ี ๔ ราษฎรท่ีได้รับความรู้จากวิทยาลัย
และใช้ได้ผลดีเด่น 
                    5. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทท่ี ๕ ชุมชนท่ีได้รับความรู้จากวิทยาลัย
และใช้ได้ผลดีเด่น 
                    6. โครงการ Fit it Center ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                    7. โครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี(เยี่ยมเยียนประชาชน) 
                    8. โครงการฝึกอบรมระยะส้ัน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ 



๔๘ 

 

                    9. โครงการฝึกอบรมการผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร 
                    10. โครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี หน่วยบ าบัดทุกข์สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                    11. โครงการขยายพันธุ์ล้ินฟ้าเต้ีย 
                    12. โครงการเพาะกล้าผักเพื่อจ าหน่าย 
                    13. โครงการปลูกข้าวโพดรับประทานผักสด 
                    14. โครงการปักช ามัลเบอร์รี่ 
                    15. โครงการปลูกผักไฮโดรเพื่อจ าหน่าย 
                    16. โครงฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุน 
                    17. โครงการ ๑๐๘ อาชีพ เรื่องการผลิตและการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM)  
                    18. โครงการ ๑๐๘ อาชีพ เรื่องการผลิตสมุนไพรก าจัดศัตรูพืช  
                    19. โครงการ ๑๐๘ อาชีพ เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
                    20. โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ 
                    21. โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๒ 
                    22. โครงการจิตสงบ…พบธรรมะ 
                    23. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                    24. โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 
              3) จุดที่ควรพัฒนา 
                    จัดท าแผนงาน โครงการ อย่างต่อเนื่อง 
              4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
                    เพิ่มงบประมาณ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๙ 

 

ส่วนที่ 5 

ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
  5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 103 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
115 

89.57 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 23 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
25 

92.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 1 2 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 87 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
95 

91.58 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 



๕๑ 

 

  5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
25 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 4 12 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 3 6 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 78 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
85 

91.76 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
65 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

   



๕๔ 

 

  5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
15 

80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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  5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 90.64 

ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 89.57 

ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 92 

ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 91.58 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.59 

ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 91.76 

ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 93.60 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 

ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามบรบิทของสถานศกึษาทีก่ าหนดเพิม่เติม 
 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่ก าหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
      ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

2. โครงการส่งเสริมวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ 
3. โครงการงานวัดผลและประเมินผล(การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพและV-NET) 
4. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

2. โครงการส่งเสริมวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ 
3. โครงการกิจกรรม อกท. 
4. โครงการงานวัดผลและประเมินผล(การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพและV-NET) 
5. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1. โครงการติดตามผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
2. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาเพื่อลดปัญหา

การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
3. โครงการกิจกรรมชมรม 6 ชมรม 
4. โครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี 
5.  

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนางานหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. โครงการจัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชา -

แผนกวิชาพืชศาสตร์ -แผนกวิชาสัตวศาสตร์ -แผนก
วิชาช่างกลเกษตร -แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร -
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ -แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
2. โครงการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการอบรมครูที่ปรึกษา 
2. โครงการพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการพัฒนาระบบงานวางแผนและงบประมาณ 
4. โครงการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
5. โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 
6. โครงการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
7. โครงการพัฒนาห้องสมุด 
8. โครงการงานอาคารสถานท่ี 
9. โครงการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน

นานาชาติ 
3. โครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี 
4. โครงการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. โครงการอบรมครูที่ปรึกษา 
2. โครงการพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการพัฒนาระบบงานวางแผนและงบประมาณ 
4. โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 
5. โครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี 
6.  

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการส่งเสริมวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ 
2. โครงการพัฒนาระบบงานครูที่ปรึกษา 
3. โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน

นานาชาติ 
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