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ส่วนท่ี 1

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

  การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจดัทาํรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ประกอบดว้ยการสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี

1. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

สถานศึกษามีการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประการกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบ

ทวภิาคีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวางแผนในการการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นจดัการเรียนการสอนการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

1.2 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั

ครูผูส้อนวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา มีการจดัทาํแผนการเรียนรู้ บรูณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกาํหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบติั และการจดัการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย มีการกาํหนดการใชส่ื้อเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี การจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และนาํมาใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอน มีการกาํหนดแนวทาง การวดั และประเมินผลตามสภาพจริง ดว้ยรูปแบบวธีิการท่ีหลากหลาย

1.3 ดา้นการบริหารจดัการ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา จดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาและแผนปฏิบติัราชการประจาํปี หรือแผนปฏิบติังานประจาํปี และไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานโครงการของสถานศึกษา โดยใชห้ลกั

ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ใชน้วตักรรมในการบริหารจดัการสถานศึกษา

2.จุดเด่น

2.1) สถานศึกษาประสบความสาํเร็จในระบบดูแลและแนะแนวผูเ้รียน ส่งผลใหมี้ผูส้าํเร็จการศึกษาสูง

กวา่ร้อยละ 80 ซ่ึงอยูใ่นระดบัคุณภาพยอดเยีย่ม ส่งผลให้ ผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐาน

ท่ีสถานศึกษากาํหนดดา้นความรู้ ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงในการดาํเนินการระบบดูแลและแนะแนวผูเ้รียน ของสถานศึกษา ทาํให้ มีผูส้าํเร็จการศึกษา

สูงข้ึน มีผูส้าํเร็จการศึกษามีงานทาํหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 100 สถานประกอบการพึงพอใจต่อผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีงานทาํ

2.2) - สถานศึกษาจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีทั้งในและต่างประเทศ
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- สถานศึกษามีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองาน

ฟาร์มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน

- มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน

2.3) โครงการต่างๆภายในวิทยาลยัฯ

1.โครงการพฒันางานอาคารสถานท่ี

2.โครงการงานบริหารทัว่ไป

3.โครงการพฒันาบุคลากร

4.โครงการพฒันางานการเงินและบญัชี

5.โครงการพฒันางานทะเบียน

6.โครงการพฒันางานประชาสมัพนัธ์

7.โครงการพิธีไหวค้รู

8.โครงการกิจกรรม อกท.

9.โครงการสืบสานวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย

10.โครงการขบัเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรม

11.โครงการส่งเสริมงานวิจยัและส่ิงประดิษฐ์

12.โครงการปลูกออ้ยโรงงาน

13.โครงการฟาร์มพืชผกั

14.โครงการเพาะเห็ด

15.โครงการไมป้ระดบั

16.โครงการไมผ้ล

17.โครงการฟาร์มไมด้อก

18.โครงการฟาร์มสุกร

19.โครงการฟาร์มโคเน้ือ

20.โครงการฟาร์มสตัวปี์ก

21.โครงการประมง

22.โครงการศูนยแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้(ชีววิถี)

23.โครงการนาขา้วหอมมะลิ

24.โครงการปลูกอินทผลมั

25.โครงการซ่อมเคร่ืองทุ่นแรงงานฟาร์ม

26.โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ

27.โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนกัเรียน นกัศึกษาในต่างประเทศ

28.โครงการยกระดบัการจดัการอาชีวศึกษาเพ่ือเป็นศูนยก์ลางดา้นอาชีวศึกษาของภูมิภาค

29.โครงการความร่วมมือผลิตกาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ

30.โครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร
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31.โครงการป้องกนัและแกไ้ขการตั้งครรภใ์นเยาวชนฯ

32.โครงการกิจกรรมเดินทางไกลเขา้ค่ายพกัแรม

33.โครงการเดยแ์คมป์ประดบัแถบ 2 สี

34.โครงการเตรียมความพร้อมงานชุมนุมลูกเสือฯระดบัภาค/ชาติ

35.โครงการกิจกรรมหมู่บา้น อกท.หน่วยมหาสารคาม

36.โครงการกิจกรรมชมรม 6 ชมรม

37.โครงการจิตสงบ...พบธรรมะ

38.โครงการพฒันาหอ้งนนัทนาการวงโปงลาง

39.โครงการจงัหวดัเคล่ือนท่ี

40.โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้

41.โครงการกีฬาสีภายใน

42.โครงการประชาธิปไตย

43.โครงการปฐมนิเทศและเขา้ค่าคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนใหม่นกัศึกษาใหม่

44.โครงการอบรมครูท่ีปรึกษา

45.โครงการพฒันาระบบงานครูท่ีปรึกษา

46.โครงการปัจฉิมนิเทศนกัเรียนนกัศึกษาผูส้าํเร็จการศึกษา

47.โครงการติดตามผูส้าํเร็จการศึกษา

48โครงการสวสัดิการพยาบาล

49.โครงการพฒันาระบบงานวางแผนและงบประมาณ

50.โครงการดาํเนินงานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ

51.โครงการดาํเนินงานประกนัคุณภาพฯ

52.โครงการพฒันาส่ือการเรียนการสอน

53.โครงการศูนยว์ทิยบริการ

54.โครงการพฒันาระบบทวภิาคี

55.โครงการพฒันางานวดัผลและประเมินผล

56.โครงการงานปกครอง

57.โครงการอบรมการสร้างจิตสาํนึกท่ีดี กยศ.

58.โครงการพฒันางานแนะแนว

59.โครงการงานหลกัสูตร

3. จุดท่ีควรพฒันา

- การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน

- การพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ
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4. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา

- ควรส่งเสริมผูเ้รียน ดา้นทกัษะภาษา ไดแ้ก่ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ดา้นทกัษะการคิด วิเคราะห์ และการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ

- ควรศึกษาสาเหตุเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคนั

- ควรส่งเสริม สนบัสนุนผูเ้รียนไดมี้โอกาสเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวิชาชีพในระดบันานาชาติ

2. การสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ไดรั้บรางวลัจากการประกวดผลงานโครงการชีววถีิเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ประจาํปี 2562

1. ประเภทท่ี 1 การดาํเนินงานภายในวิทยาลยัดีเด่น(รูปแบบศูนยเ์รียนรู้) ชนะอนัดบั 1

ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และรองชนะอนัดบั 2 ระดบัประเทศ

2. ประเภทท่ี 2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นาํไปใชแ้ละขยายผลดีเด่น (นางธนพร แสนบุตร) ชนะอนัดบั 1

ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือง และชนะอนัดบั 1 ระดบัประเทศ

4. ประเภทท่ี 4 ราษฎรท่ีไดรั้บความรู้จากวิทยาลยัและใชไ้ดผ้ลดีเด่น ชนะอนัดบั 2 ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

5. ประเภทท่ี 5 ชุมชนท่ีไดรั้บความรู้จากวิทยาลยัและใชไ้ดผ้ลดีเด่น ชนะอนัดบั 2 ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

6. ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

คร้ังท่ี 41 ระหวา่งวนัท่ี 26-29 พฤษจิกายน พ.ศ.2562 ณ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

จาํนวน 53 คน และระดบัชาติ คร้ังท่ี 41 ระหวา่งวนัท่ี 16-20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ณ วิทยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฎร์ธานี จาํนวน 28 คน

7. ผูเ้รียนท่ีสาํเร็จการศึกษา ระดบัปวช.และปวส. ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา(ปีการศึกษา2561) มีงานทาํหรือศึกษาต่อ

คิดเป็นร้อยละ 87.79

3. การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานตน้สงักดั

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และนกัศึกษาระดบัวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถสาํเร็จการศึกษาไดต้ามเกณฑท่ี์

กาํหนด

4. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Best Practice)

4.1 โครงการชีววิถีเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

1) ความเป็นมาและความสาํคญั

การดาํเนินงานโครงการชีววิถีเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เป็นโครงการท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ไดน้อ้มนาํแนวทางพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ มาเพ่ือส่งเสริมความรู้แก่สงัคม

ในการดาํเนินชีวิตแบบพ่ึงพาตนเอง มีความเอ้ืออาทรต่อกนัและดว้ยเจตจาํนงท่ีจะใหโ้ครงการดงักล่าว ขยายผลอยา่งกวา้งขวาง

จึงไดจ้ดัใหมี้การลงนามระหวา่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกบัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือนาํโครงการ

ชีววิถี เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เขา้สู่วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี เป็นการประสานประโยชน์ในการนาํจุลินทรียท่ี์มี

ประสิทธิภาพ ใหค้รูและนกัเรียนนกัศึกษา ไปขยายผลในสถานศึกษาและคาดหวงั วา่นกัเรียนนกัศึกษาจะสามารถนาํกลบัไปใช้

ในชีวิตประจาํวนั
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รัฐบาลไดส้นองพระราชดาํริ เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ โดยรณรงคใ์หทุ้กภาคส่วน

ร่วมกนัพฒันากลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดความยัง่ยนืซ่ึงวทิยาลยั ไดรั้บมอบหมายจากสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหด้าํเนิน

โครงการชีววิถีเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยความร่วมมือกบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบูรณาการโครงการน้ีกบั

โครงการและงานต่างๆ ของวิทยาลยั ในการดงักล่าวไดก้าํหนดใหมี้การจดัทาํแปลงสาธิตและขยายผลโครงการใหแ้พร่หลายการ

ดาํเนินโครงการตอ้งอาศยัความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลยั

เพ่ือก่อใหเ้กิดผลดีต่อกลุ่มประชาชนเป้าหมาย วิทยาลยัไดบู้รณาการโครงการชีววิถีเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืกบัโครงการศูนย์

แลกเปล่ียนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอาชีวะเพื่อแกปั้ญหาความยากจน โครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ

โครงการทฤษฎีใหม่ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการสอนรายวชิาต่างๆ ตลอดจนงานบริการชุมชนอ่ืนๆ

ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรบุคคลในภาคเกษตร และผูส้นใจทัว่ไปเพ่ือท่ีจะใหป้ระชาชน

ไดมี้สภาพชีวิต มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนเป็นการสร้างองคค์วามรู้พ้ืนฐาน และดา้นการเกษตรของประชาชน ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญั ท่ีจะ

ช่วยใหป้ระชาชนนาํความรู้ไปปรับปรุงการประกอบอาชีพใหมี้ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สงัคม

2) วตัถุประสงค์

1. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการปลูกพืช การเล้ียงสตัวป์ระมง และส่ิงแวดลอ้มของประชาชน

2. เพ่ือเป็นแบบอยา่งในการขยายผลสู่ชุมชน โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

3) วิธีการดาํเนินงาน

1.เสนอขออนุมติัโครงการ

2.จดัตั้งทีมงานและเสนอวิทยาลยัฯ ออกคาํสัง่

3.ประชุมคณะทาํงาน

4.ดาํเนินการปรับปรุงแปลงสาธิต ประสานงานและสาํรวจความตอ้งการของโรงเรียนและชุมชน

5.เตรียมวสัดุ อุปกรณ์

6.ดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนด

7.สรุปและรายงานผลการดาํเนินงาน

4) ผลการดาํเนินงาน

ไดรั้บรางวลัจากการประกวดผลงานโครงการชีววถีิเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ประจาํปี 2562

ประเทภท่ี 1 การดาํเนินงานภายในวิทยาลยัฯ ดีเด่น ชนะอนัดบั 1 ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และชนะอนัดบั 2

ระดบัประเทศ

ประเทภท่ี 2 ครู บุคลากรทางการศึกษานาํไปใชแ้ละขยายผลดีเด่น (นางธนพร แสนบุตร) ชนะอนัดบั 1 ระดบัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และชนะอนัดบั 1 ระดบัประเทศ

ประเทภท่ี 3 นกัศึกษาปัจจุบนันาํไปใชแ้ละขยายผลดีเด่น ชนะอนัดบั 3 ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ประเทภท่ี 4 ราษฎรท่ีไดรั้บความรู้จากวิทยาลยัและใชไ้ดผ้ลดีเด่น ชนะอนัดบั 1 ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แลชนะ

อนัดบั 2 ระดบัประเทศ

ประเทภท่ี 5 ชุมชนท่ีไดรั้บความรู้จากวิทยาลยัฯและใชไ้ดผ้ลดีเด่น ชนะอนัดบั 2 ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ประเภทท่ี 8 งานวิจยัโครงการชีววถีิดีเด่น ชนะอนัดบั 3 ระดบัประเทศ
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5) ประโยชน์ท่ีไดรั้บ

1.แกปั้ญหาความยากจนของประชาชนใหมี้ความอยูดี่กิน

2.นกัเรียน นกัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์บริการวชิาชีพ

3.นกัเรียน นกัศึกษาไดรั้บความรู้ประสบการณ์ ดา้นการปลูกพืช การเล้ียงสตัว์ ประมง และส่ิงแวดลอ้ม

4.2 โครงการจดัการเรียนการสอน ระดบัชั้น ปวส. สาขาวชิาพืชศาสตร์

ระหวา่ง สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากบั ARAVA INTERNATIONAL CENTER FOR AGRICULTURAL

TRAINING (AICAT), ประเทศอิสราเอล

หลกัการเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ยดึอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัแต่เป็นการเกษตรท่ีพ่ึงพา

ธรรมชาติตามท่ีดาํเนินการต่อเน่ืองมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงถา้หากมีภยัธรรมชาติ เกษตรกรกไ็ดรั้บผลกระทบ และสูญเสียอยา่งมาก

ภาพลกัษณ์ของอาชีพเกษตร คืออาชีพท่ีตอ้งทาํงานหนกั ดัง่คาํวา่หลงัสูฟ้้าหนา้สูดิ้น รายไดน้อ้ย และเส่ียงต่อการประสบภยั

ธรรมชาติท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ เช่น อุทกภยั หรือภยัแลง้

ซ่ึงมกัเกิดข้ึนซํ้าแลว้ซํ้ าอีก บิดาและมารดา หรือผูป้กครองจึงมกัไม่สนบัสนุนใหบุ้ตรหลานของตวัประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ทาํใหเ้ยาวชนของประเทศไทยไม่เห็นความสาํคญัของอาชีพน้ี และไม่คิดจะยดึอาชีพดงักล่าวปัญหาท่ีตามมา คือการท่ีพลเมืองท่ี

มีอายใุนวยัหนุ่มสาวละท้ิงบา้นเกิดเขา้สู่เมืองใหญ่ เพ่ือประกอบอาชีพอ่ืนท่ีไม่ใช่อาชีพเกษตรกรรม พ้ืนท่ีของชนบทพ้ืนท่ีชนบท

ของประเทศ จึงเป็นเพียงท่ีอยูอ่าศยัของผูสู้งอายแุละเดก็เลก็เท่านั้น

ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกบัหลายๆประเทศโรงงาน

อุตสาหกรรม และสถานประกอบการหลายแห่งตอ้งปิดตวัลง เน่ืองจากผลกระทบจากภาวะดงักล่าว

ทาํใหเ้กิดการวา่งงานของประชากรจาํนวนมาก ซ่ึงตอ้งกลบัภูมิลาํเนาแต่ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรไดเ้น่ืองจากขาดความรู้

ประสบการณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความอดทน ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาทางสงัคมตามมาอีกมากมาย

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษา ไดต้ระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว และจากภาระหนา้ท่ีของ

หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีจดัการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือผลิตกาํลงัคนในระดบัก่ึงฝีมือ ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบั

เทคนิค ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจสงัคมวฒันธรรม เทคโนโลยี

และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนประกอบอาชีพ จึงไดพ้ยายามจดัการศึกษา ท่ียกฐานะอาชีพเกษตรกรรมใหเ้ป็นอาชีพท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน

นาํเทคโนโลยมีาใช้ สร้างภาพลกัษณ์ใหม่ใหอ้าชีพเกษตรกรรมไม่เป็นงานหนกัแบบ

“หลงัสูฟ้้า หนา้สูดิ้น” อีกต่อไป เพ่ือใหเ้ยาวชนของประเทศไทยเปล่ียนทศันคติต่ออาชีพมีในขณะเดียวกนักต็อบสนองนโยบาย

ของรัฐบาลท่ีสนบัสนุนการเกษตร

ผูรั้บผิดชอบโครงการ

1. สาํนกันโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

2. วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยร้ีอยเอด็มหาสารคามและศรีสะเกษ

3. สถาบนั Arava International Center for Agriculture and Technolagy (AICAT)

ประเทศอิสราเอล
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สถานท่ีดาํเนินงานเตรียมความพร้อม

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยทีั้ง 3 แห่ง คือวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยร้ีอยเอด็ วิทยาลยัเกษตร และ

เทคโนโลยมีหาสารคาม และวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ

วตัถุประสงคข์องโครงการ

1. เพ่ือผลิตนกัศึกษาท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ ดา้นเกษตรจากประเทศท่ีมีความกา้วหนา้สูง ทางดา้นเกษตร

ในระดบัตน้ๆของโลก

2. เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกประสบการณ์จริงมาใชใ้นตลาดแรงงาน และ ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมของตวัเองไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ

3. เพ่ือใหน้กัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาแลว้สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์แก่ชุมชนซ่ึงจะ เป็นการพฒันา

อาชีพเกษตรกรรมของประเทศไทยในระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื

เป้าหมาย

จาํนวนนกัศึกษา 110 คน ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้โครงการฯ จะไดเ้รียนรู้เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั

ดา้นการเกษตรจากอาจารย์ และนกัวิชาการชาวอิสราเอล และไดเ้รียนรู้งานจากการปฏิบติังานเกษตรในฟาร์มร่วมกบัเจา้ของ

ฟาร์ม และคนงานไทยท่ีมีประสบการณ์จากการทาํงานในฟาร์มมานานมากกวา่ (on the job training) ณ ประเทศอิสราเอล

วิธีการดาํเนินงาน

1. รับมอบตวัลงทะเบียนนกัศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือก จากคณะกรรมการของวิทยาลยัเกษตรและ เทคโนโลยทีัว่

ประเทศ และโรงเรียนมธัยม

2. ปฐมนิเทศนกัศึกษา

3. นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวชิาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพืชศาสตร์ พทุธศกัราช

2546

4. เตรียมความพร้อมดา้นระเบียบวินยัความสามคัคีในหมู่คณะ และความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษา

ทั้ง 3 แห่ง ความแขง็แกร่งของร่างกายและจิตใจ ทกัษะเกษตรดา้นพืชศาสตร์ ทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือ การส่ือสาร

การใชค้อมพิวเตอร์ และทกัษะดา้นสงัคม ก่อนเดินทางไปศึกษา และฝึกปฏิบติังาน

ท่ีเขตอราวา ประเทศอิสราเอล

5. ดูงานฟาร์มเกษตร 2-3 คร้ังก่อนเดินทางไปประเทศอิสราเอล

6. เขา้ค่ายภาษาองักฤษก่อนเดินทาง เพ่ือเสริมความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร

7. นกัศึกษาเดินทางไปศึกษา และฝึกประสบการณ์ ในฟาร์ม ใน 5 โมชาฟ (ชุมชนเกษตรกรรม)

ณ เขตอราวา ประเทศอิสราเอล เป็นเวลา 10 เดือนระหวา่งเดือนสิงหาคม ถึงเดือนมิถุนายน

ของปีถดัไป โดยมีครูท่ีปรึกษาไปกาํกบัดูแล ตลอดเวลาท่ีศึกษาท่ีประเทศอิสราเอล ซ่ึงทางAICAT

มีการจดัการเรียนการสอน ดงัต่อไปน้ี

7.1 จดัการเรียนการสอนดา้นวชิาเกษตร และวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตรใหแ้ก่นกัศึกษา

โดยนกัวชิาการและเจา้ของฟาร์มท่ีมีความรู้ และประสบการณ์มานานเก่ียวกบัการผลิตพืชเพ่ือส่งออก

7.2 จดัใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริง(on the job training)ในฟาร์มฟาร์มละ 1 คน

โดยมีเจา้ของฟาร์มเป็นผูก้าํกบัดูแล
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7.3 มอบหมายใหน้กัศึกษาทุกคนทาํงานวิจยัดา้นพืชซากสตัวภ์ายใตก้ารดูแล ของอาจารย์

ท่ีปรึกษาชาวอิสราเอล และเจา้ของฟาร์ม และนาํเสนอผลการวจิยัต่อเจา้ของฟาร์ม และเกษตรกรผูส้นใจ รวมถึงคณะ

ผูบ้ริหารจากประเทศไทยท่ีไปปฐมนิเทศการฝึกงาน

7.4 ทศันศึกษาดูงานดา้นเกษตรนอกเขตอราวา เช่นฟาร์มจระเข้ ฟาร์มปลาสวยงาม เพ่ือการ

ส่งออกสวนผลไมเ้ป็นตน้

7.5 การใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมสาํคญั เช่นวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช

วนัข้ึนปีใหม่ วนัสงกรานต์

7.6 จดัใหมี้การศึกษาดูงานสถานท่ีสาํคญัของประเทศอิสราเอล เช่นเมืองหลวงเยรูซาเลม็ทะเลเดดซี

ทะเลสาบกาลิลี ท่ีราบสูงโกลาน ทะเลแดง อนุสรณ์สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เมืองเก่าอคัโค ภูเขาหิมะเคอร์มอน เป็นตน้

8. ผูบ้ริหารของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษาวิทยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยี เยีย่มชมและนิเทศการศึกษา และฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษาระหวา่งท่ีศึกษา

และฝึกปฏิบติังานอยูท่ี่ประเทศอิสราเอล

9. นกัศึกษากลบัมาศึกษาต่อ ณ ประเทศไทยอีก 1 ภาคเรียน ระหวา่งเดือนสิงหาคมถึง เดือนมีนาคม ของปีถดั ไป

โดยมีการเรียนการสอนปกติ และทาํโครงการเกษตรเพื่อทบทวนความรู้ และประสบการณ์ ท่ีไดจ้ากการฝึกงานในเขตอราวา

ประเทศอิสราเอล เป็นการสร้างความมัน่ใจก่อนออกไปสู่งานอาชีพ และจบหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงสาขาพืช

ศาสตร์ในระยะเวลา 2 ปี ตามปกติ

10. ประเมินผลการศึกษาเพื่อจบหลกัสูตร

11. ติดตามผลนกัศึกษาท่ีจบหลกัสูตร

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

1. นกัศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดีมีระเบียบวินยัมีความพร้อมเพียง และความรับผิดชอบ

2. นกัศึกษามีสุขภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจพร้อมท่ีจะเดินทางไปศึกษา และฝึกปฏิบติังานในต่างประเทศท่ีมีอากาศ

ร้อนหนาว และงานหนกัได้

3. นกัศึกษามีทกัษะเกษตรพ้ืนฐานสามารถศึกษา และฝึกปฏิบติังานในเขตอราวา ประเทศอิสราเอลได้

4. นกัศึกษามีทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั และภาษาองักฤษเพ่ือใชใ้นฟาร์ม

5. นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสามารถทาํงาน และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข

4.3 โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพฒันาชนบท (อศ.กช) "มหาสารคามโมเดล"

โครงการ อศ.กช. เดิมเป็นโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือแกปั้ญหาความยากจนในชนบท สาํหรับประชาชนวยัทาํงานดา้น

อาชีพเกษตรกรรม โดยรับผูท่ี้จบระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เขา้ศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพพิเศษ ประเภทวิชา

เกษตรกรรมหลกัสูตร 5 ปี ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย โดยสถานศึกษาจดัครูไปสอนท่ีแหล่งเรียนรู้ชุมชนและในฤดูกาลท่ีวา่งจากการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ไม่สามารถใชว้ฒิุการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได้ ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือโครงการเป็น

อาชีวศึกษาเพ่ือการพฒันาชนบท และเปล่ียนหลกัสูตรเป็นรับผูท่ี้จบการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 3 เขา้ศึกษาต่อระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพเกษตรกรรม หลกัสูตร 3 ปี และสามารถศึกษาต่อไดใ้นระดบัท่ีสูงข้ึนหลกัสูตรอาชีวศึกษาเพ่ือการพฒันา
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ชนบทสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 ซ่ึงตอ้งการใหค้นไทยไดเ้รียนรู้อยา่งมีคุณภาพตลอดชีวิตจึงตอ้งมี

การจดัการศึกษา เพ่ือสร้างทกัษะดา้นอาชีพ และสร้างความเป็นพลเมืองใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มเกษตรกร

ใหมี้โอกาสไดรั้บความรู้ เพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งต่อยอดการเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม ไดรั้บนโยบายจากสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ใหจ้ดัการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพฒันาชนบท อศ.กช.ใหก้บัเกษตรกรในชุมชน ท่ีมีพื้นฐานความรู้ไม่ตํ่ากวา่

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพ่ือพฒันาใหมี้คุณวฒิุวิชาชีพเกษตร สาขางานการเกษตร ระดบัปวช. และพฒันาความรู้ตลอดจนทกัษะอาชีพ

ทางการเกษตรใหเ้กษตรกรสามารถประกอบอาชีพไดใ้นปีการศึกษา 2558 ไปจดัการเรียนการสอนแบบฐานอาชีพ(Project Based

Learning) หรือกระเชา้อาชีพโดยการบูรณาการรายวชิากปัตนัอาชีพการเกษตรเรียน 6 ภาคเรียนภาคเรียนละ 1 อาชีพตลอด

หลกัสูตรรวม 6 อาชีพใชเ้วลาเรียนรวม 3 ปีประกอบดว้ย

ดา้นการผลิตพืชเลือกเรียน 2 อาชีพ

1 การเพาะเห็ด

2 การปลูกผกัอินทรีย์

3 การปลูกขา้วโพดระบบแม่นยาํ

4 การขยายพนัธ์ุพืช

ดา้นการผลิตสตัวเ์รียน 2 อาชีพ

1 การเล้ียงสตัวใ์หญ่โคกระบือ

2 การเล้ียงสตัวปี์ก

ดา้นการผลิตสตัวน์ํ้ าเรียน 1 อาชีพ

1 การเพาะเล้ียงกบ

2 การเพาะเล้ียงป่า

ดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากพืชและสตัว์ 1 อาชีพ

โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพฒันาชนบท (อศ.กช) ในเขตจงัหวดัมหาสารคาม ครอบคลุมพ้ืนท่ี 10 อาํเภอ

ไดแ้ก่ วาปีปทุม,ยางสีสุราช,นาดูน,กดุรัง,พยคัฆภูมิพิสยั,กนัทรวชิยั,โกสุมพิสยั,เมืองมหาสารคาม,แกดาํ

และนาเชือก

ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ

1. สามารถจดักลุ่มการเรียนการสอนไดท้ั้งหมด 15 กลุ่ม ดงัน้ี

1.1) กลุ่มเมืองเตา อ.พยคัฆภูมิพิสยั

1.2) กลุ่มโนนศรีบุญเรือง อ.แกดาํ

1.3) กลุ่มหนองบวั-โนนสมบูรณ์ อ.แกดาํ

1.4) กลุ่มดอนก่อ อ.แกดาํ

1.5) กลุ่มขามเรียง อ.กนัทรวชิยั

1.6) กลุ่มหนองหิน-โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม

1.7) กลุ่มหนองบวัแปะ อ.ยางสีสุราช

1.8) กลุ่มเหล่านอ้ย อ.เมืองมหาสารคาม
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1.9) กลุ่มเหล่าจัน่ อ.แกดาํ

1.10) กลุ่มเสือโกก้ อ.วาปีปทุม

1.11) กลุ่มหนองโน-ปอพาน อ.นาเชือก

1.12) กลุ่มท่าขอนยาง อ.กนัทรวชิยั

1.13) กลุ่มหนองเส็ง อ.เมืองมหาสารคาม

1.14) กลุ่มหนองผือ อ.วาปีปทุม

1.15) ขามเรียง (บา้นกอก) อ.กนัทรวชิยั

2. ประกอบดว้ย 8 กระเชา้อาชีพ ดงัน้ี

2.1) เห็ด

2.2) ปลูกผกัอินทรีย์

2.3) ขยายพนัธ์ุพืช

2.4) ขา้วโพดเขา้แถว

2.5) เล้ียงโค

2.6) สตัวปี์ก

2.7) ประมง

2.8) แปรรูป



11

ส่วนท่ี 2

ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา

ขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดว้ยสาระท่ีสาํคญั ดงัน้ี

2.1 ข้อมูลพืน้เก่ียวกับสถานศึกษา

  ทีอ่ยู่

  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม 147 ถนนแจง้สนิท ตาํบลเขวา อาํเภอเมือง

จงัหวดัมหาสารคาม รหสัไปรษณีย์ 44000

อยูติ่ดถนนเอเชียหมายเลขท่ี 14 ช่วงระหวา่งจงัหวดัมหาสารคามกบัจงัหวดัร้อยเอด็ ตรงกบั หลกั

กิโลเมตรท่ี 13

  โทรศัพท์ 043-750436  โทรสาร 043-750437

  E-mail admin@mcat.ac.th  Website http://www.mcat.ac.th/

  ประวตัสิถานศึกษา

  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้

พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งส้ิน 854 ไร่ ปีพทุธศกัราช 2522 รัฐบาลไดก้าํหนดใหเ้ป็นปี

เกษตรกร กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศจดัตั้งวทิยาลยั เกษตรกรรมข้ึน 10 แห่งทัว่ประเทศ

วทิยาลยัเกษตรกรรมมหาสารคาม เป็น 1 ใน 10 แห่งท่ีไดรั้บประกาศจดัตั้ง เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม

2522 เพื่อจดัการศึกษาทางดา้นอาชีวเกษตร ต่อมาในปีพทุธศกัราช 2537 กระทรวงศึกษาธิการ

จดัตั้งวทิยาลยัชุมชนนครจาํปาศรีข้ึนในวทิยาลยัเกษตรกรรมมหาสารคาม เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน

2537 ภายใตก้ารบริหารงานของบุคลากร วทิยาลยัเกษตรกรรมมหาสารคาม เพื่อใหมี้การจดัการ 26

กนัยายน 2539 วทิยาลยัเกษตรกรรมมหาสารคามไดรั้บการเปล่ียนช่ือใหม่เป็น วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยมีหาสารคาม (Mahasarakham College of Agriculture and Technology ) เปิดสอนใน
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ระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดบั

ปริญญาตรี หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต (ทล.บ.)

  การจัดการศึกษา

  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 จดัการศึกษา 2 ระบบ คือ

ระบบปกติและระบบทวภิาคีโดยเปิดทาํการสอน 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรประกาศนียบตัร

วชิาชีพ พ.ศ. 2556 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2562 และหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ดงัน้ี

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 3 ประเภทวชิา ดงัน้ี

1. ประเภทวชิาเกษตรกรรม ไดแ้ก่

1) สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

1. สาขางานการเกษตร

2. สาขางานพืชศาสตร์

3. สาขางานสตัวศาสตร์

4. สาขางานช่างกลเกษตร

5. สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

2. ประเภทวชิาพาณิชยกรรมไดแ้ก่

1. สาขาวชิาการบญัชี

2. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ไดแ้ก่

สาขาวชิาการโรงแรม

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 3 ประเภทวชิา ดงัน้ี

1. ประเภทวชิาเกษตรกรรม ไดแ้ก่

1) สาขาวชิาพืชศาสตร์

1. สาขางานพืชสวน

2. สาขางานพืชไร่
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2) สาขาวชิาสตัวศาสตร์

สาขางานการผลิตสตัว์

3) สาขาวชิาช่างกลเกษตร

4) สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร

2. ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ ไดแ้ก่

1) สาขาวชิาการบญัชี

2) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3) สาขาวชิาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก

3. ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ไดแ้ก่

สาขาวชิาการโรงแรม

  สภาพชุมชน

  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่

เลขท่ี 147 ถนนแจง้สนิท ตาํบลเขวา อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม รหสัไปรษณีย์ 44000

โทรศพัท.์ 043-750436 โทรสาร. 043-750437 อยูติ่ดถนนเอเชียหมายเลขท่ี 14 ช่วงระหวา่งจงัหวดั

มหาสารคามกบัจงัหวดัร้อยเอด็ ตรงกบั หลกักิโลเมตรท่ี 13 โดยใชพ้ื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ รวม

ทั้งส้ิน 854 ไร่

  สภาพเศรษฐกิจ

  ภูมิประเทศเป็นท่ีราบ ไม่มีภูเขา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา อาชีพท่ีสาํคญัของชุมชนท่ีตั้งอยู่

บริเวณโดยรอบวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม คือการเพาะปลูกและเล้ียงสตัว์

  สภาพสังคม

  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม เป็นสถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หลกัสูตร ๓ ปี ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลกัสูตร ๒ ปี ทั้งน้ีในระดบัระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพไดจ้ดัการศึกษาตามโครงการเรียนฟรี

๑๕ ปี เหมือนกบัสถานศึกษาแห่งอ่ืนๆ วทิยาลยัไดรั้บงบประมาณในการจดัหอพกัใหอ้ยูอ่าศยัฟรี

สาํหรับผูเ้ขา้มาศึกษา รวมทั้งมีอาหารใหฟ้รี ๓ม้ือ ตามโครงการ “เรียนฟรี อยูป่ระจาํ ทาํโครงการ”
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ซ่ึงส่งผลใหเ้กษตรกรและผูมี้ฐานะยากจนสามารถส่งบุตรหลาน เขา้มาศึกษาต่อได้ เป็นการขยาย

โอกาสทางการศึกษาใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส โดยผูเ้ขา้มาศึกษาต่อไดรั้บการอบรม ดา้นคุณธรรม

จริยธรรม การอยูร่่วมกนัและเปิดโอกาสใหน้กัเรียน นกัศึกษาไดแ้สดงความสามารถตามความถนดั

ของตนเองทั้งดา้นการกีฬา นนัทนาการ การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง ทั้งน้ีทางวทิยาลยัไดจ้ดัครูพ่ีเล้ียง

ประจาํหมู่บา้นโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวติทั้งชายและหญิงใหก้ารดูแลเอาใจใส่อยา่ง

ใกลชิ้ดแก่นกัเรียน นกัศึกษา มีหอ้งปฐมพยาบาล ทั้งในวทิยาลยั และท่ีพกันกัเรียน นกัศึกษา เม่ือ

นกัเรียน นกัศึกษาเจบ็ป่วยสามารถเขา้รับการรักษา หรือถา้มีอาการรุนแรงกจ็ะนาํส่งสถานพยาบาล

ทั้งน้ีใหผู้ป้กครองมีความมัน่ใจวา่ทางวทิยาลยั ไดดู้แลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเองเป็นอยา่งดี
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา

  ข้อมูลผู้เรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวภิาคี ทวศิึกษา รวม

ปวช.1 572 0 0 572

ปวช.2 432 0 0 432

ปวช.3 615 0 0 615

รวม ปวช. 1,619 0 0 1,619

ระดับช้ัน ปกติ ทวภิาคี รวม

ปวส.1 192 0 192

ปวส.2 161 0 161

รวม ปวส. 353 0 353

  ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ระดับช้ัน แรกเข้า สําเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละ

ปวช.3 854 272 31.85

ปวส.2 399 149 37.34

รวม 1,253 421 33.60

  ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ระดับช้ัน แรกเข้า สําเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละ

ปวช.3 1,266 441 34.83

ปวส.2 373 133 35.66

รวม 1,639 574 35.02
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  ข้อมูลบุคลากร

ประเภท ทั้งหมด(คน) มใีบประกอบวชิาชีพ(คน) สอนตรงสาขา(คน)

ผูบ้ริหาร/ ผูรั้บใบอนุญาตผูจ้ดัการ/ ผูอ้าํนวยการ/ รองผูอ้าํนวยการ/ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 3 3 -

ขา้ราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรั้บการบรรจุ/ ผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง 31 31 31

ขา้ราชการพลเรือน 1 - -

พนกังานราชการครู 12 12 12

พนกังานราชการ(อ่ืน) 1 - -

ครูพเิศษสอน 13 13 13

เจา้หนา้ท่ี 11 - -

บุคลากรอ่ืนๆ (นกัการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนกังานขบัรถ/ ฯ) 24 - -

รวม ครู 56 56 56

รวมทั้งส้ิน 96 56 56

  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวชิา ระดับ ปวช.(สาขาวชิา) ระดับ ปวส.(สาขาวชิา) รวม(สาขาวชิา)

อุตสาหกรรม 0 0 0

พาณิชยกรรม 2 1 3

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 1 5 6

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1 2

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 4 7 11
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  ข้อมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน 7

อาคารปฏิบติัการ 4

อาคารวทิยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค์ 3

อาคารอ่ืน ๆ 56

รวมทั้งส้ิน 71

  ข้อมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท)

งบบุคลากร 45,000,000.00

งบดาํเนินงาน 3,103,600.00

งบลงทุน 12,588,400.00

งบเงินอุดหนุน 7,493,500.00

งบรายจ่ายอ่ืน 4,079,500.00

รวมทั้งส้ิน 72,265,000.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  ทกัษะเยีย่ม เป่ียมภูมิรู้ คู่คุณธรรม นาํชุมชน

  อัตลักษณ์

  มีความรับผดิชอบ สะอาด พอเพียง

  เอกลักษณ์

  สร้างคนดีสู่สงัคมั อบรมวชิาการ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
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2.5 วสัิยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วสัิยทศัน์

  พฒันาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ผูน้าํอาชีพ

  พนัธกิจ

  1.พฒันาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นเกษตรอินทรีย์

2.เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชน

3.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ

4.เสริมสร้างผูเ้รียนมีประสบการณ์วชิาชีพ ปลูกจิตอาสา บริการสงัคม

5.พฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะอาชีพไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับของสงัคม

6.เสริมสร้างผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะวชิาชีพแบบมืออาชีพ

  เป้าประสงค์

  1.แหล่งเรียนรู้ดา้นเกษตรอินทรีย์

2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชน

3.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม

4.สร้างประสบการณ์วชิาชีพ ปลูกจิตอาสา บริการสงัคม

5.พฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะอาชีพ

6.สร้างผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะวชิาชีพแบบมืออาชีพ

  ยุทธศาสตร์

  1 ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนเขา้สู่มาตรฐานสากล

2 เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพใหเ้พียงพอกต่อความตอ้งการของประเทศ

3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัอาชีวศึกษา

4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการใหมี้มาตรฐานและคุณภาพโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล
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  กลยุทธ์

  กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาการทาํเกษตรอินทรียอ์ยา่งเป็นระบบ

มาตรการท่ี 1 ศูนยเ์รียนรู้ดา้นเกษตรอินทรีย์

มาตรการท่ี 2 งานฟาร์มตน้แบบ

มาตรการท่ี 3 พฒันาระบบนํ้าเพื่อการเกษตร

มาตรการท่ี 4 ศูนยแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กลุยทุธ์ท่ี 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชน

มาตรการท่ี 1 จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชีพ

มาตรการท่ี 2 สนบัสนุนชีววถีิเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

มาตรการท่ี 3 ร่วมมือกิจกรรมเยีย่มเยยีนประชาชน

มาตรการท่ี 4 สร้างความเขม้แขง็สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชน

มาตรการท่ี 5 ส่งเสริมวถีิเกษตรอินทรีย์

มาตรการท่ี 6 พฒันาเครือข่ายสร้างผูป้ระกอบการใหม่

กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม

มาตรการท่ี 1 ส่งเสริมกิจกรรมจิตสงบ พบธรรมะ

มาตรการท่ี 2 สืบสานประเพณี วฒันธรรม

มาตรการท่ี 3 พฒันาจิตเฉลิมพระเกียรติ

มาตรการท่ี 4 เสริมสร้างกิจกรรมค่ายคุณธรรม

มาตรการท่ี 5 สนบัสนุนประกวดสถานศึกษาคุณธรรม

มาตรการท่ี 6 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

กลยทุธ์ท่ี 4 สร้างประสบการณ์วชิาชีพ ปลูกจิตอาสา บริการสงัคม

มาตรการท่ี 1 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมวชิาชีพ

มาตรการท่ี 2 สนบัสนุกิจกรรมค่ายอาสาพฒันา

มาตรการท่ี 3 ร่วมกิจกรรม to be number one

มาตรการท่ี 4 ปลูกจิตสาํนึกอนุรักษธ์รรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม

มาตรการท่ี 5 สนบัสนุนการประชุมวชิาการแข่งขนัทกัษะ (อกท.)
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กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะอาชีพ

มาตรการท่ี 1 พฒันาสมรรถนะอาชีพ

มาตรการท่ี 2 พฒันาฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการท่ี 3 จดัการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมนกัเรียนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการท่ี 5 พฒันาผูเ้รียนรู้จริงปฏิบติัจริง

กลยทุธ์ท่ี 6 สร้างผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะวชิาชีพแบบมืออาชีพ

มาตรการท่ี 1 สนบัสนุนการศึกษาดูงานสถานประกอบการ

มาตรการท่ี 2 ส่งเสริมการฝึกงานสถานประกอบการ

มาตรการท่ี 3 สร้างและพฒันาเครือข่ายอาชีวศึกษาเกษตร

มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมการหารายไดร้ะหวา่งเรียนทั้งในประเทศและระดบั

นานาชาติ

2.6 เกียรตปิระวตัขิองสถานศึกษา

  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย

โครงการชีววถีิเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ประเภทท่ี ๑ การดาํเนินงานภายในวทิยาลยัดีเด่น

(รูปแบบศูนยเ์รียนรู้)

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย

  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย

  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย

นางธนพร แสนบุตร

โครงการชีววถีิเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ประเภทท่ี ๒ ครู บุคลากรทางการศึกษา นาํไปใชแ้ละ

ขยายผลดีเด่น

ชนะเลิศ ชาติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย
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  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย

  รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย

นางสาวนํ้าฝน ขจรไชยา

การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพสาขาพื้นฐาน ทกัษะสาธิตทางวชิาชีพ
ชนะเลิศ ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นางสาววราภรณ์ ภูครองนาค

การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพสาขาพื้นฐาน ทกัษะสาธิตทางวชิาชีพ
ชนะเลิศ ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นางสาวณฐัสุดา ประจวบโชค

การแข่งขนัส้มตาํลีลา

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นางสาวมนสัชนก ทบัละคร

การแข่งขนัส้มตาํลีลา

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นายกนกพล คุณผู ้

การแข่งขนัไก่อบฟาง
ชนะเลิศ ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นายศิริยทุธ ไชยพมิพ์

การแข่งขนัไก่อบฟาง
ชนะเลิศ ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นายจิรภทัร สุทธะมาตร

การแข่งขนัทกัษะสุกร สาขาสตัวศาสตร์

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นายเผชิญชยั มาบิดา

การแข่งขนัทกัษะสุกร สาขาสตัวศาสตร์

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นายภานุ เพือ่นสงคราม

การแข่งขนัทกัษะโคนม สาขาสตัวศาสตร์
ชนะเลิศ ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นางสาวพมิพใ์จ เภาศรี

การแข่งขนัทกัษะโคนม สาขาสตัวศาสตร์
ชนะเลิศ ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นายธนวฒัน์ วทิกัษาบุตร

การแข่งขนัทกัษะการพดูภาษาองักฤษในโอกาสต่างๆ สาขาพื้นฐาน

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นางสาวนริศรา เทียกนา

การสมัมนาผลงานทางวชิาการประเภทผลงานการวจิยั สาขาทัว่ไป เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑน์ํ้า

พร้อมด่ืมจากไหมขา้วโพดราชินีทบัทิมสยาม

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย

นางสาวจิตรลดา รักษาพล

การสมัมนาผลงานทางวชิาการประเภทผลงานการวจิยั สาขาทัว่ไป เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑน์ํ้า

พร้อมด่ืมจากไหมขา้วโพดราชินีทบัทิมสยาม

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นางสาวกรวรรณ ยศคาํลือ

การสมัมนาผลงานทางวชิาการประเภทผลงานการวจิยั สาขาทัว่ไป เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑน์ํ้า

พร้อมด่ืมจากไหมขา้วโพดราชินีทบัทิมสยาม

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นายวฒิุนนัท์ ประทุมชยั

การประกวดส่ิงประดิษฐท์างการเกษตร ประเภทท่ี ๑ ดา้นพฒันาคุณภาพชีวติ เร่ือง เคร่ืองใหอ้าหาร

ปลาพร้อมฉีด EM อตัโนมติั

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นายศุภากร พรลาํเดช

การประกวดส่ิงประดิษฐท์างการเกษตร ประเภทท่ี ๑ ดา้นพฒันาคุณภาพชีวติ เร่ือง เคร่ืองใหอ้าหาร

ปลาพร้อมฉีด EM อตัโนมติั

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นายภูดินทร์ พรมนวล

การประกวดส่ิงประดิษฐท์างการเกษตร ประเภทท่ี ๑ ดา้นพฒันาคุณภาพชีวติ เร่ือง เคร่ืองใหอ้าหาร

ปลาพร้อมฉีด EM อตัโนมติั

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นายศุภกิจ อินทวงศ์

การประกวดส่ิงประดิษฐท์างการเกษตร ประเภทท่ี ๔ ดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง เคร่ืองให้

อาหารปลาอตัโนมติัพร้อมให้ EM และออกซิเจนพลงังานแสงอาทิตย์

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

นางสาวพไิลวรรณ มดัตา

การแข่งขนัทกัษะการผลิตใส้กรอก (Breakfast Sausage)สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

รอง

ชนะเลิศ
ชาติ

วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยสุีราษฏร์ธานี

  รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดบั ให้โดย
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ส่วนท่ี 3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหส้ถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด และสถานศึกษาสามารถกาํหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเดน็การประเมินเพ่ิมเติมตาม

บริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน 9 ประเดน็การประเมิน

ดงัน้ี

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค์

   การจดัการอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้

ความรู้ มีทกัษะและการประยกุตใ์ชเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา

และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบดว้ยประเดน็การประเมิน ดงัน้ี

1.1 ด้านความรู้

  ผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ตามหลกัการ ทฤษฏี และแนวปฏิบติั

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาท่ีเรียน หรือทาํงาน โดยเนน้ความรู้เชิงทฤษฏี และหรือขอ้เทจ็จริง

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา

1.2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้

  ผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะวชิาชีพ และทกัษะชีวติ

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา สามารถประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน

และการดาํรงชีวติอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข

ภาวะท่ีดี

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์

  ผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสยัท่ีดี

ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบตาม
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บทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิต

สาธารณะ และมีจิตสาํนึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาและจาํนวนตามเกณฑท่ี์กาํหนด ใชห้ลกัสูตรฐาน

สมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และบริหารจดัการทรัพยากรของ

สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสาํเร็จในการดาํเนินการตามนโยบายสาํคญัของหน่วยงาน

ตน้สงักดัหรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลสถานศึกษา ประกอบดว้ยประเดน็การประเมิน ดงัน้ี

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือกาํหนดรายวชิาใหม่ หรือกลุ่มวชิา

เพิ่มเติมใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยความ

ร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาและมีจาํนวนตามเกณฑท่ี์กาํหนด ไดรั้บการพฒันาอยา่ง

เป็นระบบต่อเน่ือง เพื่อเป็นผูพ้ร้อมทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเขม้แขง็ทางวชิาการและ

วชิาชีพ จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทั้งวยัเรียน

และวยัทาํงาน ตามหลกัสูตร มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา ตามระเบียบหรือ

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลกัสูตร ส่งเสริม

สนบัสนุน กาํกบั ดูแลใหค้รูจดัการเรียนการสอนรายวชิาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์

2.3 ด้านการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจดัการบุคลากร สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน

หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภณัฑ์ และ

งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ
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2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสาํเร็จในการดาํเนินการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามนโยบายสาํคญัท่ี

หน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ

ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนจาก

ผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

   สถานศึกษาร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ เพื่อสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ มีการ

จดัทาํนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยั ประกอบดว้ยประเดน็การประเมิน ดงัน้ี

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในการจดัการศึกษา การจดัทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง

วชิาการและวชิาชีพ โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพื่อพฒันาผูเ้รียนและคนในชุมชนสู่สงัคมแห่ง

การเรียนรู้

3.2 ด้านนวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย

  สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดัทาํนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยั

โดยผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน หรือร่วมกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ท่ีสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนท่ี 4

รายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในแต่ละ

มาตรฐานและประเดน็การประเมิน ดงัน้ี

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค์

4.1.1 ด้านความรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์

ดา้นความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

1.1.1 เชิงปริมาณ จาํนวนผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก

- ปวช.3 จาํนวน 535 คน

- ปวส.2 จาํนวน 108 คน

1.1.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพรอบแรก

- ปวช.3 ร้อยละ 96.05

- ปวส.2 ร้อยละ 100

1.1.3 ผลสะทอ้น ผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ คิดเป็นร้อยละ 96.69

ผลการประเมิน ผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ คิดเป็นร้อยละ 96.69

ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม

4.1.2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

2.1) ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
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2.1.1) เชิงปริมาณ จาํนวนผูเ้รียนท่ีประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือ การ

ประกอบอาชีพอิสระ จาํนวน 35 คน จากจาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผา่นการพฒันาการเป็น

ผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จาํนวน 35 คน

2.1.2) เชิงคุณภาพ ผูเ้รียนท่ีประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 100 เทียบกบัจาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผา่นการพฒันาการ

เป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

2.1.3) ผลสะทอ้น สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันา

ผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ไดจ้ดัอบรมเชิง

ปฏิบติัการใหแ้ก่ผูเ้รียนจากชมรมวชิาชีพของสถานศึกษา

ผลการประเมิน ผูเ้รียนท่ีประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือ การ

ประกอบอาชีพอิสระ จาํนวน 35 คน จากจาํนวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผา่นการพฒันาการเป็น

ผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5

ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม

4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันา

คุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตามรายการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

3.1) การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน

3.1.1) เชิงปริมาณ

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั้นปีท่ี 3 แรกเขา้ จาํนวน 1,266 คน

สาํเร็จการศึกษา จาํนวน 441 คน

- จาํนวนผูเ้รียนระดบั ปวส. ชั้นปีท่ี 2 แรกเขา้ จาํนวน 373 คน

สาํเร็จการศึกษา จาํนวน 133 คน
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3.1.2) เชิงคุณภาพ

- ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 34.83

- ผูส้าํเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 35.65

- คิดเป็นผูส้าํเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 35.02

3.1.3) ผลสะทอ้น สถานศึกษาไดจ้ดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นกัศึกษามีการดาํเนิน

กิจกรรมเช่น กิจกรรมHome Room กิจกรรมจิตสงบ...พบธรรมะ กิจกรรมออกเยีย่มบา้น กิจกรรม

ภายในหอพกั เป็นตน้

ผลการประเมิน ผูเ้รียนระดบั ปวช.และปวส.ท่ีสาํเร็จการศึกษาของรุ่น คิดเป็นร้อยละ

35.05 ค่าคะแนน 1 ระดบัคุณภาพ กาํลงัพฒันา

3.2) ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์

3.2.1) เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนทั้งหมดของสถานศึกษา จาํนวน 1,972 คน

3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์

ประกอบดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยแ์ละเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นกลัยาณมิตร มีภาวะผูน้าํกลา้แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า

และพฒันาภูมิปัญญาไทย มีจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน

1,863 คน คิดเป็นร้อยละ 94.47

3.2.3) ผลสะทอ้น : ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความ

เป็นประชาธิปไตย ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นกลัยาณมิตร มีภาวะผูน้าํ กลา้แสดงออก ภูมิใจใน

ความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพฒันาภูมิปัญญาไทย มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และนายราชนั พนันาเคน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง แผนกวชิาพืชศาสตร์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม ไดรั้บรางวลัชมเชย

ในโครงการคดัเลือกนกัเรียน นกัศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวลัพระราชทาน ขนาดกลาง

ประจาํปีการศึกษา 2562 ระดบัเขตความรับผดิชอบของกลุ่มจงัหวดั 7
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ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามขอ้ 5 ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม

3.3) การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา

3.3.1) เชิงปริมาณ จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช.3 จาํนวน 260 คน และ ปวส.2

จาํนวน 143 คน ในปีการศึกษาท่ีผา่นมามีงานทาํในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ปวช.3 จาํนวน 257 คน และ ปวส.2 จาํนวน 133 คน

3.3.2) เชิงคุณภาพ ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา ปวช.3 ร้อยละ 96.95 และ ปวส.2

ร้อยละ 93.01 ในปีการศึกษาท่ี ผา่นมา มีงานทาํในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ

3.3.3) ผลสะทอ้น ผูมี้งานทาํและศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 97.52

ผลการประเมิน ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั ปวช.และปวส. ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา

(ปีการศึกษา 2561) ท่ีมีงานทาํหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 97.52 ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอด

เยีย่ม

  2) จุดเด่น

  1. ดา้นความรู้ คือ ผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 ระดบั

คุณภาพยอดเยีย่ม

2. ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้ คือผูเ้รียนท่ีประสบความสาํเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการ หรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 100 ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม

3. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ คือ ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย์ และ

เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นกลัยาณมิตร มีภาวะ

ผูน้าํ กลา้แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพฒันาภูมิปัญญาไทย มีจิตสาํนึกใน

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 97.52 ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม

  3) จุดทีค่วรพฒันา

  ผูเ้รียนระดบั ปวช.และ ปวส.ท่ีสาํเร็จการศึกษาของรุ่น คิดเป็นร้อยละ 35.05 ระดบัคุณภาพ

กาํลงัพฒันา
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  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา

  -

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นหลกัสูตร

อาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1) การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ

1.1.1) เชิงปริมาณ : ประเภทวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนมีการพฒันาใหเ้ป็นหลกัสูตร

ฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ แบ่งเป็นระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) และ ระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดงัต่อไปน้ี

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)

1. ประเภทวชิาเกษตรกรรม

2. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม

3. ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. ประเภทวชิาเกษตรกรรม

2. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม

3. ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

1.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะอยา่งเป็นระบบ มีการส่งเสริมใหส้าขาวชิา หรือสาขางาน ไดรั้บการพฒันาหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะฯ

1.1.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหก้ารยอมรับ

สถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ
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ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5

ระดบัคุณภาพ ดีเยีย่ม

4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการ

อาชีวศึกษาดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

2.1) คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั

2.1.1) เชิงปริมาณ : ครูผูส้อนมีการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีมีคุณภาพ

คิดเป็นร้อยละ 78.84

2.1.2) เชิงคุณภาพ :

1. ครูผูส้อนท่ีมีคุณวฒิุตรงตามสาขาวชิาท่ีสอน คิดเป็นร้อยละ 100

2. ครูผูส้อนมีแผนการจดัการเรียนรู้ครบทุกรายวชิาท่ีสอน คิดเป็นร้อยละ 97.91

3. ครูผูส้อนท่ีจดัการเรียนการสอนตรงตามแผนดว้ยเทคนิคทีหลากหลายและมี

การวดัผลตามสภาพจริง คิดเป็นร้อยละ 100

4. ครูผูส้อนท่ีทาํวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพจดัการเรียนรู้และแกปั้ญหาการเรียน

คิดเป็นร้อยละ 97.91

5. ครูผูส้อนท่ีใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100

2.1.3) ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอก หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหก้ารยอมรับ

คุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้สูก้ารปฏิบติัจริง

ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5

ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม

2.2) การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และนาํไปใชใ้น

การจดัการเรียนการสอน
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2.2.1) เชิงปริมาณ : ครูผูส้อนจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัและนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน มีทั้งหมด 47 คน

2.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัและนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 97.91

2.2.3) ผลสะทอ้น : นกัเรียน นกัศึกษาไดเ้รียนตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้สูก้าร

ปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

ผลการประเมิน ครูผูส้อนจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัและนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 97.91 ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ

ดีเลิศ

2.3) การจดัการเรียนการสอน

2.3.1) เชิงปริมาณ :

1. ครูผูส้อนท่ีมีคุณวฒิุทางการศึกษาตรงตามสาขาวชิาท่ีสอน จาํนวน 48 คน

2. ครูท่ีมีแผนการจดัการเรียนรู้ครบทุกรายวชิาท่ีสอน จาํนวน 47 คน

3. ครูท่ีจดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิควธีิการ

สอนท่ีหลากหลาย จาํนวน 48 คน

4. ครูท่ีใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการ

จดัการเรียนการสอน จาํนวน 48 คน

5. ครูผูส้อนท่ีทาํวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพจดัการเรียนรู้และ แกปั้ญหาการจดัการ

เรียนรู้ จาํนวน 47 คน

2.3.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ

97.91

2.3.3) ผลสะทอ้น : สถานศึกษาไดส้ร้างช่ือเสียงจากการจดัการเรียนการสอนดา้น

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยัตามบริบทของสถานศึกษา
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ผลการประเมิน ครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ

97.91 ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม

2.4) การบริหารจดัการชั้นเรียน

2.4.1) เชิงปริมาณ :

1. ครูผูส้อนท่ีจดัทาํขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จาํนวน 56 คน

2. ครูผูส้อนท่ีมีขอ้มูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาํชั้นเรียน และรายวชิาเป็น

ปัจจุบนั จาํนวน 47 คน

3. ครูผูส้อนท่ีใชเ้ทคนิควธีิการบริหารจดัการชั้นเรียนใหมี้ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ จาํนวน 56 คน

4. ครูผูส้อนท่ีใชว้ธีิการเสริมแรงใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจ ในการเรียน จาํนวน

56 คน

5. ครูผูส้อนท่ีดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคลดา้นการเรียน และดา้นอ่ืน ๆ จาํนวน 56

คน

2.4.2) เชิงคุณภาพ :

1. ครูผูส้อนท่ีจดัทาํขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 96.15

2. ครูผูส้อนท่ีมีขอ้มูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาํชั้นเรียน และรายวชิาเป็น

ปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 98.07

3. ครูผูส้อนท่ีใชเ้ทคนิควธีิการบริหารจดัการชั้นเรียนใหมี้ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 96.15

4. ครูผูส้อนท่ีใชว้ธีิการเสริมแรงใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจ ในการเรียน

คิดเป็นร้อยละ 96.15

5. ครูผูส้อนท่ีดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคลดา้นการเรียน และดา้นอ่ืน ๆ

คิดเป็นร้อยละ 96.15
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2.4.3) ผลสะทอ้น : ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อครูผูส้อนท่ีดูแลช่วยเหลือ ใหค้าํปรึกษา และ

ไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครอง

ผลการประเมิน ร้อยละเฉล่ีย 96.53 ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม

2.5) การพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ

2.5.1) เชิงปริมาณ :

1. ครูผูส้อนท่ีจดัทาํแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมการพฒันาวชิาชีพ จาํนวน 39

คน คิดเป็นร้อยละ 90.38//81.25

2. ครูผูส้อนท่ีไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมงต่อปี จาํนวน 33 คน

คิดเป็นร้อยละ 96.15//68.75

3. ครูผูส้อนท่ีนาํผลจากการพฒันาตนเองและการพฒันา วชิาชีพมาใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอนจาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 96.15//68.75

4. จาํนวนครูผูส้อนท่ีมีผลงานจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ

จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 32.69//68.75

5. ครูผูส้อนท่ีมีนวตักรรมจากการพฒันาตนเอง และการพฒันาวชิาชีพท่ีไดรั้บ

การยอมรับหรือเผยแพร่ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92//18.75

2.5.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูส้อนท่ีนาํผลจากการพฒันาตนเอง และการพฒันาวชิาชีพมาใช้

ในการจดัการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 96.15//68.75

2.5.3) ผลสะทอ้น : ครูผูส้อนท่ีรับการพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพมาใชเ้พ่ือ

พฒันาการจดัการเรียนการสอน

ผลการประเมิน ร้อยละเฉล่ีย 68.46 //61.25 ค่าคะแนน 3 ระดบัคุณภาพ ดี
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2.6) การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน

2.6.1) เชิงปริมาณ : หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการ

จดัการเรียนการสอน จาํนวน 50 หอ้ง

2.6.2) เชิงคุณภาพ : หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในการ

จดัการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100

2.6.3) ผลสะทอ้น : ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนนกัศึกษา ท่ีเขา้มาใช้

บริการหอ้งเรียนท่ีมีอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และสามารถใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งทัว่ถึง

ครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใชง้าน

ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม

การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน

4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นการบริหาร

จดัการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

3.1) การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา

3.1.1) เชิงปริมาณ: ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัใหมี้ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นในการบริหารจดั

การศึกษา

3.1.2) เชิงคุณภาพ: ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบขอ้มูลสารสนเทศสาํหรับการ

บริหารจดัการดา้นต่าง ๆ

3.1.3) ผลสะทอ้น: ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผูบ้ริหาร

และผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ เท่ียงตรง ไม่ซํ้ าซอ้น

เป็นปัจจุบนั และมีความน่าเช่ือถือต่อขอ้มูลสารสนเทศ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน

สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานในการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ
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ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอด

เยีย่ม

3.2) อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม

3.2.1) เชิงปริมาณ : หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หรือโรงฝึกงานท่ีไดรั้บการ พฒันาใหเ้อ้ือ

ต่อการจดัการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100

3.2.2) เชิงคุณภาพ : อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม

พฒันาใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้

3.2.3) ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน

หรืองานฟาร์ม พฒันาใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ เกิดประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนและ

บุคคลภายนอกท่ีเขา้ศึกษาดูงาน

ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ

ยอดเยีย่ม

3.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

3.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การ

คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภยัไดรั้บการ

บาํรุงรักษาและพฒันา อยา่งต่อเน่ือง

3.3.2) เชิงคุณภาพ : ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบ

การส่ือสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภยัไดรั้บการบาํรุงรักษาอยา่งต่อเน่ือง

3.3.3) ผลสะทอ้น : ผูใ้ชบ้ริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มีความพึงพอใจ

ผลการประเมิน มีผลการประเมิน 5 ขอ้ ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม

3.4) แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ

3.4.1) เชิงปริมาณ : ผูเ้รียนท่ีใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ และศูนยว์ทิยบริการ คิดเป็นร้อยละ

98.17
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3.4.2) เชิงคุณภาพ : ผูเ้รียนท่ีใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ และศูนยว์ทิยบริการ จาํนวน 1,936คน

3.4.3) ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ และศูนยว์ทิยบริการ ท่ีมีผูใ้ชบ้ริการอยา่ง

ต่อเน่ืองเป็นจาํนวนมาก

ผลการประเมิน มีผลการประเมิน 5 ขอ้ ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม

3.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา

3.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสญัญาณอินเทอร์เน็ต อยูท่ี่ 100 Mb/s และครอบคลุม

พื้นท่ีใชง้าน และภายในสถานศึกษา

3.5.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับการใชง้าน ใหก้บั

ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนนกัศึกษา ท่ีเขา้มาใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต โดย

ไม่มีค่าใชจ่้าย และสามารถใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งทัว่ถึง ครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใชง้าน

ภายในสถานศึกษา

3.5.3) ผลสะทอ้น : ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนนกัศึกษา ท่ีเขา้

มาใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และสามารถใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งทัว่ถึง

ครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใชง้านภายในสถานศึกษา

ผลการประเมิน มีผลการประเมิน 5 ขอ้ ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม

4.2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นการ

นาํนโยบายสู่การปฏิบติั ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

4.1การจดัการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวภิาคี

4.1.1) เชิงปริมาณ : 7 สาขาวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนในระบบทวภิาคี

1. สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร (ปวช.)

2. สาขาวชิาการโรงแรม (ปวช.)

3. สาขาวชิาพืชศาสตร์ (ปวส.)
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4. สาขาวชิาช่างกลเกษตร (ปวส.)

5. สาขาวชิาการบญัชี (ปวส.)

6. สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร (ปวส.)

7. สาขาวชิาการโรงแรมและการบริการ (ปวส.)

4.1.2) เชิงคุณภาพ : การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน

1. ขั้นเตรียมความพร้อมในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

2. ขั้นวางแผนในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

3. ขั้นจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

4. ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

5.ขั้นสรุปรายงานผลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

4.1.3) ผลสะทอ้น : สถานศึกษาไดรั้บการยอมรับจากสถานประกอบการใหค้วามร่วมมือ

ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนตามสมรรถนะวชิาชีพ

ผลการประเมิน มีผลการประเมิน ครบถว้น ทั้ง 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5

ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม

  2) จุดเด่น

  1. ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา คือ สถานศึกษาไดรั้บการยอมรับในการพฒันาหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะอยา่งเป็นระบบจาก องคก์ร หน่วยงานภายนอก

2. ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา คือ ครูทุกคนในสถานศึกษามีการจดัทาํแผนการจดัการ

เรียนรู้ และเนน้ผูเ้รียน ในการจดัการเรียนการสอน

3. ดา้นการบริหารจดัการ คือ การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศ และระบบสญัญาณ

อินเตอร์เน็ต

4. ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั คือ สถานศึกษาไดรั้บการยอมรับจากสถานประกอบการใหค้วาม

ร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนตามสมรรถนะวชิาชีพ
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3) จุดทีค่วรพฒันา

  ครูผูส้อนควรไดรั้บการพฒันาตนเองและวชิาชีพเพื่อมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา

  -

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการ

สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

1.1.1) เชิงปริมาณ : ไดมี้การจดัประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการในการกาํหนดมาตรฐาน

การศึกษาของวทิยาลยั

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ใน

การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา จดัทาํแผนปฏิบติังาน

ประจาํปี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

1.1.3) ผลสะทอ้น : สถานประกอบการท่ีจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา มีความพึง

พอใจต่อ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอด

เยีย่ม

1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน

1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวชิาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียน

การสอน คิดเป็นร้อยละ 100

1.2.2) เชิงคุณภาพ : มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอนทุกสาขาวชิา
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1.2.3) ผลสะทอ้น : สถานศึกษาไดรั้บการสนบัสนุนทุน วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ฯลฯ เพื่อ

ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน

ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามขอ้ 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอด

เยีย่ม

1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา

1.3.1) เชิงปริมาณ : ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

บริการชุมชนและจิตอาสา จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 32 โครงการ

1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

บริการชุมชนและจิตอาสา

1.3.3) ผลสะทอ้น : สถานศึกษาใหบ้ริการชุมชนและจิตอาสา เป็นการสร้างช่ือเสียง ให้

ความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายแก่เกษตรกร

ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามขอ้ 5 ขอ้ ค่าคะแนน 5 ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม

4.3.2 ด้านนวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย ใหส้ถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการ

สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

3.1) ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั

3.1.1) เชิงปริมาณ จาํนวนผลงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวจิยั

ในปีการศึกษา 2563 มีจาํนวนทั้งส้ิน 1 ผลงาน

3.1.2) เชิงคุณภาพ สถานศึกษาไดมี้การพฒันาผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั คือ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ เร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร

3.1.3) ผลสะทอ้น นกัเรียน นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะ และเกิดรายไดจ้าก

การดาํเนินโครงการวจิยัส่ิงประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่
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ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามขอ้ 1 และขอ้ 4 ค่าคะแนน 4 ระดบัคุณภาพ ดี

เลิศ

  2) จุดเด่น

  ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้รูและ

บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัทาํ

แผนพฒันาสถานศึกษา จดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา

  3) จุดทีค่วรพฒันา

  ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยั คือ วทิยาลยัฯควรไดเ้ขา้ร่วมการ

แข่งขนัในระดบันานาชาติ

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา

  -
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ส่วนท่ี 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหส้ถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จาํนวน 3 มาตรฐาน ตามระดบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดงัน้ี

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่งึประสงค์

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเดน็การ

ประเมิน

ประเดน็การประเมินที่ 1 ด้านความรู้

ข้อการประเมิน ค่านํา้หนัก ค่าคะแนน
คะแนนท่ีได้

(ค่านํา้หนักxค่าคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 100 100.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 1 ดา้นความรู้

ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ

50.00 – 59.99) กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

ข้อการประเมิน ค่านํา้หนัก ค่าคะแนน
คะแนนท่ีได้

(ค่านํา้หนักxค่าคะแนน)

2.1 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือ

การประกอบอาชีพอิสระ
3 5 15



44

2.2 ผลการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 2 1 2

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 17

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 68.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้

ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ

50.00 – 59.99) กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์

ข้อการประเมิน ค่านํา้หนัก ค่าคะแนน
คะแนนท่ีได้

(ค่านํา้หนักxค่าคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 1 2

3.2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10

3.3 การมีงานทาํและศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 87

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 91.58

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค์

ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ

50.00 – 59.99) กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเดน็กาประเมิน

ประเดน็การประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

ข้อการประเมิน ค่านํา้หนัก ค่าคะแนน
คะแนนท่ีได้

(ค่านํา้หนักxค่าคะแนน)

1.1 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 2 5 10

1.2 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาํหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
3 1 3

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 13

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 52.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา

ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาํลงั

พฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ข้อการประเมิน ค่านํา้หนัก ค่าคะแนน
คะแนนท่ีได้

(ค่านํา้หนักxค่าคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 2 5 10

2.2 การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั และนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจดัการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 2 2 4



46

2.6 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ

จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 79

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 92.94

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาํลงั

พฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

ประเดน็การประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ

ข้อการประเมิน ค่านํา้หนัก ค่าคะแนน
คะแนนท่ีได้

(ค่านํา้หนักxค่าคะแนน)

3.1 การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจดัการสถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรง

ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชง้านดา้น

สารสนเทศภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 100.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 3 ดา้นการบริหารจดัการ

ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาํลงั

พฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)
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ประเดน็การประเมินที่ 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ

ข้อการประเมิน ค่านํา้หนัก ค่าคะแนน
คะแนนท่ีได้

(ค่านํา้หนักxค่าคะแนน)

4.1 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 30 100.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั

ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาํลงั

พฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3ในแต่ละประเดน็การประเมิน

ประเดน็การประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ข้อการประเมิน ค่านํา้หนัก ค่าคะแนน
คะแนนท่ีได้

(ค่านํา้หนักxค่าคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 100.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้

ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาํลงั

พฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)
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ประเดน็การประเมินที่ 2 ด้านนวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย

ข้อการประเมิน ค่านํา้หนัก ค่าคะแนน
คะแนนท่ีได้

(ค่านํา้หนักxค่าคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวจิยั
3 1 3

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 3

ร้อยละของคะแนน ประเดน็การประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 20.00

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเดน็การประเมินท่ี 2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั

ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาํลงั

พฒันา (นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
ร้อยละ

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพงึประสงค์ 92.73

ประเดน็ท่ี 1.1 ดา้นความรู้ 100

ประเดน็ท่ี 1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้ 68

ประเดน็ท่ี 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 91.58

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 91.22

ประเดน็ท่ี 2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 52

ประเดน็ท่ี 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.94
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ประเดน็ท่ี 2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 100

ประเดน็ท่ี 2.4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั 100

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 80

ประเดน็ท่ี 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 100

ประเดน็ท่ี 3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิยั 20

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 90.52

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาํลงัพฒันา (นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 50.00)
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ส่วนท่ี 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาทีกํ่าหนดเพิม่เตมิ

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกาํหนด

เพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเดน็การประเมิน ดงัน้ี
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ส่วนท่ี 7

แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหส้ถานศึกษานาํผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา

ศึกษา วเิคราะห์เพื่อกาํหนดแผนพฒันายกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้พิ่มข้ึน

โดยมีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหอ้ยูใ่นระดบัคุณภาพ “ยอดเยีย่ม” รายละเอียด

ดงัน้ี

มาตรฐานและประเดน็การประเมิน
แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพงึประสงค์

1.1 ดา้นความรู้ 1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผูเ้รียนอาชีวศึกษา

2. โครงการส่งเสริมวจิยัและส่ิงประดิษฐ์

3. โครงการงานวดัผลและประเมินผล(การ

ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ)

4. โครงการติดตามผูส้าํเร็จการศึกษา

1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช้ 1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผูเ้รียนอาชีวศึกษา

2. โครงการส่งเสริมวจิยัและส่ิงประดิษฐ์

3. โครงการงานวดัผลและประเมินผล(การ

ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ)

4. โครงการกิจกรรม อกท.

5. โครงการติดตามผูส้าํเร็จการศึกษา
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มาตรฐานและประเดน็การประเมิน
แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค์

1. โครงการจงัหวดัเคล่ือนท่ี

2. โครงการติดตามผูเ้รียนท่ีออกกลางคนั

3. โครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน นกัศึกษาเพ่ือลด

ปัญหาการออกกลางคนัของผูเ้รียนอาชีวศึกษา

4. โครงการกิจกรรมชมรม 6 ชมรม

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพฒันางานหลกัสูตรการเรียนการ

สอน

2. โครงการจดัการเรียนการสอนของแต่ละแผนก

วชิา -แผนกวชิาพืชศาสตร์ -แผนกวชิาสตัวศาสตร์ -

แผนกวชิาช่างกลเกษตร -แผนกวชิาอุตสาหกรรม

เกษตร -แผนกวชิาบริหารธุรกิจ -แผนกวชิาสามญั

สมัพนัธ์

2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพฒันาส่ือการเรียนการสอน

2. โครงการดาํเนินงานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ

2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 1. โครงการอบรมครูท่ีปรึกษา

2. โครงการพฒันาบุคลากร

3. โครงการพฒันาระบบงานวางแผนและ

งบประมาณ

4. โครงการดาํเนินงานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ

5. โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน

นานาชาติ
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มาตรฐานและประเดน็การประเมิน
แผนพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

6. โครงการงานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

7. โครงการพฒันาหอ้งสมุด

8. โครงการงานอาคารสถานท่ี

9. โครงการดาํเนินงานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ

2.4 ดา้นการนาํนโยบายสู่การปฏิบติั 1. โครงการงานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

2. โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน

นานาชาติ

3. โครงการจงัหวดัเคล่ือนท่ี

4. โครงการดาํเนินงานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการ

เรียนรู้

1. โครงการอบรมครูท่ีปรึกษา

2. โครงการพฒันาบุคลากร

3. โครงการพฒันาระบบงานวางแผนและ

งบประมาณ

4. โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน

นานาชาติ

5. โครงการจงัหวดัเคล่ือนท่ี

3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

งานวจิยั

1. โครงการส่งเสริมวจิยัและส่ิงประดิษฐ์

2. โครงการพฒันาระบบงานครูท่ีปรึกษา

3. โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน

นานาชาติ
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ภาคผนวก
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