รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 256๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก

คํานํา
รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 256๒ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตราที่ 47 กําหนดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตราที่ 48 กําหนด
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมี
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา โดยการกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน ไดแก
มาตรฐานที่ ๑ คุณ ลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึ งประสงค มาตรฐานที่ ๒ การจัดการ
อาชีว ศึก ษา และมาตรฐานที่ ๓ การสรางสั ง คมแห ง การเรียนรู ในการขั บเคลื่ อนการประกัน คุณ ภาพ
การศึก ษาของสถานศึก ษา เพื่ อ นําผลการประเมิ นคุ ณ ภาพไปใชในการพั ฒ นากระบวนการบริห ารจั ด
การศึกษาในสถานศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตอไป
การจัดทํารายงานการประเมิน ตนเองประจําปการศึกษา 256๒ ไดรับคําแนะนําจากผูบริหาร
สถานศึกษา ไดรับความรวมมือจากคระกรรมการ และผูเกี่ยวของทุกฝายจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี จึง
ขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ และหวังวารายงานเลมนี้จะเปนประโยชนแกสถานศึกษา ผูประเมินภายในตน
สังกัด และผูสนใจตอไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
พฤษภาคม 256๓

ข

คําชี้แจง
รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 256๒ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ประกอบด วยการสรุปสาระที่สํ าคัญ 6 สวน ไดแก สวนที่ 1 บทสรุป สําหรับผูบ ริห าร ส วนที่ 2 ขอมู ล
พื้นฐานของสถานศึกษา สวนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สวนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ส ว นที่ 5 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ตามเกณฑการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาของสถานศึ กษาอาชีวศึกษา และสวนที่ 6 แผนพั ฒ นาเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุ รี ไดนํ าหลั กเกณฑ และแนวปฏิ บั ติการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา เปนแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 เพื่อใชการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
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สารบัญ
คํานํา
คําชี้แจง
สารบัญ
สวนที่ 1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
สวนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สวนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สวนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สวนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ภาคผนวก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 256๒
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สารบัญตาราง
ผลการประเมินรายดานและภาพรวม ( ปวช. และ หรือ ปวส. และ หรือ การฝกอบรมวิชาชีพ )
ตารางที่ 1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและ
จําแนกเปนรายการประเมิน
ตารางที่ 2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและ
จําแนกเปนรายการประเมิน
ตารางที่ 3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและ
จําแนกเปนรายการประเมิน
ตารางที่ 4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ตารางที่ 5 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ตารางที่ 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน
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3๓
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สวนที่ ๑
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษา 256๒ ประกอบดวยการสรุป
สาระสําคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีผลของการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 256๒ จากทั้ง 5 ดาน มีผลสัมฤทธิ์ดังนี้
1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓๗ %
2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มีคาเฉลี่ยเทากับ ๑๐ %
3. ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒๐ %
4. ดานการมีสวนรวม
มีคาเฉลี่ยเทากับ ๑๐ %
5. ดานปจจัยพื้นฐาน
มีคาเฉลี่ยเทากับ ๑๐ %
ซึ่งเมื่อนําคาเฉลี่ยทั้ง 5 ดานมาหารและหาคาเฉลี่ย อยูที่ ๘๗ % จึงทําใหวิทยาลัยฯ จัดอยูใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2 จุดเดน
1.2.1 ดานความรู
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีการจัดโครงการติว V-NET ใหกับนักเรียน นักศึกษา
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการสอบ V-NET อีกทั้งยังมีการสนับสนุนผูเรียนและคุณครูผูสอนในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การทําสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยตาง ๆ
1.2.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีการดูแลผูเรียนอยางเปนระบบจึงสงผลใหผูเรียนสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑที่กําหนด วิทยาลัยฯ ไดเขารวมประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาและ
ไดรับผลการประเมินในระดับ 5 ดาว อยางตอเนื่องถึง3ปติดตอกัน นอกจากนี้แลววิทยาลัยฯ ยังมีระบบการ
ติดตามผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีการจัดคายเพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม จัดอบรม
โครงการตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถอยูในชุมชนและสังคมไดอยาง
มีความสุข
1.2.4 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ฯ ตระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตรอยางเปน
ระบบ ครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการนําแผนไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.5 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาลัย ฯ มีหองเรียนที่สามารถใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูงอยางเพียงพอตอผูเรียน และคุณครู
ผูสอน ซึ่งสามารถใหผูเรียนและคุณครูผูสอน ใชสืบคนขอมูล และใชในการกิจกรรมตาง ๆ ทําใหการเรียน
การสอนดําเนินไปไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
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1.2.6 ดานการบริหารจัดการ
ครู ผู ส อนในวิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารพั ฒ นาตนเองและพัฒ นาวิ ช าชี พของครู ผู ส อนอย า งต อเนื่อง
ผูบริหารสถานศึกษาไดบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใหครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา มีการพัฒ นาระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีโครงการพัฒนาแหลงเรียนรู ศูนยวิทยบริการ หองสมุด การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อ
ตอการศึกษาคนควา
1.2.7 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการ ในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน เขา
รวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการดานวิชาการ บริการดานวิชาชีพ รวมถึงบริการดานจิตอาสาตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง
1.2.8 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอยางเขมแข็ง วิทยาลัย ฯ มีโครงการ
และแผนงานในการระดมทรั พ ยากรที่ ห ลากหลายเพื่ อ การจั ด การอาชี วศึ ก ษาทั้ ง ภายในประเทศและ
ตางประเทศ
1.2.9 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ครูผูสอน และผูเรียนของวิทยาลัย ฯ ไดรับรางวัลระดับภาค และระดับชาติอยางตอเนื่องในทุกๆ
ปการศึกษา
1.2.10 ดานการจัดการศูนยบมเพาะผูประกอบการ
ศูน ยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯไดรับผลการประเมินในระดับ 5 ดาว
(ยอดเยี่ยม) อยางตอเนื่องถึง 3 ปติดตอกัน(2558 - 2560) คาคะแนนเทากับ 5 จัดอยูในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1.3.1 วิทยาลัยฯ ควรมีการพัฒนาผูเรียนในดานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) เนนใหผูเรียนเห็นความสําคัญ ของการสอบมาตรฐานวิชาชีพ การสอบ
V-NET อาจสงผลใหมีคาคะแนนเฉลี่ยผานเกณฑและอยูในระดับที่ดีขึ้น
1.3.2 วิทยาลัยฯควรใหทุกสาขาวิชาเปดการเรียนการสอนในะระบบทวิภาคี เรียนรวมกับ
สถานประกอบการ ตาง ๆ และดําเนินการเรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอยางเปนระบบ และตอเนื่อง
1.3.3 วิ ท ยาลั ย ฯควรส ง เสริ ม ให ค รู ผู ส อนและนั ก เรี ย นทุ ก คนในวิ ท ยาลั ย สร า งนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคตาง ๆ เพื่อที่ครูผูสอนและนักเรียนไดฝกทักษะการทําโครงงาน สิ่งประดิษฐ เพิ่ม
มากขึ้น
1.4 ขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
1.4.1 วิทยาลัยฯ จัดโครงการติว V-Net และสนับสนุนเงินและงบประมาณในการใหเ ด็ก ฝก
ทักษะตาง ๆ อยางเต็มที่
1.4.2 วิทยาลัยฯ จัดอบรมใหคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
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1.4.3 วิ ท ยาลั ย ฯ จั ด ประกวดแข ง ขั น ด า นนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ หรื อ งานวิ จั ย ภายใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่องในทุกๆป เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการเขารวมการแขงขัน และ
ประโยชนที่จะไดรับในการพัฒนาตนเองใหเกงขึ้น มีทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ
วิทยาลัยไดกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยไดมี
การศึกษาสถานการณของวิทยาลัยทั้ง ภายในและภายนอกเพื่อจัดการศึกษาทั้ง ในระดับปวช. ปวส. และ
ปริญญาตรีสายปฏิบัติการเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการมีความพึงพอใจ
ตามวิสัยทัศน (vision) ที่ไดกําหนดไวคือ "เปนสถาบันอาชีวเกษตรชั้นนํา ผลิตและพัฒนาคนคุณภาพ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสังคม " เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคไดจัดแนวทางการศึกษาดังนี้
1. การปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นและความตองการของสถานประกอบการ
2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง ใหตรงกับความ
ตองการของผูเกี่ยวของและสถานประกอบการ
3. สนับสนุนดานความรวมมือ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีและฝกงานใน
สถานประกอบการมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาชี วศึ ก ษาไดทํ า แผนพั ฒ นาการอาชี วศึ ก ษา พ.ศ.2560-2579
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะเวลา 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหง ชาติ
ฉบับที่ 12 มีสาระสําคัญเรื่องแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพเพื่อ ผลิ ต
และพัฒ นากําลัง คนในระดับ ฝ มือ (ปวช.)และระดั บเทคนิ ค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญ ญาตรี ส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และการฝกอบรมวิชาชีพการเพิ่มพูนความรูและทักษะอาชีพระยะสั้นและ
ระยะยาวที่ มี ค วามสั ม พั น ธ สอดคล อ งกั บ ปรั ช ญากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาและมาตรฐาน
อาชีวศึกษา
ตามแผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา ป พ.ศ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบุรี มีการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยวิสัยทัศน “เปนสถาบันอาชีวเกษตรชั้นนํา ผลิต
และพัฒนาคนคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสังคม” และพันธกิจ ๕ พันธกิจ ดังนี้
พันธกิจที่ ๑ จัดการศึกษา ในระดับ ปวช ปวส ทั้งในระบบ นอกระบบและทวิภาคี
พันธกิจที่ ๒ จัดฝกอบรม สงเสริม และพัฒนาอาชีพแกเกษตรและประชาชน
พันธกิจที่ ๓ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สรางองคความรูสูชุมชน
พันธกิจที่ ๔ พัฒนางานฟารม งานอุตสาหกรรม และทรัพยากรอื่นๆใหเปนแหลงเรียนรูและหารายได
พันธกิจที่ ๕ บริหารจัดการ และปฏิบัติงานไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา และยึดหลักธรรมาธิบาล
จากการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงค แบงได 5 ดาน
1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา จัดอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3. ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
4. ดานการมีสวนรวม จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
5. ดานปจจัยพื้นฐาน จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
จากผลรวมทั้ง 5 ดาน ทําใหสถานศึกษา จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
4.1 ความเปนมาและความสําคัญ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงล็อบสเตอรน้ําจืด สําหรับ
การเรียนการสอนและฝกประสบการณจริงแกนักศึกษาแผนกวิชาประมง โดยเริ่มตั้งแตการเลี้ยงพอแมพันธุ
การอนุบาลลูกกุง และการเพาะเลี้ยงกุง ทําใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจากของจริงและมีการศึกษาทดลอง
ตางๆ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุง นอกจากนักศึกษาของวิทยาลัยแลว ยังไดมีการเผยแพรสูเกษตรกรและ
ผูสนใจทั่วไป โดยจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรหลายรุน
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนฟารมการเรียนการสอนสําหรับการฝกประสบการณจริงแกนักศึกษา
2. เพื่อเปนแหลงศึกษา ทดลองแกครูและนักศึกษา
3. เพื่อเผยแพรความรูสูชุมชน
4.3 กรอบแนวคิด (ถามี)
การเพาะเลี้ยงกุง ล็อบสเตอรน้ําจืดเปนฐานเรียนรูหนึ่ง ของศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ที่ไดนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน
4.4 วิธีการดําเนินงาน
1. การจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การถอดบทเรียน ฐานการเรียนรูการเพาะเลี้ยงกุงล็อบสเตอรน้ําจืด
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
4. การประเมินกิจกรรมการเรียนรู
4.5 ผลการดําเนินงาน
จากผลการดําเนินงานทําใหวิทยาลัยมีแหลง เรียนรูทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติแกนัก ศึกษา
มีผลการศึกษาทดลอง การวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุงล็อบสเตอรน้ําจืด ซึ่งนักศึกษาไดนําไปแขงขันใน
งานประชุมวิชาการของ อกท. ทั้ง ระดับภาคและระดั บ ชาติ และไดรับรางวัลผลการปฏิ บั ติที่ เ ป น เลิ ศ
ระดั บ ประเทศด า นพั ฒ นาการเรี ย นรู ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในป 2559 จากศู น ย
สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณ
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สวนที่ ๒
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สําคัญ ดังนี้
๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ไดแก
2.1.1 ที่ตั้ง
59 หมู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท 032-772855 โทรสาร 032-772856
เว็บไซต www.pkaset.ac.th อีเมลล pkasetjompon@gmail.com
2.1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ เปนสถานศึกษาเกษตร กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 บนพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งเคยเปนพื้นที่ของทาน
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต มีพื้นที่ดําเนินการประมาณ 4,620 ไร ตั้ง อยู ณ บานเลขที่ 59 หมู 3
ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีชื่อเมื่อเริ่มกอตั้งวา วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี
และชื่อที่เรียกขานกันในศิษยเกาวา “เกษตรจอมพล”
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี เ พชรบุ รี ก อ ตั้ ง เพื่ อ สนองนโยบายของรั ฐ บาลที่ จ ะกระจาย
สถานศึกษาทางดานการเกษตรไปในจังหวัดที่สําคัญๆ ใหครบทุกจัง หวัด และขยายการศึกษาดานอาชีว
เกษตรใหกวางขวางยิ่ง ขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรในระดับกลางที่มีความรูความสามารถทางดานเกษตรกรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ใหสามารถออกไปประกอบอาชีพไดอยางมี
ความเชื่อมั่นในวิชาชีพของตนเอง ไดอยางเปนรูปธรรมตอไป
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สามารถเดินทางไดทั้งทางรถไฟและทางรถยนต โดยมี
ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงวิทยาลัยประมาณ 190 กิโลเมตร สามารถเดินทางเขาสูวิทยาลัย ฯ ไดหลาย
ทางคือ เสนทางที่ 1 โดยทางรถยนต บริเวณหมูบานหวยทรายใต อําเภอ ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ณ หลัก
กิโลเมตรที่ 220 ถนนเพชรเกษม ถนนทางเขาเรียกวา ถนนจอมพล หางจากถนนเพชรเกษม 13 กิโลเมตร
และวิทยาลัยฯอยูหางจากตัวจัง หวัดเพชรบุรี 64 กิโลเมตร เสนทางที่ 2 โดยทางรถยนต เสนทางถนน
เลี่ยงเมืองสาย ชะอํา - ปราณบุรี (สายใหม) โดยหางจากทางแยกหุบกะพง ประมาณ 25 กิโลเมตร จะมี
ป า ยของวิ ท ยาลั ย ฯ ตั้ ง อยู ริ ม ถนนทางด า นซ า ยมื อ ถ า มาจากอํ า เภอปราณบุ รี จะต อ งไปกลั บ รถ
(อีกประมาณ 500 เมตรจากทางเขาวิทยาลัย ฯ ) และมีระยะทางจากถนนสายเลี่ยงเมืองเขามาอีกประมาณ
2 กิโลเมตร เสนทางที่ 3 โดยทางรถไฟ ถาเปนขบวนรถดวนตองมาลงรถไฟที่สถานีรถไฟชะอํา หรือสถานี
รถไฟหัวหิน แตถาเปนขบวนรถธรรมดาสามารถลงไดท่ีสถานีรถไฟหวยทรายใต แลวตอรถยนตเขามาที่
วิทยาลัยอีกตอหนึ่ง
2.1.2 การจัดการศึกษา
ปจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาเกษตรเปนหลัก และ
สาขาอื่นๆ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
โดยจัดการศึกษาออกเปน 3 ระบบ คือ ระบบปกติ ระบบทวิภาคี และนอกระบบ (โครงการอาชีวศึกษาเพื่อ
การพัฒนาชนบท หรือ อศ.กช.) นอกจากนี้ยังเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทเกษตรกรรม โดยมี
ความประสงคที่จะผลิตบุคลากรทางดานการเกษตรใหมีคุณภาพทุกสาขาวิชาที่เปดสอน ตามความตองการ
ของตลาดแรงงานและชุมชนเปนสําคัญ
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2.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา
ลักษณะทางสังคมและการเมือง ในพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตั้งอยูในเขต
พื้ น ที่ อ งค การบริห ารส ว นตํ าบลสามพระยา ตั้ ง อยู ห า งจากตั วจั ง หวัด เพชรบุ รีม าทางใต ป ระมาณ 64
กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดตอกับอําเภอหัวหิน จัง หวัดประจวบคีรีขันธ ทําใหวิทยาลัยตองรับหน า ที่
ใหบริการการศึกษาทั้งสองจังหวัดนี้เปนสวนใหญ ประชากรทั้งสองจังหวัด มีอาชีพหลักในดานเกษตรกรรม
การประมง การปศุสัตว รวมทั้งการคาสงและการคาปลีก การอุตสาหกรรม การทองเทีย่ ว และการบริการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดเพชรบุรีประชากรสวนใหญมีอาชีพหลักคือกสิกรรมจากจํานวนประชา
กรทั้ง สิ้น เปน ประชากรในภาคการเกษตรถึงรอยละ 66.20 (296,161 คน) ซึ่ง มีรายไดเฉลี่ยประมาณ
38,467 บาทตอคนตอป การถือครองพื้นที่เปนที่ดินที่ทําการเกษตรทั้งสิ้น 1,156,219 ไร คิดเปนรอยละ
29.70 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด เปนพื้นที่ทํานา 483,264 ไร ทําไร 407,285 ไร สวนที่เหลือเปน
พื้น ที่ปลูกไมผล ไมยืน ตน พืชผัก ไมดอกไมประดับ ทุง หญาเลี้ยงสัตว บอปลา บอกุง และปลูกป า โดย
ภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 265,675 ไร
๒.๒ แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผู้อํานวยการวิทยาลัย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

คณะกรรมการวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

งานบริหารงานทั�วไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

งานบุคลากร

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานครูที�ปรึกษา
นักศึกษา

งานวัดผลและประเมินผล

งานการเงิน

งานความร่วมมือ

งานปกครอง

งานวิทยบริการ
และห้องสมุด

งานการบัญชี

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ�งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

งานพัสดุ

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา

งานสื�อการเรียนการสอน

งานอาคารสถานที�

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

งานทะเบียน

งานฟาร์มและโรงงาน

แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์
แผนกวิชาประมง

แผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร

แผนกวิชาช่างเกษตร

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

7
๒.๓ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.3.1 ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ขอมูลผูเรียน
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. ๒
ปวช. ๓
รวม ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม ปวส.

ปกติ
๘๐
๔๕
๔๐
๑๖๕
๓๒
๓๗
๖๙

ทวิภาคี
๑๐
-

ทวิศึกษา
-

รวม
๘๐
๔๕
๔๐
๑๖๕
๔๒
๓๗
๗๙

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 256๑
ระดับชั้น
ปวช. ๓
ปวส. ๒
รวม

แรกเขา
๕๙
๕๔
๑๑๓

สําเร็จการศึกษา
๓๕
๔๔
๗๙

คิดเปนรอยละ

สําเร็จการศึกษา
๓๙
๓๒
๗๑

คิดเปนรอยละ

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 256๒
ระดับชั้น
ปวช. ๓
ปวส. ๒
รวม

ที่มา : งานทะเบียน

แรกเขา
๘๑
๔๕
๑๒๖
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2.3.2 ดานบุคลากรของสถานศึกษา
จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง

-

๔
๓
1
1
2
1๑

๕
7
5
2
3
2
4
2๘

-

5
17

๔
2
3
1
1
1
2
1๔

1
2
1
-

- ๒ ๓
1 2
1 1
- 1
1 1
1 1
1 3
7 1๒

4

จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

ที่มา : งานบุคลากร

ม. ตนหรือ ต่ํากวา

ม.ปลาย / ปวช.

ปวส. / อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

1. ขาราชการพลเรือน
2. ครูพิเศษสอน
3. ลูกจางประจํา
4. ลูกจางชั่วคราว
5. ลูกจางรายเดือน
รวมทั้งหมด

จํานวน
(คน)

หญิง

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

วุฒิการศึกษา

ชาย

เพศ

ครูผูชวย

1
4
2
3
1
1

ครู

ต่ํากวา

๓
๔
6
2
1
2
3
1
22

ชํานาญการ

ป.ตรี

1
1
2

ชํานาญการพิเศษ

ป.โท

-

ป.เอก

-

ตําแหนง ผูบริหาร/ครู

หญิง

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
แผนกวิชาชางเกษตร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
รวมทั้งหมด

๔
๘
8
4
2
2
3
6
37

วุฒิการศึกษา

ชาย

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

๔
๘
8
5
2
3
3
6
๓๙

เพศ

อัตราจาง

ฝายผูบริหาร
แผนกวิชาพืชศาสตร
แผนกวิชาสัตวศาสตร
แผนกวิชาประมง

จํานวน
(คน)

พนักงานราชการ

ผูบริหาร/แผนกวิชา

ขาราชการ

สถานภาพ

4
2
11
14
9
40

1
2
5
7
5
20

3
6
7
4
20

6
6
6
18

1
4
2
7

2
1
1
4

4
2
2
3
11

-
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2.3.3 ดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ปการศึกษา 256๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 โดยจัด
การศึกษาออกเปน 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษาระบบทวิภาคี และการศึกษานอกระบบ
(อศ.กช)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผูจบ ม.3 หรือเทียบเทา เปดสอน 2 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร
- สาขางานการเกษตร
2) สาขาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ ชั้น สูง (ปวส.) โดยรับผูจบการศึก ษาระดั บ ปวช.สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร หรือสาขาใดก็ได และผูจ บ ม.6 หรือเทียบเทา เปดสอน ๓ สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาพืชศาสตร
- สาขางานพืชสวน
- สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน (ทวิภาคี)
2) สาขาวิชาสัตวศาสตร
- สาขางานการผลิตสัตว
3) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ที่มา : งานหลักสูตร
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2.3.4 ดานอาคารสถานที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2515 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
4,620 พื้นที่ใชสอยรวม 7,846 ตารางเมตร มีอาคารตางๆ ดังนี้
1) อาคารเรียน/อาคารปฏิบัติการ
อาคารเรียน 1
1
หลัง
อาคารเรียน 2
1
หลัง
อาคารเรียนคณะสัตวศาสตร
1
หลัง
อาคารอุตสาหกรรม
1
หลัง
อาคารชางกลเกษตร
3
หลัง
อาคารพืชกรรม
3
หลัง
อาคารธุรกิจเกษตร
2
หลัง
2) อาคารวิทยบริการ/หองสมุด
1
หลัง
3) อาคารอเนกประสงค
1
หลัง
4) หอประชุม
1
หลัง
5) โรงอาหาร
2
หลัง
6) บานพักครู
58 หลัง
7) หอพักนักเรียน ชาย ( 6 หลัง )
64 หอง
8) หอพักนักเรียน หญิง
50 หอง
9) โรงงานผลิตนมพาสเจอรไรส
1
หลัง
10) อาคารอื่นๆ
อาคารเก็บปุย
1
หลัง
อาคารพัสดุ
1
หลัง
อาคารจําหนายผลผลิต
1
หลัง
โรงงานนม(เกา)
1
หลัง
โรงรีดนม
1
หลัง
เรือนเพาะชํา
5
หลัง
โรงผสมอาหารสัตว
1
หลัง
โรงเก็บเครื่องมือฟารม
1
หลัง
โรงเก็บรถยนต
2
หลัง
โรงเพาะเลี้ยงลูกปลา
1
หลัง
โรงเก็บหญาแหง
1
หลัง
คอกโคเนื้อ
2
หลัง
คอกโคนม
1
หลัง
คอกคัดโค
1
หลัง
คอกไกไขกรงตับ
1
หลัง
คอกไกทั่วไป
3
หลัง
คอกสุกร
3
หลัง
ปอมยาม
2
หลัง
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2.3.5 ดานงบประมาณ
ประมาณการรายรับ - รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปปจจุบัน
๗๗๐,๒๗๓
- คาดวามีรายรับในปตอไป
๒,๓๑๕,๐๐๐
ข. เงินงบประมาณ ป 2562 (ปตอไป) ทีค่ าดวาจะไดรบั
งบบุคลากร
๒๓,๑๘๕,๔๐๐
งบดําเนินงาน
๗,๘๑๖,๑๐๐
งบลงทุน
๑๙,๔๓๓,๕๐๐
งบเงินอุดหนุน
๖,๕๔๓,๕๐๐
งบรายจายอื่น
๒๐๐,๐๐๐
2. ประมาณการรายจาย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
1๕,๒๐๐,๓๐๐
- คาจางประจํา
3,๕๓๓,๕00
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
๔๓๒,๐๐๐
- เงินประจําตําแหนง
1,๘๕๘,๐๐๐
- คาตอบแทนเงินเดือนขาราชการ
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2,๑๖๑,๖๐๐
- เงินอื่นๆ
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
๑๕,๙๙๔,๘๗๓
- คาสาธารณูปโภค
๑,๔๕๐,๐๐๐
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
๓,๘๐๔,๕๐๐
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
๑๕,๖๒๙,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนทั่วไป
- ..............................................
งบรายจายอืน่
- โครงการศูนยซอมสรางฯ
2๐0,000
- ..............................................

๖๐,๒๖๓,๗๗๓ บาท
๓,๐๘๕,๒๗๓ บาท
บาท
บาท
๒๓,๑๘๕,๔๐๐ บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
๖๐,๒๖๓,๗๗๓ บาท
20,267,090 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
๑๗,๔๔๔,๘๗๓ บาท
บาท
บาท
๑๙,๔๓๓,๕๐๐ บาท
บาท
บาท
-

บาท

-

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
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๒.๔ ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ภูมิรู ภูมิธรรม นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
ปณิธาน
มุงมั่นพัฒนา คนคุณภาพสูสากล
เอกลักษณ
ผูนําดานการเกษตรและเทคโนโลยี
อัตลักษณ
นักเทคโนโลยีการเกษตร
จุดเนน
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
จุดเดน
โคนม-โคเนื้อ
๒.๕ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
วิสัยทัศน
เปนสถาบันอาชีวเกษตรชั้นนํา ผลิตและพัฒนาคนคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูสังคม
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ใหมีคุณลักษณะของ
ผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค
พันธกิจที่ 2 บริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ ๓ วิจัยพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ แหลงเรียนรูและงานฟารม สูชุมชน
กลยุทธ
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ
1 จัดการศึกษาในระดับปวช. ปวส. และ
1 จัดการศึกษาเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา มีความรู ทั้ง
ปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ใหมีคุณลักษณะของ
ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ เปนไปตามมาตรฐาน
ผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
2 จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให ผู  สํ าเร็ จการศึ กษา มี ทั กษะ
วิ ชาชี พ และทั กษะชี วิ ต เป นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู
รวมกับผูอื่นได
3 จัดการศึกษาเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค
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2

บริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1

ที่
2

พันธกิจ
บริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
2

3

4

3

วิจัยพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ แหลงเรียนรู
และงานฟารม สูชุมชน

1

2
3

ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความ ต
องการของผูเรียน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติ มให ทั น
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต อง
การของตลาดแรงงาน
กลยุทธ
จัดใหมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวน ตาม
เกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน ระบบต
อเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม
และความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรี ยนเปนสํ าคัญ ตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน
บริหารจัดการบุ คลากร สภาพแวดล อม ภูมิทัศน
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศู นย วิ ทยบริ การ สื่ อ แหล ง เรี ยนรู  เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุ ภั ณฑ แ ละงบประมาณของ
สถานศึ ก ษาที่ มี อ ยู  อ ย า งเต็ ม ศั ก ยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
ดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาใหสําเร็จ ตาม
นโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน
ที่ กํ ากั บดู แล โดยความร วมมื อของผู  บริ หาร ครู
บุ คลากรทางการศึ ก ษาและผู  เรี ยนรวมทั้ ง การ
สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประสานความร ว มมื อ ความร ว มมื อ กั บ บุ ค คล
ชุมชนองคกรตางๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนใน
ชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
จัดหาแหลงทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ และสงเสริมการประกอบธุรกิจของ
ผูเรียน
องคความรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และเทคโนโลยีมาพัฒ นากระบวนการเรียนรูใน
วิชาชีพและถายทอดสูชุมชน
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๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
ไดรับรางวัล ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 4๑ ป
การศึกษา 256๒ คะแนนรวมเปนอันดับที่ 2 ของระดับภาคกลาง ณ วษท.ชลบุรี
2.6.๒ รางวัลและผลงานของผูเรียน
มาตรฐานเหรียญทอง จํานวน 19 รายการ คือ
1. ทักษะไมผล
2. ทักษะการเพาะเห็ด
3. ทักษะผสมเทียมโค
4. ทักษะชางยนต
5. ทักษะชางสํารวจ
6. ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว
7. ทักษะพิมพดีดดวยคอมพิวเตอร
8. ทักษะบัญชีฟารม
9. ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ
10. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโอกาสตางๆ
11. ทักษะการจัดตูปลา
12. การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ สาขาพืชศาสตร
13. การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ สาขาสัตวศาสตร
14. การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ สาขาประมง
15. การประกวดกิจกรรมเดนของหนวย อกท.
16. การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 3 ดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป
17. การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 5 ดานผลิตภัณฑอาหาร
18. การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
19. การประกวดหนวย อกท.ที่มีความประพฤติและรวมกิจกรรมดีเดน
มาตรฐานเหรียญเงิน จํานวน 11 รายการ คือ
1. ทักษะพืชผัก
2. ทักษะไมดอกไมประดับ
3. ทักษะโคนม
4. ทักษะการผลิตไสกรอกจากเนื้อสัตว
5. ทักษะการเขียนและนําเสนอแผนธุรกิจ
6. ทักษะการจัดสวนถาด
7. ทักษะการจัดสวนในภาชนะแกวใส
8. ทักษะศิลปประดิษฐ
9. การสัมมนาผลงานประเภททดลองวิจัยสาขาทั่วไป
10.การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ
11.การประกวดโคบาล
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มาตรฐานเหรียญทองแดง จํานวน 3 รายการ คือ
1. ทักษะการพูดในที่ชุมชน
2. การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 4 ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. การประกวดสิง่ ประดิษฐคนรุนใหม ประเภทที่ 6 ดานเทคโนโลยีการเกษตร
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สวนที่ ๓
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 10
ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสํ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีความรู 
มีทักษะและการประยุ กต ใช เป นไปตามมาตรฐานคุ ณวุฒิอาชี วศึกษาแต ละระดับการศึ กษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นการประเมิน 1.1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตางๆ
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
ประเด็นการประเมิน ๑.๒ ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
ประเด็นการประเมิน ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดีภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรั กษ สิ่ง
แวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นการประเมิน ๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ กษาใช หลั กสู ตรฐานสมรรถนะที่ สอดคล องกั บความต องการของผู  เรี ยน ชุ มชน สถาน
ประกอบการตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมให ทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ประเด็นการประเมิน ๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่องเพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสู ตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิ ชา
ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
ประเด็นการประเมิน ๒.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑและงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการประเมิน ๒.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียนรวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสัง คมแหง การเรียนรูมีการจัด ทํ า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นการประเมิน ๓.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในการจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน ๓.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคงานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
ประเด็นการประเมิน 3.3 ดานการจัดการศูนยบมเพาะผูประกอบการ
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนการจัดการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน ครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวของ สง เสริมการประกอบธุรกิจ การดําเนินงานตามแผนธุรกิ จ
ใชธุรกิจในสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู และพัฒนาทักษะในการเปนผูประกอบการของผูเรียน
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สวนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
๔.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึง ประสงคดานความรูตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีว ศึ กษา
ดังนี้
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
ผลจากการดูแลผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด
ผู เ รี ย นคิ ด เป น ร อ ยละของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา รอยละ ๕๖.๓๕ มีคา
คะแนนเทากับ ๒ มีผลการประเมินอยูในระดับ ปานกลาง
1.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ในปการศึกษา 2562 มีนักเรียนนักศึกษาที่ไดเขารวมกิจกรรมในโครงการของศูนยบมเพาะฯ เพื่อ
พัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจํานวน 71 คน โดยมีทั้งนักเรียนในระดับ ปวช.
และนักศึกษาในระดับ ปวส. และจากการสํารวจขอมูลผูเรียนที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2562 แลวได
ประกอบอาชีพอิสระ พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 64 คน คิดเปนรอยละ 90 คาคะแนนเทากับ 5 จัดอยูใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยทางวิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรมการประกวดสิ่ง ประดิษฐ นวัตกรรม
งานสรางสรรค หรืองานวิจัยภายในสถานศึกษา มีผลงานและไดรับรางวัลจากการเขารวมประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ในระดับจังหวัด ระดับภาค ไปจนถึงไดรับรางวัลระดับชาติ จึงทําใหผล
การประเมิน มีคาคะแนนเทากับ 4 อยูในระดับดีเลิศ
1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว โดยมีการ
ประชุม การวางแผนการดําเนินโครงการ การดําเนินกิจกรรม การสรุปและรายงานผลของผูเรียนใน การ
แขงขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 62.00 การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด คิดเปน
รอยละ 62.00 การแขง ขัน ทักษะวิชาชีพระดับภาค คิดเปนรอยละ 41.94 การแขง ขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ คิดเปนรอยละ 27.24 และ การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับนานาชาติ คิดเปนรอยละ 0 ซึ่งใน
ปการศึกษา 256๒ สถานศึกษาไดมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขง ขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ มีผลใหการประเมิน มีคาคะแนนเทากับ 4 ระดับคุณภาพดีเลิศ
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1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผลการพัฒ นาผูเรียนอยางเปนระบบ สง ผลใหผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ในระดับปวช.3 จํานวน 16 คน จากผูเขารับการประเมินทั้งหมด 39 คน คิดเปนรอยละ 41.02
และในระดับปวส.2 ประเภทวิชาเกษตรกรรม จํานวน 21 คน จากผูเขารับการประเมินทั้งหมด 24 คน คิด
เปนรอยละ 87.50 และประเภทวิชาประมง จํานวน 9 คน จากผูเขารับการประเมินทั้งหมด 9 คน คิด
เปนรอยละ 100 เฉลี่ยทั้งระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เทากับรอยละ 63.88 คาคะแนนเทากับ 3 จัดอยู
ในระดับคุณภาพ ดี
1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลการพั ฒ นาผู เ รี ย นอย า งเป น ระบบ ส ง ผลให ผู เ รี ย นระดั บ ปวช.3 มี ผ ลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้ง แตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในจํานวน 22 คน
จากผูที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรทั้งหมด 39 คน คิดเปนรอยละ 56.41
และในระดับปวส.2 ประเภทวิชาเกษตรกรรม จํานวน 11 คน จากผูที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตรทั้งหมด 24 คน คิดเปนรอยละ 45.83 และประเภทวิชาประมง จํานวน 2 คน จากผูที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรทั้งหมด 9 คน คิดเปน รอยละ 22.22 เฉลี่ยทั้ง
ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เทากับรอยละ 48.61 คาคะแนนเทากับ 1 จัดอยูในระดับคุณภาพ กําลัง
พัฒนา
1.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
ผลการติ ด ตามการมี ง านทํ า และศึ กษาต อ ของผู สํ า เร็ จ การศึ กษา มี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปการศึกษา 256๒ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร
สาขางานการเกษตร จํานวน ๓9 คน ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปการศึกษา
256๒ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืช ศาสตร สาขางานพืชสวน จํานวน ๗ คน ประเภทวิ ช า
เกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขางานการผลิตสัตว จํานวน ๑6 คน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชา
เพาะเลี้ ย งสั ต วน้ํ า จํ านวน ๙ คน รวมทุ ก สาขาวิ ช า จํ า นวน ๓๒ คน โดยมี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั กสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในปการศึกษา 256๒ ที่มีง านทํา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต อ
จํานวน ๓๖ คน และมีผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษา
256๒ ที่มีงานทําประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขา
งานการผลิตสัตว จํานวน ๑๔ คน ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร สาขางานพืชสวน จํานวน
๗ คน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน ๗ คน รวมทุกสาขาวิชาจํานวน ๒๘ คน นั่น
คือมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ทั้งหมดในปการศึกษา ที่ผานมา จํานวน ๗๑ คนและ
มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา ที่มีงานทําหรือศึกษาตอจํานวน
๖๔ ดังนั้นจึงมีอัตราสวนผูสําเร็จการศึกษาปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปการศึกษาที่ผานมา คิดเปนรอยละ
9๐.๑๔ มีคาคะแนน เทากับ 5 จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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2) ดานทักษะและการประยุกตใช
2.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
ผลจากการดูแลผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด
ผู เ รี ย นคิ ด เป น ร อ ยละของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา รอยละ ๕๖.๓๕ มีคา
คะแนนเทากับ ๒ มีผลการประเมินอยูในระดับ ปานกลาง
2.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ในปการศึกษา 2562 มีนักเรียนนักศึกษาที่ไ ดเขารวมกิจกรรมในโครงการของศูนยบม
เพาะฯ เพื่อพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจํานวน 71 คน โดยมีทั้งนักเรียนใน
ระดับ ปวช. และนักศึกษาในระดับ ปวส. และจากการสํารวจขอมูลผูเรียนที่จบการศึกษาในปการศึ กษา
2562 แลวไดประกอบอาชีพอิสระ พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 64 คน คิดเปนรอยละ 90 คาคะแนนเทากับ 5
จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๒.๓) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยทางวิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยภายในสถานศึกษา มีผลงานและไดรับรางวัลจากการเขารวมประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ในระดับจังหวัด ระดับภาค ไปจนถึงไดรับรางวัลระดับชาติ จึงทําใหผล
การประเมิน มีคาคะแนนเทากับ 4 อยูในระดับดีเลิศ
๒.๔) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว โดยมีการ
ประชุม การวางแผนการดําเนินโครงการ การดําเนินกิจกรรม การสรุปและรายงานผลของผูเรียนใน การ
แขงขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 62.00 การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด คิดเปน
รอยละ 62.00 การแขง ขัน ทักษะวิชาชีพระดับภาค คิดเปนรอยละ 41.94 การแขง ขันทักษะวิชาชี พ
ระดับชาติ คิดเปนรอยละ 27.24 และ การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับนานาชาติ คิดเปนรอยละ 0 ซึ่งใน
ปการศึกษา 2561 สถานศึกษาไดมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขง ขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ มีผลใหการประเมินมีคาคะแนนเทากับ 4 ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒.๕) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผลการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ใน
ระดับปวช.3 จํานวน 16 คน จากผูเขารับการประเมินทั้งหมด 39 คน คิดเปนรอยละ 41.02 และใน
ระดับปวส.2 ประเภทวิชาเกษตรกรรม จํานวน 21 คน จากผูเขารับการประเมินทั้งหมด 24 คน คิดเปน
รอยละ 87.50 และประเภทวิชาประมง จํานวน 9 คน จากผูเขารับการประเมินทั้งหมด 9 คน คิดเปน
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รอยละ 100 เฉลี่ยทั้งระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เทากับรอยละ 63.88 คาคะแนนเทากับ 3 จัดอยูใน
ระดับคุณภาพ ดี
๒.๖) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลการพั ฒ นาผู เ รี ย นอย า งเป น ระบบ ส ง ผลให ผู เ รี ย นระดั บ ปวช.3 มี ผ ลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้ง แตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในจํานวน 22 คน
จากผูที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรทั้งหมด 39 คน คิดเปนรอยละ 56.41
และในระดับปวส.2 ประเภทวิชาเกษตรกรรม จํานวน 11 คน จากผูที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตรทั้งหมด 24 คน คิดเปนรอยละ 45.83 และประเภทวิชาประมง จํานวน 2 คน จากผูที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรทั้งหมด 9 คน คิดเปน รอยละ 22.22 เฉลี่ยทั้ง
ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เทากับรอยละ 48.61 คาคะแนนเทากับ 1 จัดอยูในระดับคุณภาพ กําลัง
พัฒนา
๒.๗) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
ผลการติ ด ตามการมี ง านทํ า และศึ กษาต อ ของผู สํ า เร็ จ การศึ กษา มี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปการศึกษา 256๒ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร
สาขางานการเกษตร จํานวน ๓9 คน ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปการศึกษา
256๒ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืช ศาสตร สาขางานพืชสวน จํานวน ๗ คน ประเภทวิ ช า
เกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขางานการผลิตสัตว จํานวน ๑6 คน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชา
เพาะเลี้ ย งสั ต วน้ํ า จํ านวน ๙ คน รวมทุ ก สาขาวิ ช า จํ า นวน ๓๒ คน โดยมี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั กสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในปการศึกษา 256๒ ที่มีง านทํา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต อ
จํานวน ๓๖ คน และมีผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษา
256๒ ที่มีงานทําประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขา
งานการผลิตสัตว จํานวน ๑๔ คน ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร สาขางานพืชสวน จํานวน
๗ คน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน ๗ คน รวมทุกสาขาวิชาจํานวน ๒๘ คน นั่น
คือมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ทั้งหมดในปการศึกษา ที่ผานมา จํานวน ๗๑ คนและ
มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา ที่มีงานทําหรือศึกษาตอจํานวน
๖๔ ดังนั้นจึงมีอัตราสวนผูสําเร็จการศึกษาปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปการศึกษาที่ผานมา คิดเปนรอยละ
9๐.๑๔ มีคาคะแนน เทากับ 5 จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
๓.๑) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
ผลจากการดูแลผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด
ผู เ รี ย นคิ ด เป น ร อ ยละของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษา รอยละ ๕๖.๓๕ มีคา
คะแนนเทากับ ๒ มีผลการประเมินอยูในระดับ ปานกลาง
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๓.๒) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว โดยมีการ
ประชุม การวางแผนการดําเนินโครงการ การดําเนินกิจกรรม การสรุปและรายงานผลของผูเรียนในด าน
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย การเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตยตาง การทํางานรวมกับ
ผู อื่ น ได มี ภ าวะในการเป น ผู นํ า ที่ ดี การกล า แสดงออก ภู มิ ใ จในความเป น ไทย และการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.01 มีคาคะแนนเทากับ 4 ระดับคุณภาพดี
เลิศ
๓.๓) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
ในปการศึกษา 2562 มีนักเรียนนักศึกษาที่ไดเขารวมกิจกรรมในโครงการของศูนย
บมเพาะฯ เพื่อพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจํานวน 71 คน โดยมีทั้งนักเรียน
ในระดับ ปวช. และนักศึกษาในระดับ ปวส. และจากการสํารวจขอมูลผูเรียนที่จบการศึกษาในปการศึกษา
2562 แลวไดประกอบอาชีพอิสระ พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 64 คน คิดเปนรอยละ 90 คาคะแนนเทากับ 5
จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๔) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยทางวิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมงาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยภายในสถานศึกษา มีผลงานและไดรับรางวัลจากการเขารวมประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ในระดับจังหวัด ระดับภาค ไปจนถึงไดรับรางวัลระดับชาติ จึงทําใหผล
การประเมิน มีคาคะแนนเทากับ 4 อยูในระดับดีเลิศ
๓.๕) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว โดยมีการ
ประชุม การวางแผนการดําเนินโครงการ การดําเนินกิจกรรม การสรุปและรายงานผลของผูเรียนใน การ
แขงขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 62.00 การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด คิดเปน
รอยละ 62.00 การแขง ขันทักษะวิชาชีพระดับภาค คิดเปนรอยละ 41.94 การแขง ขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ คิดเปนรอยละ 27.24 และ การแขงขันทักษะวิชาชีพระดับนานาชาติ คิดเปนรอยละ 0 ซึ่งใน
ปการศึกษา 2561 สถานศึกษาไดมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขง ขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ มีผลใหการประเมินมีคาคะแนนเทากับ 4 ระดับคุณภาพดีเลิศ
๓.๖) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผลการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ใน
ระดับปวช.3 จํานวน 16 คน จากผูเขารับการประเมินทั้งหมด 39 คน คิดเปนรอยละ 41.02 และใน
ระดับปวส.2 ประเภทวิชาเกษตรกรรม จํานวน 21 คน จากผูเขารับการประเมินทั้งหมด 24 คน คิดเปน
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รอยละ 87.50 และประเภทวิชาประมง จํานวน 9 คน จากผูเขารับการประเมินทั้งหมด 9 คน คิดเปน
รอยละ 100 เฉลี่ยทั้งระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เทากับรอยละ 63.88 คาคะแนนเทากับ 3 จัดอยูใน
ระดับคุณภาพ ดี
๓.๗) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลการพัฒ นาผูเรียนอยางเปนระบบ สง ผลใหผูเรียนระดับ ปวช.3 มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้ง แตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในจํานวน 22 คน
จากผูที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรทั้งหมด 39 คน คิดเปนรอยละ 56.41
และในระดับปวส.2 ประเภทวิชาเกษตรกรรม จํานวน 11 คน จากผูที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตรทั้งหมด 24 คน คิดเปนรอยละ 45.83 และประเภทวิชาประมง จํานวน 2 คน จากผูที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรทั้งหมด 9 คน คิดเปน รอยละ 22.22 เฉลี่ยทั้ง
ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เทากับรอยละ 48.61 คาคะแนนเทากับ 1 จัดอยูในระดับคุณภาพ กําลัง
พัฒนา
๓.๘) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
ผลการติ ด ตามการมี ง านทํ า และศึ กษาตอ ของผู สํ า เร็จ การศึ กษา มี ผู สํ า เร็ จ การศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปการศึกษา 256๒ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร
สาขางานการเกษตร จํานวน ๓9 คน ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปการศึกษา
256๒ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืช ศาสตร สาขางานพืชสวน จํานวน ๗ คน ประเภทวิ ช า
เกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขางานการผลิตสัตว จํานวน ๑6 คน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชา
เพาะเลี้ ย งสั ต วน้ํ า จํ านวน ๙ คน รวมทุ ก สาขาวิ ช า จํ า นวน ๓๒ คน โดยมี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั กสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในปการศึกษา 256๒ ที่มีง านทํา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต อ
จํานวน ๓๖ คน และมีผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษา
256๒ ที่มีงานทําประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขา
งานการผลิตสัตว จํานวน ๑๔ คน ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร สาขางานพืชสวน จํานวน
๗ คน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน ๗ คน รวมทุกสาขาวิชาจํานวน ๒๘ คน นั่น
คือมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ทั้งหมดในปการศึกษา ที่ผานมา จํานวน ๗๑ คนและ
มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา ที่มีงานทําหรือศึกษาตอจํานวน
๖๔ ดังนั้นจึงมีอัตราสวนผูสําเร็จการศึกษาปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปการศึกษาที่ผานมา คิดเปนรอยละ
9๐.๑๔ มีคาคะแนน เทากับ 5 จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๙) การบริการชุมชนและจิตอาสา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีไดมีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร คุณครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน มีการบริการดานวิชาการ บริการวิชาชีพ รวมถึง
การเขารวมกิจกรรมอาสาตาง ๆ มีการนํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ มาบริการชุมชนอยางตอเนื่อง มีผลการ
ประเมินเทากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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๔.๑.2 จุดเดน
ดานความรู
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีการจัดโครงการติว V-NET ใหกับนักเรียน นักศึกษา
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการสอบ V-NET อีกทั้งยังมีการสนับสนุนผูเรียนและคุณครูผูสอนในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ การทําสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยตาง ๆ
ดานทักษะและการประยุกตใช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีการดูแลผูเรียนอยางเปนระบบจึง สงผลใหผูเรียน
สําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด วิทยาลัยฯ ไดเขารวมประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
และไดรับผลการประเมินในระดับ 5 ดาว อยางตอเนื่องถึง3ปติดตอกัน นอกจากนี้แลววิทยาลัยฯ ยัง มี
ระบบการติดตามผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีการจัดคายเพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม จัดอบรม
โครงการตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรม มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค สามารถอยูในชุมชนและสัง คมได
อยางมีความสุข
๔.๑.3 จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรมีการพัฒ นาผูเรียนในดานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V-NET) เนนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพ การสอบ V-NET
อาจสงผลใหมีคาคะแนนเฉลี่ยผานเกณฑและอยูในระดับที่ดีขึ้น
๔.๑.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยฯ จัดโครงการติว V-Net และสนับสนุนเงินและงบประมาณในการใหเด็กฝกทักษะ
ตาง ๆ อยางเต็มที่
๔.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
๔.2.๑ ผลสัมฤทธิ์
1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
๑.๑) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตรในสาขางานหรือสาขาวิชารวมกับสถาน
ประกอบการหรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพ สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยจะเห็นไดวา วิทยาลัยฯ สามารถเปดหลักสูตรปริญญา
ตรี เทคโนโลยีการผลิตสัตว และการเปดสอนสาขาพืชศาสตร สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ระดับปวส. เปน
ระบบการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี โดยมีการวิเคราะหหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการกอนทําการ
เปดสอนในปการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา ปจจุบัน
ทางวิทยาลัยฯ ไดใชหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนารวมกับสถานประกอบการใน ๔ สาขาวิชาจากทั้งหมด ๕
สาขาวิชาคิดเปนรอยละ ๘๐ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรีไดมีคําสั่งใหมีครูรับผิดชอบในการการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได
จากการพัฒนาใหมีความสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการเกณฑการประเมิน ขอ ๒.๑.๑
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีคาคะแนนเทากับ 5 อยูในระดับยอดเยี่ยม
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๑.๒) การพัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง รายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือสาขาวิช า
ร ว มกั บ สถานประกอบการหรื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ยวข อง จํ า นวน ๔ สาขางาน จากสาขางานทั้ ง หมด ๕
สาขางาน คือ พืชศาสตร สัตวศาสตร ประมง เกษตรศาสตร และคอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อใหผูเรีย นมี
สมรรถนะอาชีพ สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยจะ
เห็นไดวา วิทยาลัยฯ ไดนําหลักสูตรวิชาชีพ รายวิชาในสาขางาน ทําการวิเคราะหฐานสมรรถนะรว มกับ
ผูประกอบการ ผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขางานหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มคิดเปนรอยละ ๘๐.๐๐ การพัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีคา
คะแนนเทากับ 5 จัดอยูในระดับยอดเยี่ยม
๑.๓) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
ผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในรายวิชาตางๆ ปการศึกษา 256๒
พบวามีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีคาคะแนนเทากับ ๕ จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
การสอน

๑.๔) การจัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียน

ครูผูสอนที่จัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 มีคาคะแนนเทากับ ๕ จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
๒.๑) การจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยฯมีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคและวิธีการสอน
ที่หลากหลาย สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์มีคาเฉลี่ย เทากับ 82 มีคาคะแนนเทากับ 5 จัดอยูในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
๒.๒) การบริหารจัดการชั้นเรียน
ครูผูสอนมีการพัฒ นาการบริห ารจัดการชั้นเรี ยนอย างเปนระบบ สง ผลใหการบริ ห าร
จัดการชั้น เรียนในเทอมที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ รอยละ 92 และในเทอมที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ 93 ซึ่ง สง ผลใหมี
คาเฉลี่ย รอยละ 92 มีคาคะแนนเทากับ 5 จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๒.๓) การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลการพัฒนาระบบเครือขาย สงผลให จํานวนหองเรียนในแตละแผนกทั้งหมด 25 หอง
ผานการทดสอบความเร็วที่ 100 Mbps ขึ้นไปจํานวน 25 หอง คิดเปนรอยละ 100 มีคาคะแนนเทากับ
5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3) ดานการบริหารจัดการ
๓.๑)การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผูสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรีจากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2562 จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 100 ภาคเรียน
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ที่ 2/2562 จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 100 คาเฉลี่ยสองภาคเรียนคิดเปนรอยละ 100 คาคะแนน
เทากับ 5 จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๒) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ผูบริหารสถานศึกษาไดบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา มีการใชนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดยไดรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด าน
การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีคาคะแนนเทากับ 5 จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๓) การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลให ผานเกณฑการประเมินครบทั้ง 5 ขอ
มีคาคะแนน เทากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๔) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาปจจุบันทางวิทยาลัยฯ จาก
การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีในปการศึกษา ๒๕๖๒ ในปการศึกษา ๒๕๖๒ ไดเปดการเรียน
การสอนในระบบทวิภ าคี ๑ สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิ ทัศน มีจํานวนนักเรียน ๘ คน เพื่อการพัฒ นา
หลักสูตรฐานสมรรถนะทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีไดมีคําสั่งใหมีครูรับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา.ใหมีความสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ และเขาเกณฑการประเมินครบทั้ง5ขอ จึงทําใหมีคาคะแนนเทากับ 5 อยูในระดับ
ยอดเยี่ยม
๓.๕) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
วิ ท ยาลั ย มี แ ผนงาน โครงการในการระดมทรั พ ยากรที่ ห ลากหลายเพื่ อ การจั ด การ
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีบันทึกความรวมมือกับหนวยงาน องคกร และสถาน
ประกอบการตางๆทั้งในประเทศ จํานวน 15 แหงและตางประเทศ จํานวน 2 แหง และมีเครือขายความ
ร ว มมื อ กั บ สถานประกอบการที่ ส ง นั ก ศึ ก ษาไปฝ ก งานอี ก จํ า นวน 21 แห ง มี ค รู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
ครูผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการครบทุกสาขาที่จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ และครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอนอยางเพียงพอ มีหนวยงานตางๆ
สนับสนุนทุนการศึกษา จํานวน41 ทุน และมีการประเมินผลการเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผลสัมฤทธิ์
ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๖) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
ผลการพั ฒ นาแผนปรั บ ปรุ ง ห อ งเรี ย นเพี ย งพอต อ ความต อ งการของผู เ รี ย นจํ า นวน
25 หอง อาคารเรียนจํานวน 3 อาคาร หองปฏิบัติการทางการเรียน 4 หลัง โรงฝกงานมี 11 แหง
งานฟารมมี 4 แหง และแหลงเรียนรูที่ใชในการเรียน การสอนมี 26 แหลงเรียนรู เพียงพอตอความ
ตองการของผูเรียน มีคาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
๓.๗) ระบบสาธารณูปโภค
ผลการพัฒ นาระบบประปาที่ ใช ในการเรี ยนการสอนตามโครงการที่ แล วเสร็จ จํ า นวน
4 แหง ผลการพัฒนาระบบประปาที่ใชในการอุปโภคภายในบานพัก อาคารเรียน หอพักจํานวน 2 แหง
พัฒ นาที่พักอาศัยของครู หอพัก อาคารเรียน จํานวน 31 หลัง พัฒ นาปรับปรุงภูมิทัศนของวิทยาลัย
จํานวน 5 แหง การประเมินมีคาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
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๓.๘) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
หองสมุด มีการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการศึกษา คนควา มีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด ผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด รอยละ 8๓ ของผูเรียนทั้งหมด
อีกทั้งยังมีแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหนักเรียน หรือ ผูสนใจไดศึกษาหาขอ มูล
เพิ่มเติม เกณฑการประเมินมีคาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
๓.๙) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน สถานศึกษา
ผลการพั ฒ นาระบบเครื อ ข า ย ส ง ผลให การตรวจสอบตามเกณฑ ทั้ ง 5 ข อ
ผลการประเมินอยูในระดับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๑๐) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลการพัฒนาระบบเครือขาย สงผลให จํานวนหองเรียนในแตละแผนกทั้งหมด 25 หอง
ผานการทดสอบความเร็วที่ 100Mbps ขึ้นไปจํานวน 2๕ หอง คิดเปนรอยละ 100 มีคาคะแนน เทากับ
5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
4) ดานนํานโยบายสูการปฏิบัติ
๔.๑) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาปจจุบันทางวิทยาลัยฯ จาก
การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีในปการศึกษา ๒๕๖๒ ในปการศึกษา ๒๕๖๒ ไดเปดการเรียน
การสอนในระบบทวิภาคี ๑ สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิทัศน มีจํานวนนักเรียน ๑๐ คน เพื่อการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีไดมีคําสั่งใหมีครูรับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา.ใหมีความสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ และเขาเกณฑการประเมินครบทั้ง5ขอ จึงทําใหมีคาคะแนนเทากับ 5 อยูในระดับ
ยอดเยี่ยม
๔.๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
วิ ท ยาลั ย มี แ ผนงาน โครงการในการระดมทรั พ ยากรที่ ห ลากหลายเพื่ อ การจั ด การ
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีบันทึกความรวมมือกับหนวยงาน องคกร และสถาน
ประกอบการตางๆทั้งในประเทศ จํานวน 15 แหงและตางประเทศ จํานวน 2 แหง และมีเครือขายความ
ร ว มมื อ กั บ สถานประกอบการที่ ส ง นั ก ศึ ก ษาไปฝ ก งานอี ก จํ า นวน 21 แห ง มี ค รู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
ครูผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการครบทุกสาขาที่จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ และครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอนอยางเพียงพอ มีหนวยงานตางๆ
สนับสนุนทุนการศึกษา จํานวน 41 ทุน และมีการประเมินผลการเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผลสัมฤทธิ์
ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๔.๓) การบริการชุมชนและจิตอาสา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีไดมีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร คุณครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน มีการบริการดานวิชาการ บริการวิชาชีพ รวมถึง
การเขารวมกิจกรรมอาสาตาง ๆ มีการนํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ มาบริการชุมชนอยางตอเนื่อง มีผลการ
ประเมินเทากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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๔.๔) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลการพั ฒ นาระบบเครื อ ข า ย ส ง ผลให การตรวจสอบตามเกณฑ ทั้ ง 5 ข อ
ผลการประเมินอยูในระดับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๔.๕) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลการพัฒนาระบบเครือขาย สงผลให จํานวนหองเรียนในแตละแผนกทั้งหมด 25 หอง
ผานการทดสอบความเร็วที่ 100Mbps ขึ้นไปจํานวน 2๕ หอง คิดเปนรอยละ 100 คาคะแนน เทากับ 5
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๔.2.2 จุดเดน
ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ฯ ตระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบ
ครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการนําแผนไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาลัย ฯ มีหองเรียนที่สามารถใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูงอยางเพียงพอตอผูเรียน และคุณครู
ผูสอน ซึ่งสามารถใหผูเรียนและคุณครูผูสอน ใชสืบคนขอมูล และใชในการกิจกรรมตาง ๆ ทําใหการเรียน
การสอนดําเนินไปไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
ดานการบริหารจัดการ
ครูผูสอนในวิทยาลัย ฯ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผูสอนอยางตอเนื่อง ผูบริหาร
สถานศึกษาไดบริห ารจัดการสถานศึกษาโดยให ครู และบุ คลากรทางการศึก ษา คณะกรรมการบริ ห าร
สถานศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ก ารพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศอย า งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีโครงการพัฒนาแหลงเรียนรู ศูนยวิทยบริการ หองสมุด การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อ
ตอการศึกษาคนควา
ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการ ในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
เขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการดานวิชาการ บริการดานวิชาชีพ รวมถึงบริการดานจิตอาสาตาง ๆ
อยางตอเนื่อง
๔.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
วิ ท ยาลั ย ฯควรให ทุ ก สาขาวิ ช าเป ด การเรี ย นการสอนในระบบทวิ ภ าคี เรี ย นร ว มกั บ สถาน
ประกอบการ ตาง ๆ และดําเนินการเรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอยางเปนระบบ และตอเนื่อง
๔.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิ ท ยาลั ย ฯ จั ด อบรมให ค ณะครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการจั ด
การศึกษาระบบทวิภาคี
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๔.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
๔.3.๑ ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
๑.๑) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ผลจากการพัฒ นาตนเองและพัฒ นาวิ ช าชีพของครู ผูส อนในวิท ยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรีจากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2562 จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 100 ภาคเรียน
ที่ 2/2562 จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 100 คาเฉลี่ยสองภาคเรียนคิดเปนรอยละ 100 คาคะแนน
เทากับ 5 จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๒) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ผูบริหารสถานศึกษาไดบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา มีการใชนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดยไดรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด าน
การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีคาคะแนนเทากับ 5 จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๓) การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลให ผานเกณฑการประเมินครบทั้ง 5 ขอ
มีคาคะแนน เทากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๔) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
วิ ท ยาลั ย มี แ ผนงาน โครงการในการระดมทรั พ ยากรที่ ห ลากหลายเพื่ อ การจั ด การ
อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีบันทึกความรวมมือกับหนวยงาน องคกรและ สถาน
ประกอบการตางๆทั้งในประเทศ จํานวน 15 แหงและตางประเทศ จํานวน 2 แหง และมีเครือขายความ
ร ว มมื อ กั บ สถานประกอบการที่ ส ง นั ก ศึ ก ษาไปฝ ก งานอี ก จํ า นวน 21 แห ง มี ค รู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
ครูผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการครบทุกสาขาที่จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ และครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอนอยางเพียงพอ มีหนวยงานตางๆ
สนับสนุนทุนการศึกษา จํานวน.. ทุน และมีการประเมินผลการเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดจากการปฏิบัติงาน จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๕) การบริการชุมชนและจิตอาสา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีไดมีการจัดกิจกรรมใหผูบริหาร คุณครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน มีการบริการดานวิชาการ บริการวิชาชีพ รวมถึง
การเขารวมกิจกรรมอาสาตาง ๆ มีการนํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ มาบริการชุมชนอยางตอเนื่อง มีผลการ
ประเมินเทากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
๒.๑) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยทางวิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยภายในสถานศึกษา มีผลงานและไดรับรางวัลจากการเขารวมประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ในระดับจังหวัด ระดับภาค ไปจนถึงไดรับรางวัลระดับชาติ จึงทําใหผล
การประเมิน มีคาคะแนนเทากับ 4 อยูในระดับดีเลิศ
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๒.๒) การจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยฯมีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคและวิธีการสอน
ที่หลากหลาย สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์มีคาเฉลี่ย เทากับ 82 มีคาคะแนนเทากับ 5 จัดอยูในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
3) ดานการจัดการศูนยบมเพาะผูประกอบการ
3.1) การจัดการศูนยบมเพาะผูประกอบการ
ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ไดเขารวม
ประเมิน ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนดอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา และไดรับผลการประเมินในระดับ ๔ ดาว (ดีเลิศ) ในป
การศึกษา ๒๕๖๒ คาคะแนนเทากับ ๔ จัดอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๔.3.2 จุดเดน
ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ครู ผู ส อนมี ก ารพัฒ นาตนเองและพัฒ นาวิ ช าชี พอยา งต อ เนื่ อง ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอยางเขมแข็ง วิทยาลัย ฯ มีโครงการ
และแผนงานในการระดมทรัพ ยากรที่ ห ลากหลายเพื่ อ การจั ด การอาชี ว ศึ กษาทั้ ง ภายในประเทศและ
ตางประเทศ
ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ครูผูสอน และผูเรียนของวิทยาลัย ฯ ไดรับรางวัลระดับภาค และระดับชาติอยางตอเนื่องในทุกๆป
การศึกษา
ดานการจัดการศูนยบมเพาะผูประกอบการ
ศูนยบมเพาะผูประกอบอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯไดรับผลการประเมินในระดับ 5 ดาว (ยอดเยี่ยม)
อยางตอเนื่องถึง 3 ปติดตอกัน(2558 - 2560) คาคะแนนเทากับ 5 จัดอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๔.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยฯควรสง เสริม ให ค รู ผูส อนและนัก เรียนทุ กคนในวิ ทยาลัย สร างนวั ตกรรมสิ่ง ประดิ ษ ฐ
งานสรางสรรคตาง ๆ เพื่อที่ครูผูสอนและนักเรียนไดฝกทักษะการทําโครงงาน สิ่งประดิษฐ เพิ่มมากขึ้น
๔.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยฯ จัดประกวดแขงขันดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัยภายในสถานศึกษาอย าง
ตอเนื่องในทุกๆป เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการเขารวมการแขงขัน และประโยชนที่จะไดรับ
ในการพัฒนาตนเองใหเกงขึ้น มีทักษะทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
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สวนที่ ๕
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
๕.๑ ผลการประเมินรายดานและภาพรวม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จํานวน ๕ ดาน ๒๕ ขอการประเมิน ดังนี้
๕.๑.๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผู สํา เร็จการศึกษาอาชีว ศึกษา ที่เปนผลมาจากการ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ปรากฏผลดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
คาน้ําหนัก
ขอที่
รายการประเมิน
คะแนน
ระดับ
(๕๐)
คุณภาพ
๑ การดูแลแนะแนวผูเรียน
๒
ปานกลาง
๒
๒ ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
๔
ดีเลิศ
๒
๓ ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ
๕
ยอดเยี่ยม
๓
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
๔ ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม
๔
ดีเลิศ
๓
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
๕ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
๔
ดีเลิศ
๒
๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๓
ดี
๒๐
๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
๑
กําลังพัฒนา
๓
อาชีวศึกษา (V-NET)
๘ การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
๕
ยอดเยี่ยม
๑๕
การศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมิน
รอยละของคะแนน ดานที่ ๑ =

ผลรวมคะแนนที่ได × ๑๐๐
๒๕๐

คะแนนที่ได
จากการประเมิน

(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

๔
๘
๑๕
๑๒
๘
๖๐
๓
๗๕
๑๘๕
๑๘๕ × ๑๐๐
๒๕๐
= ๗๔

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ ๘๐ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐)
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๕.๑.๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน
ระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพิ่มเติม และมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษ ที่ ๒๑ ปรากฏผลดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ

๑.การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๕
อยางเปนระบบ
๑.๒ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ
๕
หรื อ ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช า หรื อ ปรั บ ปรุ ง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
๒.การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสู
๕
การปฏิบัติ
๒.๒ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ
๕
ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน
ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมิน
รอยละของคะแนน ดานที่ ๒ =

ผลรวมคะแนนที่ได × ๑๐๐
๕๐

คะแนนที่ได
จากการประเมิน

คาน้ําหนัก
(๑๐)

(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

ยอดเยี่ยม

๕
๒

๑๐

ยอดเยี่ยม

๓

๑๕

๕
ยอดเยี่ยม

๒

๑๐

ยอดเยี่ยม

๓

๑๕
๕๐
๕๐ × ๑๐๐
๕๐
= ๑๐๐

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (รอยละ ๘๐ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐)
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๕.๑.๓ ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริห าร
จัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

๑.ครูผูสอน
๑.๑ การจัดการเรียนการสอน
๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ
๕
๕

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
๕
ยอดเยี่ยม
๒.ผูบริหารสถานศึกษา
๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวน
๕
ยอดเยีย่ ม
รวม
๒.๒ การบริหารจัดการระบบขอมูล
๕
ยอดเยี่ยม
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมิน
รอยละของคะแนน ดานที่ ๓ =

ผลรวมคะแนนที่ได×๑๐๐
๑๐๐

คะแนนที่ได
จากการประเมิน

คาน้ําหนัก
(๒๐)

(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

๑๐
๕
๓

๒๕
๑๕

๒
๑๐
๕

๑๐

๕

๒๕

๒๕

๑๐๐
๑๐๐ × ๑๐๐
๑๐๐
= ๑๐๐

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ ๓ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (รอยละ ๘๐ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐)
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๕.๑.๔ ดานการมีสวนรวม
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มี
สวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ขอที่
๑
๒
๓

ผลการประเมิน
คาน้ําหนัก
รายการประเมิน
(๑๐)
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕
กําลังพัฒนา
๖
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
๕
ยอดเยี่ยม
๒
การสอน
การบริการชุมชนและจิตอาสา
๕
ยอดเยี่ยม
๒
ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมิน

รอยละของคะแนน ดานที่ ๔ =

ผลรวมคะแนนที่ได×๑๐๐
๕๐

คะแนนที่ได
จากการประเมิน

(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

๓๐
๑๐
๑๐
๕๐
๕๐ × ๑๐๐
๕๐
= ๑๐๐

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ ๔ ดานการมีสวนรวม
ยอดเยี่ยม (รอยละ ๘๐ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
ปานกลาง (รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐)
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๕.๑.๕ ดานปจจัยพื้นฐาน
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ปรากฏผลดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ขอที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ
๕
ยอดเยี่ยม

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน หรืองานฟารม
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
๕
แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
๕
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชง าน
๕
ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อ
๕
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมิน

รอยละของคะแนน ดานที่ ๕ =

ผลรวมคะแนนที่ได×๑๐๐
๕๐

คะแนนที่ได
จากการประเมิน

คาน้ําหนัก
(๑๐)

(คาน้ําหนัก x คาคะแนน)

๒

๑๐

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๒
๒
๒

๑๐
๑๐
๑๐

ยอดเยี่ยม

๒

๑๐
๑๐๐
๕๐ × ๑๐๐
๕๐
= ๑๐๐

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ ๕ ดานปจจัยพื้นฐาน
 ยอดเยี่ยม (รอยละ ๘๐ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐)
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๕.๑.๖ ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง ๕ ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน
ขอที่ ดานการประเมิน
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ไดจากการ รอยละของคะแนน
(๑๐๐)
ประเมินแตละดาน
ที่ไดจากการ
ประเมิน
๑ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
๕๐
๑๘๕
๓๗
๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑๐
๕๐
๑๐
๓ ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
๒๐
๑๐๐
๒๐
๔ การมีสวนรวม
๑๐
๕๐
๑๐
๕ ปจจัยพื้นฐาน
๑๐
๕๐
๑๐
รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม
๔๓๕
๘๗
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ ๘๐ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐)
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สวนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยไดนําผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา
วิเคราะหเพื่อกําหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
ประเด็นการพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. พั ฒ นาระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ และแนะแนวผู เ รี ย น
ให สามารถสํ าเร็ จการศึ กษาตามระยะเวลาที่ หลั ก สู ต ร
กําหนด และลดปญหาการออกกลางคัน
2. พัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะหรือปรั บปรุงรายวิ ชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม

3. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู เ รี ย นพั ฒ นานวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

4. การพั ฒ นาผู เรี ยนอย างเป น ระบบ ส ง ผลให ผู เรี ย น
ในระดั บปวช. 3 และระดั บ ปวส. 2 ผ านเกณฑ การ
ประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ในครั้ ง แรก ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ
5. การพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนระดับ
ปวช.3 มี ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ด า น
อาชี วศึ กษา (V-NET) ได คะแนนตั้ ง แต ค า คะแนนเฉลี่ ย
ระดั บ ชาติ ขึ้ น ไป เที ย บร อ ยละกั บ จํ า นวนผู เ รี ย นที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
6. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ขององคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชู ปถั มภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.)

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1) โครงการแนะแนวสัญจร
2) โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
3) โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
1) แผนงานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
2) แผนงานพัฒนาการจัดทําแผนการเรียนรูที่มุงเนน
สมรรถนะอาชีพและผูเรียนเปนสําคัญ
3) แผนงานพัฒนาการจัดทําแผนการเรียนรูที่กําหนดการ
ใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1) โครงการประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพ
2) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
3) โครงการประกวดผลงานวิชาการของครูและนักเรียน
นักศึกษา
1) โครงการสรางเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อความเปนเลิศ
2) โครงการคายวิชาการเพื่อยกระดับผลการเรียน
3) โครงการพัฒนาผูเรียนดานภาษาตางประเทศ
1) โครงการเตรียมความพรอมนักเรียนนักศึกษาในการ
รับการประเมิน V-net และมาตรฐานวิชาชีพ

1) โครงการกิจกรรม อกท.
2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของผูเรียน
3) โครงการสงเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
4) โครงการลูกเสือ-เนตรนารี
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามมาตรฐานที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) โครงการเสริมสรางพัฒนาผูเรียนสูตลาดแรงงาน หรือ
ศึกษาตอ และอาชีพอิสระ
3) แผนงานความรวมมือชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการรวมมือจัดการศึกษา
4) แผนงานสรางความรวมมือทางการศึกษากับสถาน
ประกอบการภายในประเทศ
5) แผนงานสรางความรวมมือทางการศึกษากับสถาน
ประกอบการตางประเทศ

