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ค ำน ำ 
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มาตรา 48 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก โดยถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามองค์ประกอบของ
ระบบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมนิคุณภาพภายใน โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอก 
 

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และได้จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 ขึ้น ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและระดับบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2560 โดยในเล่มประกอบด้วยบทสรุปผู้บริหาร   
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา การด าเนินงานของสถานศึกษา การด าเนินนตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และบทสรุปแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 
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บทท่ี 1 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2560 

ตัวบ่งชี้ 
 1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

มาตรฐานที่ 
1 5 4     9 4.5 
2 5 5 5 5 5 5 30 5 
3 5 5 5 5   20 5 
4 5 5     10 5 

รวม 20 19 10 10 5 5 69 4.93 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.1 ระดับตัวบ่งช้ี 

1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน ........13....... ตัวบ่งชี้ 
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน .........1....... ตัวบ่งชี้ 
1.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” จ านวน ................ ตัวบ่งชี้ 
1.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง จ านวน .....-.......... ตัวบ่งชี ้
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน .......-........ ตัวบ่งชี้ 

1.2 จุดเด่นของสถานศึกษา (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกัน
คุณภาพภายใน การอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1. วิทยาลัย ฯ มีการพัฒนาหลักสูตร กลุ่มวิชาโดยเฉพาะสาขาวิชาสัตวรักษ์ อย่างเป็นระบบทั้ง
ระดับ ปวช.  ปวส. และปริญญาตรีโดยความร่วมมือของสถานประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ 

2. วิทยาลัย ฯ มีการบริหารงานในด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม เพ่ือ
รองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดี 

3. วิทยาลัย ฯ มีกิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งทางวิชาการ และ
คุณธรรมจริยธรรม 
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4. วิทยาลัยสามารถระดมทรัพยากร ความร่วมมือ สถานประกอบการ ชุมชน และศิษย์เก่าใน
การพัฒนาการจัดการศึกษา 
1.3 จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการ

ประกันคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
1. ลดปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาท้ังระบบโดยเฉพาะนักศึกษาระดับ ปวช. 
2. ดูแล ติดตามก ากับระบบการดูแลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพ่ือลดปัญหาการ

ออกกลางคัน 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมเพ่ือเป็นแหล่งวิทยาการ 
4. ขยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไปยังทุกสาขาวิชา 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

1. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เกิดรูปธรรมโดยการขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือของสถานประกอบการ หน่วยงานในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่จัดการศึกษา โดยมีโครงการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เนื่องจากวิทยาลัย ฯ อยู่ในพ้ืนที่
ที่มีความหลากหลายของสถานประกอบการซึ่งมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ สอศ.ก าหนด 

2. ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาจากชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงาน , ศิษย์
เก่า อย่างต่อเนื่องและยกย่องเชิดชูเกียรติโดยมีโครงการ “ระดมทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือการจัด
การศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี” 

3. บริหารทรัพยากรในการจัดการการศึกษาที่มีอยู่ภายในวิทยาลัย ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และมีเป้าหมายในการสร้างแหล่งเรียนรู้อย่างชัดเจนในแต่ละปีการศึกษาจากเงินงบประมาณในการ
พัฒนาโดยมีโครงการ “สร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบทางด้านอาชีพในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี” 

4. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพต่อเนื่องทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี โดยมีการเริ่ มต้น
จากการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาสัตวรักษ์ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดย
จะมีการขยายออกไปสู่สาขาวิชาอ่ืนๆ โดยมีโครงการ “การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 7 ปี สู่ปริญญาตรีใน
สถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี” 

5. พัฒนานักศึกษาในระดับชั้น ปวช. และปวส. ให้เกิดความมีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ และ
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้แต่ละระดับ สามารถเป็นตัวป้อนให้ในระดับที่สูงขึ้นและลดปัญหาการออก
กลางคันโดยมีโครงการดังนี้ 

  1.) โครงการสอนซ่อมเสริมปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่อย่างต่อเนื่อง 
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  2.) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐาน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี 

6. พัฒนาระบบสวัสดิการและการดูแลผู้เรียนให้ได้คุณภาพมีความรวดเร้วฉับไวในการบริการ
และการสื่อสารถึงผู้ปกครองอย่างทันเหตุการณ์ โดยมีโครงการดังนี้ 

  1.) โครงการจัดระบบสวัสดิการหอพัก น้ าดื่ม โรงอาหาร อินเตอร์เน็ต ฯลฯ อย่างมี
คุณภาพ 

  2.) โครงการจัดระบบดูแลผู้เรียนและสื่อสารถึงผู้ปกครองอย่างทั่วถึงรวดเร็ว 
7. วางแผนจัดระบบก าลังและค านวณอัตราก าลัง บุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาในการจัด

การศึกษาและผู้เกษียณอายุ โดยมีโครงการ พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาในระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว 

8. แสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเข้ามาตั้งสถานที่ทดลองวิจัย การใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่, อาคาร ตาม พรบ. การอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ และเกิดรายได้เข้า
สถาบันหรือสถานศึกษา ในการบริหารงาน โดยมี “โครงการความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี” 
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บทท่ี 2 

 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานศึกษา 

2.1.1 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2512 คณะกรรมการ
จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมของจังหวัดราชบุรี  และของกรมอาชีวศึกษา ณ ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอ       
โพธาราม จังหวัดราชบุรี บริเวณใกล้เคียงกับป่าสงวนเขาเขียวมีพ้ืนที่ 1,230 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา 
ตั้งอยู่เลขที่ 63/1 หมู่ 7 ถนนบ้านเขาขวาง - ทุ่งสามเส้า ต.เขาชะงุ้ม อ. โพธาราม จ.ราชบุรี เบอร์
โทรศัพท์ 0- 3274 – 0039 โทรสาร 0 – 3274 - 0040 

พ.ศ. 2513 เปิดรับสมัครนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( มศ.3 ) เข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม หลักสูตร3 ปี ( มศ.4 – 6 ) 

พ.ศ. 2520 โรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรี ได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรีเปิดรับ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม ( มศ.6 ) เข้า
ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) แผนกเกษตรกรรมหลักสูตร 2 ปี 

พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเขาเขียวขึ้นในวิทยาลัย 
เกษตรกรรมราชบุรีอีกหน่วยงานหนึ่ง โดยใช้อาคารสถานที่ และบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรกรรม
ราชบุรี 

พ.ศ. 2539 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี
เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

ที่ตั้ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มีพ้ืนที่ 1,230 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา ตั้งอยู่
เลขที่  63/1 หมู่ 7 ถนนบ้านเขาขวาง - ทุ่งสามเส้า ต.เขาชะงุ้ม อ. โพธาราม จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 
70120 โทรศัพท์  0 -3274 -0039 โทรสาร  0-3274 -0040 ระบบเครื อข่ าย 
http://www.rbcat.ac.th   E-mail : kaset_rb@hotmail.com มีระยะทางห่างจากอ าเภอโพธาราม 
22 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอเมืองราชบุรี 32 กิโลเมตร และระยะทางห่างจากอ าเภอบ้านโป่ง 32 
กิโลเมตร 

2.1.2 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
 ชุมชนของราชบุรี ประกอบด้วยคน 8 ชาติพันธุ์ คือ 1) ชาวไทยพ้ืนถิ่นราชบุรี 2) ชาวจีนราชบุรี   
3) ชาวไทยยวนราชบุรี 4) ชาวมอญราชบุรี 5) ชาวเขมรราชบุรี 6) ชาวลาวเวียงราชบุรี 7) ชาว
กะเหรี่ยงราชบุรี และ 8) ลาวโซ่งราชบุรี (ไทด า)  

 

http://www.rbcat.ac.th/
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2.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้รับงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน ทั้งหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งให้บริการความรู้ 
ทักษะทางวิชาชีพ แก่ประชาชนทั่วไป จ านวน  36,563,194.59………  บาท 

๒.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

2.๒.๑ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มีระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการ
บริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารดังนี้ 
ภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารดังนี้ 
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

คณะกรรมการ บริหาร
สถานศึกษา ผู้อ านวยการ 

รองฯ ผู้อ านวยการฝ่าย    
บริหารทรัพยากร 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานการบญัชี 

งานพัสดุ 

งานอาคารสถานท่ี 

งานประชาสัมพันธ ์

รองฯ ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนงาน ความร่วมมือ 

งานวางแผน               
และงบประมาณ 

งานศูนย์ข้อมูล  
สารสนเทศ 

งานความร่วมมือ 

งานวิจัย พัฒนา           
และสิ่งประดิษฐ์ 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
ประกอบธุรกิจ 

งานฟาร์ม                   
และโรงงาน 

รองฯ ผู้อ านวยการฝ่าย
พัฒนากิจการนักศึกษา 

งานครูที่ปรึกษา 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพ      
และจัดหางาน 

งานสวัสดิการ  นักศึกษา 

งานโครงการพิเศษ      
และบริการชุมชน 

งานกิจกรรม  นักศึกษา 

รองฯ ผู้อ านวยการฝ่าย    
วิชาการ 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตร      
การเรียนการสอน 

งานวัดผลและประเมินผล 

งานวิทยบริการ            
และห้องสมุด 

งานอาชีวศึกษา        
ระบบทวิภาคี 

งานส่ือการเรียน          
การสอน 

คณะกรรมการวิทยาลัย ฯ 

งานทะเบียน 
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2.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
1. นายคมสัน  เข็มเพชร 
2 ประสาร  เทพรักษ์ 
3 นายสินธุ์  มังคลาด 
4. นายสมพงค์  ค าอุ่น 
5.  นายสมโภช  กาศชัยการ (นายส าเร็จ  ชมภูนิช) 
6.  นายสงวนศักดิ์  มณีล้ า 
7. นางพรทิพย์  มังคลาด 
8. นายจรูญ  นาคพันธุ์ 
9. นายชลิต  เขาวงศ์ทอง (นางวาสนา  กองผัด) 
10. นายวิจักร  เสาวนิช 
11. นพส. พิเชษฐ์  ประจงทัศน์ 
12.  นางสาวยุพา  ชื่นเนียม 
13.  นายส าเร็จ  ชมภูนิช 
14. นายคณากร  ถาวรสิวัฒนกุล 
15. นายอนิษฐ์  สุทนต์ 
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2.2.3 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ตารางท่ี 2.2  แสดงจ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ( 9 
มิถุนายน 2560 ) 

 
ผู้บริหาร/ 
แผนกวิชา 

 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหาร/ครู 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว

่า 

คร
ูผู้ช

่วย
 

คร
ู 

ช า
นา

ญก
าร

 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

เช
ี่ยว

ชา
ญ 

ผู้บริหาร 4 4 - - 4 - - 3 1 - - - 3 1 - 
พืชศาสตร์ 7 6 - 1 2 5 - 2 5 - - 1 4 2 - 
สัตวศาสตร์ 12 12 - - 8 4 - 4 8 - 1 - 6 5 - 
สามัญสัมพันธ์ 8 8 - - 3 5 - 2 6 - 2 2 4 - - 
บริหารธุรกิจ 3 2 1 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - - - 
อุตสาหกรรมเกษตร 2 1 - 1 - 2 - - 2 - - - 1 - - 
ช่างกลเกษตร 5 3 1 1 5 - - - 5 - 1 1 2 - - 
รวมทั้งหมด 41 38 2 2 25 18 - 12 29 - 4 5 20 8 - 

2.2.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางท่ี 2.3 แสดงจ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิ
การศึกษา ( ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ) 

งานตามโครงสร้างบริหาร
สถานศึกษา 

 
จ านวน 

(คน) 
 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

หรื
อ 

ต่ า
กว

่า 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส./

อน
ปุร

ิญญ
า 

ปร
ิญญ

าต
รี 

สูง
กว

่า ป
.ต

รี 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 15 2 2 6 5 9 6 4 - 1 4 - 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 14 - 1 3 10 10 4 11 2 1 - - 
ฝ่ายวิชาการ 4 - 2 - 2 3 1 - - - 4 - 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 5 - - - 5 - 4 3 - - 1 - 

รวมทั้งหมด 38 2 5 9 22 22 15 18 2 2 9 - 
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2.2.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 

ตารางท่ี 2.4  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น  หลักสูตร  เพศ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2560) 

 หลักสูตร 
รวม 

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

ปวช. 1 108 52 - - 108 52 160 
ปวช. 2 41 30 - - 41 30 71 
ปวช. 3 65 38 - - 65 38 103 

รวมระดับ ปวช. 214 120 - - 214 120 334 
ปวส. 1 41 21 10 9 51 30 81 
ปวส. 2 37 26 8 7 45 33 78 

รวมระดับ ปวส. 88 56 8 7 96 63 159 
รวมทั้งหมด 302 176 8 7 310 183 493 

 หมายเหตุ : ไม่รวมนักศึกษาประเภทผู้เรียน กลุ่มทวิศึกษา 11 คน 

2.2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 

ตารางท่ี 2.5  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (ทวิศึกษา) ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 
มิถุนายน 2560 ) 

ระดับ/สาขา 
ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ระดับปวช.     
- สาขางานเกษตรศาสตร์ - 15 - 15 
รวมทั้งหมด - 15 - 15 
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2.2.7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ตารางท่ี 2.6  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขา 
จ านวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับปวช.     
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 - - 3 
- สาขางานพืชศาสตร์ 18 - - 18 
- สาขางานสัตว์ศาสตร์ 44 - - 44 
- สาขางานช่างเกษตร 9 - - 9 
- สาขางานผลิตสัตว์น้ า 6 - - 6 

รวมระดับ ปวช. 80 - - 80 
ระดับปวส.     
- สาขางานพืชสวน 7 - - 7 
- สาขางานการผลิตสัตว์ 23 - - 23 
- สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ 1 - - 1 
- สาขางานสัตว์รักษ์ 2 15 - 17 

รวมระดับ ปวส. 33 15 - 48 
รวมทั้งหมด 113 15 - 128 

 

2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

2.๓.๑ รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

-  เกรียติบัตรโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558  วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล ระดับ 2 ดาว จากส านักนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ณ 
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 

2.๓.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

 - นายคมสัน  เข็มเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตร จากเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 
2559 
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  - นายคมสัน  เข็มเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ฯ ได้รับเกรียติบัตรจากการประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ระดับชาติ  ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  

 - นายวุธินันท์  รีเงิน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ได้รับเกรียติบัตรจากการประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ระดับชาติ  ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  

 - นายสินธุ์  มังคลาด รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ได้รับเกรียติบัตรจากการประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ระดับชาติ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 

2.๓.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม
ในรอบปีการศึกษา) 

- นางสาวเรณุกา  หนูวัฒนา ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการองค์การเกษตรเกษตร
ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระดับชาติ   

- รางวัลจากการประชุมวิชาการองค์การเกษตรเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระดับชาติ  ในการฝึกซ้อมนักเรียนนักศึกษาไปแข่งขัน
ทักษะสาขางานวิจัยได้แก่ นางอารีรัตน์  เอี่ยมอ านวย และนายภัทระ  เรืองอินทร์ 

-  รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค 3 รางวัล ได้แก่  
1. อุปกรณ์ปีนเสาไฟฟ้า จ านวน 3 คน ได้แก่ นางสาวรัตนา สมสุข, นายสมโภชน์  กาศชัย

การ และ  นายวงศ์กร  วงศ์ปาน,  
2. กุนเชียงรสกระเพา จ านวน 2 คน ได้แก่ นางสาวดวงตา  จวนเจริญ และ นางปณิตา เปี่ยมจุฑา,  
3. อุปกรณ์รถตัดหญ้า จ านวน 2 คนได้แก่ นายอภิศักดิ์  เกี๊ยวสันเทีย, และ นายสุวิชา  โสรัส,  

2.๓.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

ที ่
สรุปผลงานอกท. ประจ าปีการศึกษา 2559 

ชื่อ – สกุล รายการ ระดับภาค ระดับชาติ 
1 นายอนุชาติ  แก้วกลัด  

นายภควัต  สังข์ศรีแก้ว 
ทักษะโคนม สาขาสัตวศาสตร์ ชนะอันดับที่ 3  

2 นายอนุพงษ์  ไอซิม 
นายพีรพงษ์  บุญเรืองรอด 

ทักษะโคเนื้อ สาขาสัตวศาสตร์ ชนะอันดับที่ 3  

3 นายกิตติชัย  เรไร 
นายกานต์  กิจเจริญ 

ทักษะสุกร สาขาสัตวศาสตร์ ชนะอันดับที่ 2  

4 นายพงศ์ธร  ขุนพัฒน์ 
นางสาวชลลดา  กลีบอุบล 
 

ทักษะไก่ไข่ สาขาสัตวศาสตร์ ชนะอันดับที่ 2  
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ที ่
สรุปผลงานอกท. ประจ าปีการศึกษา 2559 

ชื่อ – สกุล รายการ ระดับภาค ระดับชาติ 
5 นายรัตนพล  เกิดสุข 

นายอัมรินทร์  เกิดสมมาตร 
ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
สาขาประมง 

ชนะอันดับที่ 1  

6 นางสาวณชิานันท์  ตั้งสุวรรณวฒันา 
นายปกรณ์  ยิ่งมีมา 

ทักษะพื้นฐานประมง สาขา
ประมง 

ชนะอันดับที่ 1  

7 นายพรเทพ  โหมดทอง  ทักษะช่างไฟฟ้า สาขาช่างกล
เกษตร 

ชนะอันดับที่ 2  

8 นายมีนา  เกาสังข์ 
นายมะกะระ  ปฏิปันธรรม 

ทักษะช่างเชื่อม สาขาช่างกล
เกษตร 

ชนะอันดับที่ 1  

9 นายสิทธิโชค  ฮวดหนองโพธ์ 
นายสมพงษ์  จองตาล 

ทักษะช่างก่อสร้าง สาขาช่างกล
เกษตร 

ชนะอันดับที่ 1  

10 นายชานนท์  สินพิทักษ์ ทักษะการใช้แทรกเตอร์ล้อยาง 
สาขาช่างกลเกษตร 

ชนะอันดับที่ 2  

11 นางสาวมาริษา  เลาะวิเศษ 
นางสาวกนกวรรณ  เจริญพร 
นางสาวตะวัน  เนียมเตียง 

ทักษะช่างส ารวจ สาขาช่างกล
เกษตร 

ชนะอันดับที่ 3  

12 นางสาวชลธิชา  สมพบ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษใน
โอกาสต่างๆ สาขาพื้นฐาน 

ชนะอันดับที่ 2  

13 นายนพพล  แตงรอด 
นายศราวุธ  ทรัพย์มงคล 

ทักษะการจัดดอกไม้ สาขาศิลป
เกษตร 

ชนะอันดับที่ 3  

14 นางสาวศุภนัน  ดวงจันทร์ 
นางสาวรจนา  ศรีพนมวรรณ 
นางสาวอารดา  ร่มโพธิ์รีย์ 

การสัมมนาผลงานกลุ่มวิชาชีพ
และที่เกี่ยวข้อง สาขาสัตวศาสตร์ 

ชนะอันดับที่ 3  

15 นางสาวศิริพร  บุญมาก 
นายอิศรา  เอ่ียมสง่า 
นางสาวอุรชา  สวัสดิ์พิพัฒพงศ์ 

การจัดแสดงผลงานกิจกรรมเด่น
ของหน่วย 

ชนะอันดับที่ 1  

16 นายธนกฤษ  เหหาสุข 
นานยธนทัต  เที่ยงแท ้
นายมีนา  เกาสังข ์
นายวีระวัฒน์  เกษมปาน 
นายเจตพล อยู่พิทักษ์ 

เครื่องให้น้ าพืชอัตโนมัติ 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ด้านการประกอบอาชีพ 

ชนะเลิศอันดับ 3  

17 นายชุมพล  เหมส ี
นายสมยศ  แซ่อึ่ง 
นายพิชิตชัย  ไชยสัตย ์
นายสิทธิโชค  ฮวดหนองโพธิ ์
นางสาววิภาวี  บุญชม 

รถพ่นยาเพ่ือการเกษตรไร้คนขับ 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

ชนะเลิศอันดับ 3  
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ที ่
สรุปผลงานอกท. ประจ าปีการศึกษา 2559 

ชื่อ – สกุล รายการ ระดับภาค ระดับชาติ 
18 นายธวัชชัย  ขาวส าอาง 

นายศิวกร  สุขเกษม 
ผลการแข่งขัน ไก่อบฟาง 

 
ชนะอันดับที่ 2  

19 นางสาวบุษบา  บุญทองสุข การประกวดเทพีเกษตร (ธิดารี
ไซเคิล) 

ชนะเลิศอันดับ 2  
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บทท่ี 3 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 

3.1 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

3.1.1 ปรัชญา 

“ยึดมั่นคุณธรรม ล  าเลิศวชิา พึ่งพาตนเอง” 

3.1.2 วิสัยทัศน์  

 “ เป็นผู้น าการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชะเกษตรให้ได้มาตรฐานร่วมกับภาคีเครือข่าย
และเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ” 

3.1.3 พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐาน 

3.1.4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

“ สุภาพ มีวินัย หัวใจบริการ ช านาญทักษะเกษตร ”  

3.1.5 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
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รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน 442,987   
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม 

10,168  
 

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด 
การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

117,432  
 

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
กีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

33,355  

 

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 64,585   
รวมรายจ่าย 668,527   

* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่า
เส่ือมราคา 

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทกุคนในสถานศึกษา 

3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 3.2.1  การประเมินคุณภาพภายนอกโดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่...30 มิถุนายน 2558….. 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยได้รับข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินและ    ได้น าสู่แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
1) สถานศึกษาส่งเสริมการให้บริการวิชาการหรือ 
วิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะผู้เรียน 

1) โครงการบริการวิชาการ-วิชาชีพแต่ละแผนกวิชา 

2) สถานศึกษาส่งเสริมให้สร้างนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้น าไปใช้ประโยชน์
ได้จริงเพิ่มข้ึน 

1) โครงการฝึกอบรมงานวิจัยครูผู้สอน 
2) โครงการวิจัยครูผู้สอน 
3) โครงการประกวดและแสดงผลงานวิจัยครู 
4) โครงการฝึกอบรมการท านวัตกรรมงาน 
    สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 
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5) โครงการพัฒนานวัตกรรมงานสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ 
6) โครงการประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรมงาน 
    สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 

3) สถานศึกษาส่งเสริมผลงานที่เป็นโครงงานทาง 
วิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้ เรียนที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์โดยนักเรียน/นักศึกษาทุกสาขาวิชาชีพ  
ทุกระดับชั้นปี 

1) โครงการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 
2) โครงการประกวดและแสดงผลงานวิจัยของ 
   ผู้เรียน 

4) สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

1) โครงฝึกทักษะและประสบการณ์จริงทุก 
   แผนกวิชา 

5) สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนปรับ 
พ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพพ้ืนฐานรายวิชาทาง
คอมพิวเตอร์ โดยเป็นการศึกษาแบบผ่านไม่ผ่าน 

- 

 3.2.2 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  เมื่อวันที.่.26 มีนาคม 
2558…… 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีได้รับการประเมินภายในโดยต้นสังกัด จากคณะกรรมการ
จากอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยได้รับข้อเสนอแนะจากการประเมินและได้น าสู่แผนการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะจ าแนกตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ดังนี้   

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีการจัดเตรียมสอบและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องก่อน 

1) โครงการติดตามการเรียนการสอน 
 

2) ควรมีการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และ
ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมเสริม แล้วน าผลมาปรับปรุง
แก้ไขก่อนสอบจริง 

1) โครงการวัดผลประประเมินผลตามสภาพจริง 

3) ครูที่ปรึกษาคัดกรองผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือ
ติดตามและด าเนินการกับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 

1) โครงการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 

4) ควรมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน แล้วน าผลการ
ด าเนินงานมารปะเมินให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

1) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 

5) ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเชิญ
หน่วยงาน/บุคคลภายนอกมาร่วมกิจกรรม 

1) โครงการปัจฉิมนิเทศ 

6) ควรมีการประเมินฯ ทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูล
มาปรับ แก้ไข และพัฒนาในส่วนที่ต้องปรับปรุง 

1) โครงการวัดผลประประเมินผลตามสภาพจริง 

7) ควรเพิ่มข้อค าถามที่สามารถน าผลการประเมินมา
ใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนการสอน 

1)  โครงการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผล 
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3.2.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
8) ควรพัฒนาระบบการนิเทศให้มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ 

1) โครงการนิเทศการสอน 

9) สถานศึกษาควรสนับสนุนอุปกรณ์สื่อและโสตเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีสอนที่
หลากหลาย 

1)  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

10) ควรส่งเสริมให้ครุทุกคนน าผลการนเทศการจัดเรียน
การสอนไปจัดท าวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

1)  โครงการนิเทศการสอน 

11) จัดให้มีการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมให้ครูวัดและ
ประเมินผลตามแผนการเรียนรู้ 

1)  โครงการนิเทศการสอน 

12) จัดสัมมนาการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ 
เพื่อนน าปัญหาและอุปสรรคมาพัฒนาการฝึกงาน 

1) โครงการสัมมนาการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ 

13) ควรมีการจัดท าประวัติครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ติด
ไว้ท่ีตัวเครื่องจักร เพื่อเป็นข้อมูลในการบ ารุงรักษา 

1) โครงการพัฒนางานพัสดุ 

14) สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดท า
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ให้มากข้ึน 

1) โครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

15) ควรมีการประเมินผลโครงการให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

1) โครงการจัดท า PDCA  งาน/โครงการ/กิจกรรม 

16) ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นทุก
ครั้ง 

1) โครงการจัดท า PDCA  งาน/โครงการ/กิจกรรม 

17) น าผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
ภายนอกมาจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

1)  โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ 

18) จัดให้มีการประเมินหลักสูตรฐานสนมรรถนะทุก
รายวิชาที่มีการพัฒนา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรต่อไป 

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ ร่วมกับสถานประกอบการ 
2) โครงการส ารวจฯ พัฒนาหลักสูตร 
 

19) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกอบรมให้มีสื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมให้มี
คุณภาพ 

1) โครงการพัฒนางานสื่อการเรียนการสอน 

21) จัดท าแผนพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ให้ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับรายวิชาที่สอนไม่น้อย
กว่า  20 ช่ัวโมงต่อป ี

1)  โครงการพัฒนาครูผู้สอนตามสาขาวิชาชีพ 

22) จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
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บทท่ี 4 
 การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มี

ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา 
สาขางาน เป็น   ที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล
และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ 
หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1 โครงการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษา 2559 
2 โครงการส ารวจติดตามนักเรียนนักศึกษาท่ีจบการศึกษา ภายใน 1 ปี 
3  โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานศึกษาต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. โครงการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1 รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 2559 
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ตารางท่ี 4.1  รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 
ประเภทวิชา/ 
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 

ผู้ได้งานท าภาย 
ใน 1 ปี 

ผู้ประกอบอาชีพ 
อิสระภายใน 1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อภายใน 
1 ปี 

รวมผู้ได้งานท า 
ประกอบอาชีพ 
และศึกษาต่อ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปวช. 
สาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
3 1 13.33 - - 2 66.67 3 100 

 สาขางานพืชศาสตร ์ 14 4 28.57 1 14.29 8 57.14 14 100 
 สาขางานสัตวศาสตร ์ 35 - - 4 11.42 31 88.58 35 100 
 สาขางานช่างเกษตร 1 - - - - 1 100 1 100 

รวม ปวช.          
ปวส. สาขางานพืชสวน 8 3 37.50 2 25.00 4 37.50 8 100 

 
สาขางาน           

การผลิตสัตว ์
19 14 73.68 - - - - 15 73.68 

 
สาขางานการจดัการ

ผลิตสัตว ์
( เทียบโอน ) 

4 4 100 - - - - 4 100 

 สาขางานสัตวรักษ ์ 39 26 66.67 5 12..82 7 17.95 38 97.44 
รวม ปวส. 70 47 67.14 7 10.00 10 14.29 64 81.43 
รวมท้ังหมด 123 52 42.27 12 9.76 52 42.27 116 94.30 

2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 2559 
เท่ากับ 94.30 เปอร์เซ็นต์ 

3  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปี 2560 20 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโลยีราชบุรี 
 

ตารางท่ี 4.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ  
                 ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับ/สาขาวิชา 

จ า
นว

นแ
บบ

สอ
บถ

าม
ที่ส

 าร
วจ

 

จ า
นว

นแ
บบ

สอ
บถ

าม
ที่ต

อบ
กลั

บ 

ร้อ
ยล

ะ 

จ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีผลการประเมินเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ด้า
นค

ุณ
ลัก

ษณ
ะ 

ด้า
นส

มร
รถ

นะ
หล

ัก 

ด้า
นส

มา
รร

ถน
ะ

วิช
าช

ีพ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ปวช. 
พืชศาสตร์ 14 11 84.61 11 100 8 72.72 10 90.90 
สัตวศาสตร์ 35 31 88.57 31 100 28 90.32 31 100 
ช่างเกษตร 1 1 100 1 100 1 100 1 100 
คอมพิวเตอร์ 3 3 100 3 100 3 100 3 100 
รวมระดับปวช. 52 16 88.46 46 100 40 86.96 45 97.83 
ปวส. 
พืชสวน 8 7 87.50 7 100 7 100 7 100 
การผลิตสัตว์ 19 16 84.21 16 100 14 87.50 16 100 
การจัดการผลิตสัตว์ 4 4 100 3 75 4 100 4 100 
สัตวรักษ์ 39 39 100 39 100 39 100 39 100 
รวมระดับปวส. 70 66 94.29 65 98.48 64 96.67 66 100 
รวมทั้งปวช.และ
ปวส. 

122 112 91.80 111 99.11 104 92.86 111 99.11 
 

ความส าเร็จผู้ส าเร็จ  
 1.   มี   ไม่มี การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

2.   ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ ...82.20..... 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
      ผ่าน      ไม่ผ่าน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
     ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
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   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น  
มีสถานประกอบการที่หลากหลายทุกสาขางานในพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานศึกษารองรับนักศึกษาที่

จบการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ และความอดทน ฯลฯ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. จัดท าโครงการอบรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
2. จัดท าโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาโดยเชิญสถานประกอบการมา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
ประเด็นการประเมิน 

ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการเยี่ยมบ้าน 
2. โครงการงานปกครอง 
3. โครงการลดปัญหาออกกลางคัน 
4. โครงการจัดระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. นักศึกษามีการออกกลางคันลดลง 
2. มีการติดตามการเยี่ยมบ้านจ านวน 100 เปอร์เซ็นต์ ในนักศึกษาใหม่ 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

ตารางท่ี 4. 3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับปวช. ระดับปวส. ร ว ม ป ว ช . แ ล ะ ป ว ส . 

สา
ขา
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าเก
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รศ
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์ 
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ขา

วิช
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ัตว์
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ษ์ 

 

1. จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น 159 6 7 43 33 254 
2. ผู้เรียนของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
(1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
(2) ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา เทียบกับข้อ 1 

120 

(75.47) 

3 

(50.00) 

6 

(85.71) 

23 

(55.49) 

15 

(45.45) 

167 

(67.34) 

3. ผู้เรียนของรุ่นที่พ้นสภาพผู้เรียน 
ตามระเบียบ ศธ.ฯ ปวช. ข้อที่ 14 (4) 
ตามระเบียบ ศธ.ฯ ปวส. ข้อที่ 13 (4) 
(1) จ านวนผู้พ้นสภาพผู้เรียน 
(2) ร้อยละของผู้พ้นสภาพผู้เรียน เทียบกับข้อ 1 

16 

(10.06) 

3 

(50.00) 

0 

- 

8 

(18.60) 

12 

(36.36) 

39 

(15.73) 

4. ผู้เรียนของรุ่นที่ลาออกไปศึกษาต่อที่อ่ืน 
(1) จ านวนผู้เรียนที่ลาออก 
(2) ร้อยละของผู้ลาออก เทียบกับข้อ 1 

12 

(7.54) 
- - 

1 

(2.32) 

1 

(3.03) 

14 

(5.64) 
5. ผู้เรียนของรุ่นที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
(1) จ านวนผู้เรียนที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
(2) ร้อยละของผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา เทียบกับ
ข้อ 1 

11 

(6.91) 

0 

- 

1 

(14.29) 

11 

(25.58) 

5 

(13.88) 

28 

(11.29) 

ผลการประเมิน  
ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น  =  67.34 
ระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนน = ……61.34… 5        = 4.21  = ดี   

 
80 
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ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
ดีมาก        ดี  พอใช้ ต้องปรับปรุง    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น 
 ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งการพัฒนาร่วมกับตัวนักเรียน ครู 

และผู้ปกครองร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ติดตามและท าการตรวจสอบและแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบอยู่เสมอ ๆ  
2. ท าการสอบวัดความรู้ของนักเรียนก่อนการรรับสมัครเรียน 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศกึษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 

ประเด็นการประเมิน 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน 
2. สถานศึกษามีการก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกคน 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท า
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนด
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
2. โครงการ 999,999 คน ปฏิญาณตนเพ่ือพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ 
3. โครงการถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 
4. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
5. โครงการตักบาตรฟังธรรม 
6. โครงการจิตอาสาและผู้สูงอายุ 
7. โครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู 
8. โครงการวันแม่แห่งชาติ 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตารางท่ี 4.4 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ประเด็นการประเมิน 

การด าเนินการ (มี / ไม่มี) 

ผ่า
น 

/ ไ
ม่ผ

่าน
เก

ณฑ
์ 

กล
ุ่มผ

ู้บร
ิหา

ร 

กล
ุ่มค

รูแ
ละ

บุค
ลา

กร
ทา

งก
าร

ศึก
ษา

 

กล
ุ่มผ

ู้เรีย
น 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
สถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียนร่วมกัน 

มี มี มี ผ่าน 

2. สถานศึกษามีการก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการ 
มีส่วนร่วมของทุกคน 

มี มี มี ผ่าน 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และ 
ก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

มี มี มี ผ่าน 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด าเนินการตามโครงการ 
คุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

มี มี มี ผ่าน 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มี มี มี ผ่าน 

 
ผลการประเมิน มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ...........5............  
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน....5.........คะแนน = ..........ดีมาก............... 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน      ไม่ผ่าน 
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
  ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 

  พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น  
เป็นสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลแบบครอบครัวที่ใกล้ชิดโดยมีนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้ร่วม 

บริหารจัดการอยา่งมีระบบโดยมีคณะครูก ากับดูแล 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 - 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ประเด็นการประเมิน 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด

มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายที่ส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

3. ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพ่ือให้
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนด
แผนพัฒนาต่อไป 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
3. โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4. โครงการการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
5. โครงการคุณภาพการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา 
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6. การประเมินสมรรถนะผู้เรียนด้านมาตรฐานวิชาชีพและV-NET 
7. การพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตารางที่ 4.5 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินการ 

(มี/ไม่มี) 
ผ่าน / ไม่ผ่าน 

เกณฑ์ 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน 
นโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง 
ถูกต้อง 

มี ผ่าน 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการ 
สื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ 
ผู้เรียน ร่วมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้ 
และเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด 
มอบหมายได้เป็นอย่างดี 

มี ผ่าน 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและ 
เป้าหมาย และด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของ 
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

มี ผ่าน 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ 
การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมและ 
เป้าหมายที่ก าหนด 

มี ผ่าน 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการ 
ด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

มี ผ่าน 

รายงานการด าเนินการ  
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด

มอบหมายได้อย่างถูกต้อง มีการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัย 4 ปี และ 1 ปี โดยดูจากนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง และ สอศ. 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้รู้และเข้าใจใน นโยบายที่ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีการประชุมครู 
บุคลากร ผู้ปกครองตามเกณฑ์ 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม
และเป้าหมาย และด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตาม
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เป้าหมาย โดยมีการจัดท าปฎิทินการปฏิบัติงานทุกฝ่ายตลอด 1 ปีการศึกษา โดยน าแผนพัฒนาวิทยาลัย
ประจ าปีมาเป็นแม่บทในการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด มีการประชุมฝ่ายบริหารสถานศึกษาเพ่ือติดตามโครงการกิจกรรม   
ต่าง ๆ ทุกสัปดาห์เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนด
แผนพัฒนาต่อไป  มีการพิจารณาโครงการและกิจกรรมที่ปฏิบัติ ทุกโครงการและให้สรุปรายงานเป็น 
PDCA เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงงบประมาณและความเหมาะสมในปีถัดไป 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 

  พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น  
ผู้บริหารได้มีการประชุมทุกสัปดาห์เพื่อติดต ามก ารด าเนินงาน 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการติดตามและตรวจสอบจากฝ่ายต่าง ๆ ในการรายงานผลตามนโยบายต้นสังกัด 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. การรายงานผลตามต้นสังกัดควรมีเอกสารประกอบการรายงานทุกครั้งและน ามาเผยแพร่

ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 
2. ควรให้ผู้ปฎิบัติงานทราบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฎิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน 1 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียน

ทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
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การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัย ฯ ส่งเสริม สนับสนนุ ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัย ฯ มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผ่าน      ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบ

การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ค าสั่งมอบหมายรายวิชาสอนภาคเรียนที่ 1 / 2560 
2. ค าสั่งมอบหมายรายวิชาสอนภาคเรียนที่ 2 / 2560 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยฯ มีครูผู้สอนสอนตรงตามหลักสูตรหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและพัฒนาครูผู้สอน
ให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม 

ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 
10 ชั่วโมงต่อปี 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการอบรมสถานศึกษาพอเพียงเมื่อวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2560 
2. โครงการฝึกอบรมประสบการณ์ครูในสถานประกอบการ 
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3. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเดินทางไปราชการประจ าปี 2560 - 2561 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรและจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุน 

ก ากับดูแลครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้พัฒนาตนเองในด้านวิชาการหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
ต่อปี 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์

มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 
แล้วแต่กรณี 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนก ากับให้มีจ านวนบุคคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยฯ มีบุคลากรทางการศึกษา ตามการส่งข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคคลากร

ทางการศึกษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังนี้ 
1. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตร 38 ค ( 2 )   จ านวน 2 คน 
2. พนักงานราชการ     จ านวน 5 คน 
3. ลูกจ้างประจ า     จ านวน 9 คน 
4. ลูกจ้างชั่วคราว     จ านวน 24 คน 

รวมทั้งหมด     จ านวน 40 คน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ

เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
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การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
ความรู้ ความสามารรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารรถ 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ได้แก่ 
1. รางวัลจากการประชุมวิชาการองค์การเกษตรเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราช

ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระดับชาติ  จ านวน 4 รางวัล 
2. รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค 1 รางวัล ได้แก่ สารก าจัดศัตรูพืช 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ตารางที่ 4.6   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคคลากร 
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พืชศาสตร์ 7 79 1 : 11.28 6 85.71 - 0  
สัตวศาสตร์ 12 376 1 : 31.33 12 100 - 0  
ช่างเกษตร 5 53 1 : 10.6 5 100 - 0  
บริหารธุรกิจ 3 3 1 : 1 3 100 - 0  
อุตสาหกรรม 2 493 1 : 24.65 2 100 - 0  
สามัญสัมพันธ์ 8 493 1 : 61.63 8 100 - 0  

รวม 37 493 1 : 13.32 36 97.29 - 0  

ผลการประเมิน มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ...........5............  
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน....5.........คะแนน = ..........ดีมาก............... 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
  ดีมาก (5 คะแนน)      ดี (4 คะแนน) 



รายงานการประเมินตนเอง ปี 2560 32 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโลยีราชบุรี 
 

  พอใช้ (3 คะแนน)      ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น  
วิทยาลัยฯ มีครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่จบตรงสาขาที่สอนตามจ านวนเพียงพอกับ 

นักเรียนนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
 วิทยาลัย ฯ ควรสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้และท าการเผยแพร่ให้บุคคลากรทราบ
ความส าคัญ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. กระตุ้นคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรมจากคุรุพัฒนาที่ทาง

ส านักงานสมรรถนะวิชาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดอบรม 81 หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ประเด็นการประเมิน 1 
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พศ. 2560 
2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พศ. 2560 
2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พศ. 2561 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

20 ของงบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  
การจัดสรรงบประมาณให้กับแผนกวิชา ดังนี้ 
1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จ านวน  27,468 บาท 
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2. แผนกวิชาพืชศาสตร์  จ านวน .94,206 บาท 
3. แผนกวิชาสัตว์ศาสตร์  จ านวน 162,2449.5 บาท 
4. แผนกวิชาช่างเกษตร  จ านวน .77,729.10 บาท 
5.  แผนกวิชาอุตสาหกรรม จ านวน .19,617.39 บาท 
6. แผนกวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน 36,980 บาท  

รวม  จ านวน 418,449 บาท 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยฯ ได้ใช้จ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน ร้อยละ 50.39 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ

วิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
2. โครงการการด าเนินการชมรมวิชาชีพ 
3. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ( Fix it center) 
4. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยฯ ได้ใช้จ่ายเงินในการบริการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ จ านวน 315,624 บาท  
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา 
2. โครงการเรียนการสอนวิชาโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. การประกวดสัมมนาผลงานทางวิชาการอกท. ระดับหน่วย ระดับภาคและระดับชาติ ใช้

งบประมาณ  จ านวน  312,770 บาท 
2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ใช้งบประมาณ  จ านวน  87,661 บาท 
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3. วิทยาลัยฯใช้จ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 5.62 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  กิจกรรมวันส าคัญ 
2. กิจกรรมเลือกนายยกอกท.ระดับหน่วย 
3. กิจกรรมเลือกนายยกอกท.ระดับภาค 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 วิทยาลัยฯ ได้ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 9.92 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

    ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ผลการประเมิน มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ...........5............  
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน....5.........คะแนน = ..........ดีมาก............... 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น  
 วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้แก่ผู้เรียนทุกด้าน 

จุดที่ควรพัฒนา 

 วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนด้านการปรับปรุงหน้าเวปของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
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ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 -  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ประเด็นการประเมิน 1 
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 

สวยงามและปลอดภัย 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
2. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
3. โครงการพัฒนางานฟาร์มทางด้านพืชศาสตร์และสัตว์ศาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยฯมีความสวยงาม สะอาดและปลอดภัย 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน     

ศูนย์วิทยบริการ และอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ตารางเรียนประจ าห้องเรียน 
2. โครงการพัฒนางานฟาร์มพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ 
3. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน     ศูนย์วิทยบริการ และอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่

พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ

และ มีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. จัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมคุรุภัณฑ์  จ านวน 57,600 บาท 
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2. จัดสรรงบประมาณ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 40 เครื่อง 
3. จัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมยานภาหนะและรถแทรกเตอร์ จ านวน 140,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยฯ ได้ดูแลและจัดหาการใช้และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทุกปี 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่าง

น้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยฯ ได้น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพคือ  
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ตารางท่ี 4.8 ระดับคุณภาพในการบริหารการจัดการด่านอาคารสถานที่ ด้านคุรุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ประเด็นการประเมิน มี/ไม่มี 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน 
หมายเหตุ

(ค าสั่ง/บันทึก) 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และ
ปลอดภัย 

มี ผ่าน ค าสั่งหมอบ
หมายงานประปี 

2. สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ มี ผ่าน  
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ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
และอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย 
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
3. สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ 
การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน  

มี ผ่าน ตารางสอนห้อง 

4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายใน 
และภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่าง
ชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัส 
และก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

มี ผ่าน  

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

มี ผ่าน  

ผลการประเมิน มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ...........5............  
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน....5.........คะแนน = ..........ดีมาก............... 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
  ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 

  พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น  
วิทยาลัยฯ ระดมทรัพยากรจากภายนอกโดยเฉพาะจากศิษย์เก่าในการพัฒนาอาคารสถานที่ 

และครุภัณฑ์ จ านวนมาก 

จุดที่ควรพัฒนา 
 เนื่องด้วยสถานที่ของวิทยาลัยฯ อยู่ห่างไกลจากจุดบริการอินเตอร์เน็ต ท าให้รับสันญาณ
อินเตอร์เน็ตได้ไม่ด ี
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ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 วิทยาลัยฯ ควรที่สนับสนุนงบประมาณในเรื่องการจัดการเครือข่ายสารสนเทศมากข้ึน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 1 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 

สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
2. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาครัฐ และสถานประกอบการภายใน

และต่างประเทศ 
4. โครงการการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้านวิชาชีพเกษตร 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชและเครื่องจักรกล

การเกษตร 
2. นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส. 2 เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขางาน  
3. นักศึกษาเข้าร่วมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับภาครัฐและเอกชน 
4. ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาและมอบวัสดุงานฟาร์ม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
       ผ่าน      ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการ

จัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงาน
ของผู้เรียน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 
คน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับฝีมือเทคนิคและเทคโนโลยี 
2. โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม่ 
3. โครงการสัมมนาและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. มีสถานประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาการฝึกงานของ นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 

จ านวน 5 แห่ง 
2. มีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับภาครัฐ และเอกชน

ทั้งด้านโรงพยาบาลสัตว์ จ านวน 7 แห่ง 
3. มีสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกประสบการณ์จ านวน 65 แห่ง 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
       ผ่าน      ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการ
เรียนการสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ชมรมวิชาชีพ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. มีวิทยากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกสาขางาน 
2. มีการเชิญศิษย์เก่า มาบรรยายความรู้ทางด้านอาชีพเกษตรให้กับนักศึกษา 
รวมทั้งหมด 18 คน ต่อ นักศึกษทั้งหมด 493 คน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
      ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน  1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 
คน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ข้อตกลงทวิภาคีรพ.สัตว์ทองหล่อ รพ.สัตว์จุฬา ฟาร์มไทยรุ่งกิจจ ากัด 
2. ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ยากจนและเรียนดี 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. นักศึกษาทวิภาคีได้รับสนับสนุนทุนเป็นรายเดือนจากสถานประกอบการจ านวน 15 ทุน 
2. วิทยาลัยได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล หน่วยงาน เอกชน ภาครัฐ และศิษย์เก่า 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
      ผ่าน      ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืน ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. สมาคมศิษย์เก่าเกษตรเขาเขียวมอบทุนการศึกษา 
2. ชมรมวิชาชีพขอสนับสนุนวิทยากรวิชาชีพ 
3. ศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ มอบวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
4. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเป็นคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. มอบพัดลมตั้งพ้ืน เครื่องท าน้ าเย็น ให้กับสาขาวิชาสัตวรักษ์ 
2. มอบทุนการศึกษา 
3. ได้รับสนับสนุนสัตว์เลี้ยงเชน่ แพะ มะม่วงแก้วขม้ิน โคเนื้อ  ฯลฯ 
4. คุรุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องท าน้ าเย็น พัดลมและโต๊ะนั่ง 2 ชุด 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

       ผ่าน      ไม่ผ่าน 

ต่ารางท่ี 4. 9 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับปวช. ระดับปวส. 
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1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการใน
การประสานความร่วมมือกับบุคคล 
ชุ ม ช น  ส ม า ค ม  ช ม ร ม  ส ถ า น
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัด
การศึกษา 

มี มี มี มี มี มี 4 ผ่าน 
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2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้าน
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน 
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมี
สัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
(1) จ านวนผู้เรียน 
(2) จ านวนบุคคล หน่วยงานที่ร่วมมือ 
(3) สัดส่วนระหว่าง (2) กับ (1) 

39 

(331) 

1 

(3) 

4 

(9) 

12 

(84) 

7 

(54) 

2 

(7) 

65 

(493) 
ผ่าน 

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ 
วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้ เรียนในทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

5 1 2 2 6 2 18 คน ผ่าน 

4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อ
ผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน 
(1) จ านวนผู้เรียน 
(2) จ านวนทุนการศึกษา 
(3) สัดส่วนระหว่าง (2) กับ (1) 

8 1 1 3 2 1 
16ทุน 

(493) 
ผ่าน 

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุ
อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืน ๆ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 
รายการ 

      

11 
รายการ 

ผ่าน 
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ผลการประเมิน มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ...........5............  
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน....5.........คะแนน = ..........ดีมาก............... 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
  ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 

  พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น    
ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคล ชมรม สมาคม ชุมชน และสถานประกอบการ เป็น

อย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรจัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมขึ้นทุกปี 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ควรขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาครัฐ และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
ทุกสาขาวิชา 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตร

และระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละ
หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการประเมิน 1   
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่

ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
2. มอบหมายให้ครูจัดท าแผนการสอนบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ -

พอเพียงและการใช้โครงงานเป็นฐาน(PjBL) 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ครูผู้สอนรายวิชาจัดท าแผนการสอนบูรณาคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
- ภาคเรียนที่ 1 จ านวน  84 รายวิชา  ส่งจ านวน .53. วิชา  คิดเป็นร้อยละ ..63.09..... 
- ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 88 รายวิชา  ส่งจ านวน .52. วิชา คิดเป็นร้อยละ ..59.09..... 
รวมทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 จ านวน 172 วชิา จ านวน .105. วิชา  คิดเป็นร้อยละ 61.41. 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการนิเทศการสอน 
2. โครงการติดตามการจัดการเรียนการสอน 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการสอนทุกคน 
2. ครูผู้สอนมีบันทึกหลังการสอนทุกวิชา 
- ภาคเรียนที่ 1 จ านวน .29.... วชิา คิดเป็นร้อยละ 36.25....... 
- ภาคเรียนที่ 1 จ านวน ..32... วชิา คิดเป็นร้อยละ 36.36..... 
รวมทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 จ านวน ...61... วิชา  คิดเป็นร้อยละ 35.46. 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผล

การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผล

การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

ตารางท่ี 4. 10 ระดับคุณภาพในการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผล 

(ีม่มี/ีม)  
1 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจง้หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ

ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทีส่อน 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาทีส่อน 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาทีส่อน 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูทุกคน  น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบรูณาการคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน 

มี 

ความส าเร็จปฏิบัติตามประเด็น ........5........ข้อ 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน

เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการนิเทศการสอน 
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า/จัดประกวดงานวิจัย 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือ

เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป โดยให้ครูทุกคนจัดท างานวิจัยพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน

รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุ
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครู 
2. โครงการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครู และน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน

รายวิชา โดยการศึกษาหรือการวิจัยอย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุ
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาหรือการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
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ตารางที่ 4.11 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
คร ู

 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณาของสถานศึกษา 
ผลการ

ด าเนินการ 
1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท า และจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
มีการประกวด 

2 ครูทุกคนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์หรืองานวจิัย  57  เร่ือง  
ร้อยละ(100) 

3 จัดประกวด และไดน้ านวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์หรืองานวิจัย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษา 

57  เร่ือง  
ร้อยละ(100) 

4 น านวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยไมน่้อยกว่า ร้อยละ 50 
ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน   

57  เร่ือง 
 ร้อยละ(100) 

5 นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์หรืองานวิจัยไมน่้อยกว่า ร้อยละ 5 ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใชป้ระโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด 
ภาค และชาติ   

5 เร่ือง 
ร้อยละ(8.77) 

ความส าเร็จปฏิบัติตามประเด็น.......5..... ข้อ 
1. เรื่องการเปลี่ยนสีต้นโรทาล่า 
2. เรื่องสารก าจัดศัตรูพืช 
3. เรื่อง รถไร้คนขับ 
4. เรื่อ คุกกี้ล าใย 
5. เรื่อง ไอศครีมสับปะรด 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปี 2560 47 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโลยีราชบุรี 
 

ตารางที่ 4......  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นการพิจารณา 

แผ
นก

วิช
าพื

ชศ
าส

ตร
์ 

แผ
นก

วิช
าส

ัตว
ศา

สต
ร์ 
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วิช
าช

่าง
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ษต
ร 

แผ
นก

วิช
าบ

ริห
าร

ธุร
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แผ
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วิช
าอ

ุตส
าห

กร
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แผ
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วิช
าส
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ัญส

ัมพ
ันธ

์ 

รว
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ั้งห
มด

 

ผ่า
น/

ไม่
ผ่า

นเ
กณ

ฑ์ 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งปีการศึกษา 14 28 15 12 5 14 88  
1. จ านวนรายวิชาจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ที่สอน 

14 28 15 12 5 14 88  

2. จ านวนรายวชิาที่จัดการเรียนการสอน 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและมี
การบันทึกหลังการสอน 

18 28 15 12 5 14 88  

3. จ านวนครทูีน่ าผลจากการวัดผลและ
การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

14 28 15 12 5 14 88  

4. จ านวนรายวชิาที่มีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

14 28 15 12 5 14 88  

5. จ านวนครูครูทุกคนแก้ไขปัญหา 
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา โดย
การศึกษาหรือการวิจัยอย่างน้อย 1 
รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา 
การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ 
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงาน
สรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา
หรือการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

7 12 5 3 2 8 37  
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ผลการประเมิน มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ...........5............  
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน....5.........คะแนน = ..........ดีมาก............... 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
  ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 

  พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น  
 ครูผู้สอนมีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ 
สิ่งประดิษฐ์ ทุกภาคเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรจัดอบรมการท างานวิจัย นวัตกรรม และสื่อการสอน ให้มีความถูกต้องตามหลักการและ
กระบวนการ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดท างานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ สื่อการสอน โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ให้มากขึ้นทุกสาขาวิชา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

ประเด็นการประเมิน 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการ

พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 จาก

เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผล

ไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 ปี 

ครบ ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา

รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 …………………………………มี………………………..………………………………………………………………… 

2.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนนุ ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือ พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
………………………………มี……………………………………………………………………………………………………… 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
……………………………มี………………………………………..…………………………………………………………… 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา  
………………………………………มี………………………………………………………………………………… 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน  
………………………………………………มี………………………………………………………………………………… 

ผลการประเมิน มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ...........5............  
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน....5.........คะแนน = ..........ดีมาก............... 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น  
 มีการด าเนินการตามแผนงานโครงการทุกรายวิชา 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรเชิญสถานประกอบการร่วมพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มวิชา ตามหลักสูตรที่เปิดสอน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ในการพัฒนาหลักสูตรควรใช้สถานที่ประชุมทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้สถานประกอบการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 1 
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐาน

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการจัดในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ และ สาขา
เครื่องจักรกลเกษตร จ านวน 36 คน จากนักศึกษาทั้งหมด  493 คน คิดเป็นร้อยละ  7.30 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
ผ่าน        ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน สถาน

ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
2. โครงการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี 
3. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ผู้เรียนได้ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ในสถาน

ประกอบการทุกสาขาวิชา 
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
     ผ่าน      ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษาให้นักศึกษาท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามสาขางานที่เรียนตามกลุ่ม 
2. โครงการสนับสนุนงานวิจัยของนักเรียนในโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. นักศึกษาท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลชุมชนและสังคมในระดับ 

ปวช. จ านวน........21....... โครงการ ปวส. จ านวน.........29.........  โครงการ  
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับสาขางาน ที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
       ผ่าน      ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
นักศึกษาปวช. 3  ทุกสาขาวิชา สาขางาน จ านวน 89 คน ผ่านเกณฑ์ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

100 และปวส. 2 ทุกสาขาวิชา สาขางาน จ านวน55 คน ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ92.72 รวมคิด
เป็นร้อยละ  97.22 และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเข้าประเมินทุกสาขางาน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
     ผ่าน      ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง

ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ระดับภาค ชาติ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. นักศึกษาได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการประชุม

วิชาการอกท. และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  จ านวน 56 คน 
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ      

ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กร
ภายนอก   ได้ร้อยละ 10.06 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
      ผ่าน      ไม่ผ่าน 

ผลการประเมิน มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ...........4............  
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน....4.........คะแนน = ..........ดี............... 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
ดีมาก (5 คะแนน)      ดี (4 คะแนน) 
พอใช้ (3 คะแนน)      ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น  
 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ให้
นักศึกษาท ามากข้ึน และมีความถูกต้องตามหลักการและกระบวนการ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยการควบคุมของครูที่ปรึกษาเป็นไป
ตามหลักการและกระบวนการที่ถูกต้องอย่างใกล้ชิด และมีแนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล 
ชุมชน สังคม 
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  2. ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในทุกสาขางานที่เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับ 
ปวช. ปวส. และ ป.ตรี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ประเด็นการประเมิน 1 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการกิจกรรมชาติศาสนาหน้าเสาธง 
2. โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้ครู 
3. โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา 
4. โครงการเลือกตั้งนายก อกท. 
5. โครงการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน อกท. 
6. โครงการวันแม่แห่งชาติ 
7. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
8. โครงการสวดมนต์ก่อนนอน 
9. โครงการตักบาตรฟังธรรม 
10. โครงการประชุมสมัยสามัญ 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดแูลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม  โดยมีโครงการ จ านวน 10 โครงการ และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  100 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 

กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก 
2. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. โครงการศึกษาดูงานฝนหลวงโครงการพระราชด าริ 
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4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
5. โครงการประกวดโครงสร้างการเกษตรผสมผสานวัสดุเหลือใช้ 
6. โครงการประกวดชุดรีไซเคิล 
7. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิตที่ยั่งยืน 
8. โครงการวันพระเจ้าตากสิน 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 

กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม โดยมีโครงการ 
จ านวน 8  โครงการ และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 

กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. การแข่งขันกีฬาภายในประจ าปีการศึกษา 2559 
2. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 

5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม โดยมีการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาภายใน ร้อยละ 100 

2. มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ 2 คน ระดับภาค 6 คน 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. โครงการประกวดโครงสร้างการเกษตรผสมผสานวัสดุเหลือใช้ 
3. โครงการประกวดชุดรีไซเคิล 
4. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิตที่ยั่งยืน 
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5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม ร้อยละ 100 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการ

กลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับ
ดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการบริการวิชาชีพพืชศาสตร์ 
2. โครงการบริการวิชาชีพสัตวศาสตร์ 
3. โครงการบริการวิชาชีพช่างเกษตร 
4. โครงการบริการวิชาชีพบริหารธุรกิจ 
5. โครงการบริการวิชาชีพผลิตสัตว์น้ า 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการ

กลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับ
ดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม โดยมีโครงการ จ านวน 20 โครงการเป็นโครงการ
ระดับปวช. จ านวน 11 โครงการ และระดับ ปวส. จ านวน 9 โครงการ  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
    ผ่าน     ไม่ผ่าน 

ผลการประเมิน มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ...........5............  
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน....5.........คะแนน = ..........ดีมาก............... 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
  ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 

   พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปี 2560 56 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโลยีราชบุรี 
 

จุดเด่น  

 - 

จุดที่ควรพัฒนา 

 - 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคณุภาพภายใน 

ประเด็นการประเมิน 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัย 4 ปี และแผนพัฒนาวิทยาลัยประจ าปี 
  2. ประชุมจัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
  3. การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การรายงานโครงการต่างๆ ในรูป PDCA 
 4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 5. การรายงานประจ าปีเสนอต่อ อาชีวจังหวัด, สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง, ส านักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 6. เผยแพร่การประเมินตนเอง สู่สาธารณชน  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

วิทยาลัยฯ มีการออกค าสั่งมอบหมายที่ 17/2561 , 47/2561  และ 054/2561 เพื่อ
ด าเนินการเก็บข้อมูลและรอบรวมเอกสารงานประกันพร้อมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ ...5 – 6 
มีนาคม 2561.. 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
วิทยาลัยฯ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนพัฒนาสถานศึกษา 4 

ปี โดยมีส่วนร่วมทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเผยแพร่ให้แก่ชุมชน สถานประกอบการและบุคคลภายนอกรับรู้  
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3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 5 – 6  มีนาคม 2561 และมีการ
ตรวจสอบข้อมูลการประเมินตนเองโดยฝ่ายบริหาร  

4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
วิทยาลัยฯ มีการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน  

5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านงานวิจัย นวัตกรรมของครู
และนักเรียนนักศึกษา อีกทั้งมีการพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีเพ่ิมมาก
ขึ้นกว่าเดิม 

ตารางท่ี 4 .9 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการประกันคุณภาพภายใน 

ประเด็นการประเมิน การด าเนินการ 
(มี/ไม่มี) 

ผ่าน / ไม่ผ่าน 
เกณฑ์ 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ มี ผ่าน 
2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

มี ผ่าน 

3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

มี ผ่าน 

4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน 
ประเมินคุณภาพภายใน 

มี ผ่าน 

5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี ผ่าน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน 

ผลการประเมิน มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ...........4............  
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน....5.........คะแนน = ..........ดีมาก............... 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 

  พอใช้ (3 คะแนน)     ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
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  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น   
- วิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง (SAR) และ 

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี ร่วมกันทุกฝ่าย 
- วิทยาลัยฯ มีการก ากับดูแลงานประกันให้จัดท ารายงานประเมินตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนา 
วิทยาลัยฯ ขาดการติดตามและตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการท ารายงานประเมินตนเอง 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา   
วิทยาลัยฯ ควรมีรูปแบบรายงานโครงการที่ชัดเจนและสามารถตอบผลสัมฤทธิ์ทางการประกัน

คุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ทีม่ีการพัฒนา 

ประเด็นการประเมิน 
ร้อยละของจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ไม่มีการด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ไม่มีการด าเนินการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อย

ละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 

รายงานการด าเนินการ 
1. ปีการศึกษาปัจจุบัน………2560….....จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน.....13.....ตัวบ่งชี้ 
2. ปีการศึกษาเปรียบเทียบ…2559………จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน....13.....ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน  จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา..........12........ตัวบง่ชี ้
 
 
ร้อยละ =    x 100 =                   x 100 =  92.31 
 
 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 
 จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการ

ประเมิน 

12 

13 
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ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน = ร้อยละจากประเด็นการประเมิน x 5 
 

= 92.31  
=  5.77 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ดีมาก     ดี      พอใช้ 

ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

จุดเด่น  

- 
จุดที่ควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           80 
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ตารางท่ี 4. 9  ตารางเปรียบเทียบการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อมูลย้อนหลัง 
....2559.... 
(ปีการศึกษา) 

เปรียบเทยีบการพัฒนา 

พัฒ
นา

 / 
ไม

่พัฒ
นา

 

………2559………… 
(ปีการศึกษา) 

......2560........

.. 
(ปีการศึกษา) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 5 5 พัฒนา 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวน
ผู้เข้าเรียน 

3 3 4 พัฒนา 

พอใช้ พอใช้ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 

5 5 5 พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

5 5 5 พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร 

5 5 5 พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน 

5 5 5 พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคาร
สถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

5 5 5 พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษา 

5 5 5 พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

5 5 5 พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่ม
วิชา 

5 5 5 พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 4 4 4 พัฒนา 

ดี ดี ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 5 5 พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

5 5 5 พัฒนา 

ดีมาก ดีมาก  ดีมาก  
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บทท่ี 5 

สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 4 ดี 
มาตรฐานที่ 2   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 5 ดีมาก 

5.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน ..........13.............. ตัวบ่งชี้ 
5.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน .............1........... ตัวบ่งชี้ 
5.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” จ านวน .............-........... ตัวบ่งชี้ 
5.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” จ านวน ...........-............. ตวับ่งชี้ 
5.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน ........-................ ตวับ่งชี้ 
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5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา ที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1. วิทยาลัย ฯ มีการพัฒนาหลักสูตร กลุ่มวิชาโดยเฉพาะสาขาวิชาสัตวรักษ์ อย่างเป็นระบบทั้งระดับ 
ปวช.  ปวส. และปริญญาตรีโดยความร่วมมือของสถานประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ 

2. วิทยาลัย ฯ มีการบริหารงานในด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม เพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างดี 

3. วิทยาลัย ฯ มีกิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งทางวิชาการ และคุณธรรม
จริยธรรม 

4. วิทยาลัยสามารถระดมทรัพยากร ความร่วมมือ สถานประกอบการ ชุมชน และศิษย์เก่าในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1. ลดปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาท้ังระบบโดยเฉพาะนักศึกษาระดับ ปวช. 
2. ดูแล ติดตามก ากับระบบการดูแลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพ่ือลดปัญหาการออก

กลางคัน 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมเพ่ือเป็นแหล่งวิทยาการ 
4. ขยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไปยังทุกสาขาวิชา 

5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, การระดมพัฒนาทรัพยากรในการจัดการศึกษา, 
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง, การพัฒนานักศึกษาแรกเข้าให้มีพ้ืนฐานเกิดพ้ืนความรู้ทางวิชาการ และคุณธรรม
จริยธรรม, การดูแลระบบสวัสดิการและระบบดูแลผู้เรียน, การจัดระบบอัตราก าลัง และแสวงหาความร่วมมือ
อ่ืนๆ ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดรายได้พัฒนาวิทยาลัย ฯ 
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5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
(เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนากาจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้อง
พัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น) 
 

1. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เกิดรูปธรรมโดยการขยายเครือข่ายความร่วมมือของ
สถานประกอบการ หน่วยงานในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่จัดการศึกษา โดยมีโครงการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เนื่องจากวิทยาลัย ฯ อยู่ในพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของ
สถานประกอบการซึ่งมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ สอศ.ก าหนด 

2. ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาจากชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงาน, ศิษย์เก่า อย่าง
ต่อเนื่องและยกย่องเชิดชูเกียรติโดยมีโครงการ “ระดมทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือการจัดการศึกษา ร่วมกับ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี” 

3. บริหารทรัพยากรในการจัดการการศึกษาที่มีอยู่ภายในวิทยาลัย ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
เป้าหมายในการสร้างแหล่งเรียนรู้อย่างชัดเจนในแต่ละปีการศึกษาจากเงินงบประมาณในการพัฒนาโดยมี
โครงการ “สร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบทางด้านอาชีพในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี” 

4. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพต่อเนื่องทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี โดยมีการเริ่มต้นจากการ
จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาสัตวรักษ์ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยจะมีการขยาย
ออกไปสู่สาขาวิชาอ่ืนๆ โดยมีโครงการ “การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 7 ปี สู่ปริญญาตรีในสถานศึกษา วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี” 

5. พัฒนานักศึกษาในระดับชั้น ปวช. และปวส. ให้เกิดความมีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ และคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือให้แต่ละระดับ สามารถเป็นตัวป้อนให้ในระดับที่สูงขึ้นและลดปัญหาการออกกลางคันโดยมี
โครงการดังนี้ 

  1.) โครงการสอนซ่อมเสริมปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่อย่างต่อเนื่อง 
  2.) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐาน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ราชบุรี 
6. พัฒนาระบบสวัสดิการและการดูแลผู้เรียนให้ได้คุณภาพมีความรวดเร้วฉับไวในการบริการและการ

สื่อสารถึงผู้ปกครองอย่างทันเหตุการณ์ โดยมีโครงการดังนี้ 
  1.) โครงการจัดระบบสวัสดิการหอพัก น้ าดื่ม โรงอาหาร อินเตอร์เน็ต ฯลฯ อย่างมีคุณภาพ 
  2.) โครงการจัดระบบดูแลผู้เรียนและสื่อสารถึงผู้ปกครองอย่างทั่วถึงรวดเร็ว 
7. วางแผนจัดระบบก าลังและค านวณอัตราก าลัง บุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาในการจัดการศึกษา

และผู้เกษียณอายุ โดยมีโครงการ พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว 
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8. แสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเข้ามาตั้งสถานที่ทดลองวิจัย การใช้ประโยชน์
จากพ้ืนที,่ อาคาร ตาม พรบ. การอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ และเกิดรายได้เข้าสถาบันหรือสถานศึกษา 
ในการบริหารงาน โดยมี “โครงการความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี” 
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วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบรุี

63/1 หมู่ 7 ต. เขาชะงุม้ 

อ. โพธาราม จ. ราชบุร ี 70120

โทร 032-740039 โทรสาร 032-740040

เว็บไซต ์http://www1.rbcat.ac.th/


