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คำนำ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 6 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ตรัง ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน
สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 5 ด้าน ซึ่งเป็น
มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดไว้เป็นกรอบหรือแนวทางในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยฯ ได้กำหนดมาตรฐานสถานศึกษาตามแนวทางมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 3 มาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั ้งด้านความรู ้ ทักษะ  
กระบวนการ เทคโนโลยี รวมทั้ง ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม   

รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในรอบปีตาม
มาตรฐานสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 3 ประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 4 
ประเด็นการประเมิน มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 2 ประเด็นการประเมิน ซึ่งเชื่อมโยงกับ
คุณภาพของสถานศึกษา 5 ด้าน 25 ข้อการประเมินดังนี้ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมและด้านปัจจัยพื้นฐาน 
โดยใช้กรอบและเกณฑ์การประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการภายในและการบริการชุมชน ทั้งนี้เพื่อนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 

 

                            
(นายเจษฎา ธนะสถิตย์) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วยการสรุป
สาระสำคัญ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใน
รอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

  จากผลการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ 
มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

            มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                     ด้านความรู้      ร้อยละ  86.96  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                      ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้    ร้อยละ  92.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                      ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรู้    

ร้อยละ  93.68 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  ร้อยละ 100.00  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
                                          ร้อยละ97.65 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ด้านการบริหารจัดการ  ร้อยละ 87.69 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 80.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                                                            ร้อยละ 88.89 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ร้อยละ 60.00 ระดับคุณภาพ ดี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 87.43  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

1.1.1 ผลผลิต (Output) 

     ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๙๕ คนจำแนกเป็น ระดับ ปวช. 
๔๖ คน ระดับ ปวส. ๔๙ คน ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนนักศึกษาแรกเข้าคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๑ อยู่ใน
เกณฑ ์ดี และ ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 81.37 อยู่ในเกณฑ ์
ยอดเยี่ยม   
                       ๑.๑.๒  ผลลัพธ์ (Outcome) 

   ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีงานทำ
ในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ศึกษาต่อ จำนวน 102 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

                 ๑.๑.๓  ผลสะท้อน (Impact) 

   ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ในปีการศึกษา 2562 มีงานทำใน 
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

  1.2 จุดเด่น 

           ๑.๒.๑ ในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา/สาขางานและมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในสาขางานนั้นๆ มาเป็นคณะกรรมการร่วมประเมิน 
   ๑.๒.๒ มีสถาบันการศึกษาเฉพาะทางรองรับผู้สำเร็จการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อ ตลอดจน
มีสถานประกอบการรองรับผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากมีคุณสมบัติด้านทักษะปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถ
พร้อมเข้าทำงาน  
   ๑.๒.๓ สถานศึกษามีกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาภาวะผู้นำ
ของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ “เรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด ปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา หาเลี้ยงชีพเพ่ือชีวิต
พัฒนา ใช้วิชาบริการงานสังคม”  ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 

  1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

    ควรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงานฟาร์ม เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังพลตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นผลิตผู้สำเร็จการศึกษาภาคเกษตร ให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ 
"เกษตร ๔.๐" 
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 1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   ๑.๔.๑ การพัฒนาหลักสูตรทางภาคเกษตรทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เช่น การนำระบบ IoT (Internet of Thing) เพ่ือการเกษตร มาใช้กับระบบการ
จัดการงานฟาร์ม ระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อประมวลผลทางสถิติของการบริหารงานฟาร์มให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
   ๑.๔.๒ การขับเคลื่อนและสนับสนุนเกษตรกรในชุมชน ในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร
เข้าสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 สถานศึกษามีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

 ๒.๑ การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง  
  โดยใช้ระบบดูแลผู้เรียนตามโครงการแก้ปัญหาการออกกลางคัน การสนับสนุน

ทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และบริการสังคมดีเด่น ทั้งทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึง
ระดับปริญญาตรี และ ทุนการศึกษาอ่ืนที่สนับสนุนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ โดยแหล่งทุนที่ระดมจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 ๒.๒ การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถานประกอบการและสถานศึกษา  
  โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษา

ต่อ และมีงานทำ มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ให้มีทักษะเบื้องต้น การ
นิเทศติดตามระหว่างการฝึกงาน และการทดสอบสมรรถนะ หลังการฝึกงาน 

 ๒.๓ การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  สถานศึกษามีการออกหน่วยให้บริการชุมชน ทั้งในด้านการบริการทางวิชาการ การ

บริการทางด้านวิชาชีพ และร่วมกับชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการทำกิจกรรมจิตอาสา ผ่านโครงการ 
Fix It Center 

 3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

 เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้จัด
การศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย มาตรฐาน ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการ
ประเมิน  
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 4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตรัง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้     

  4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
   เนื่องจาก ปัจจุบัน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ อยู่ในสภาพเก่าและชำรุด 
อุปกรณ์เครือข่ายบางตัวผ่านการซ่อมบำรุงมาหลายครั้ง ตลอดจนอุปกรณ์ไม่รองรับการใช้งานกับระบบงานที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงระบบเครือข่ายไม่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานภายในวิทยาลัย ซึ่งส่งผลต่อระบบการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอน และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ประกอบกับ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง
อยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-๑๙ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ 
จำเป็นต้องปรับให้มีความเหมาะสม เช่น การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์  ดังนั้น จึงมีความ
จำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและขยายพ้ืนที่การให้บริการที่
ครอบคลุมการใช้งานภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจน มีระบบความปลอดภัยจากภัยคุกคามระบบเครือข่ายจาก
ภายนอก มีการตรวจสอบสถานะ และบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งรองรับการขยายตัวของการใช้งานและระบบงานที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต     

  4.2 วัตถุประสงค์ 
   ๔.๒.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
วิทยาลัยฯ  
   ๔.๒.๒ เพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
    ๔.๒.๓ เพ่ือตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
  4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
 
 ระบบการบริหารจัดการที่ดี      -    การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

-  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการดีขึ้น 
-  ความปลอดภัยของระบบมากข้ึน 
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  4.4 วธิีการดำเนินงาน 
   ๔.๔.๑ สำรวจและประเมินรายการวัสดุ อุปกรณ์ และกำหนดจุดติดตั้ง 
    ๔.๔.๒ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามรายการที่ประเมิน   
    ๔.๔.๓ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ และ System Configuration    
    ๔.๔.๒ ตรวจสอบผลการดำเนินงาน      

  4.5 ผลการดำเนินงาน 
   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ เป็นระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม 
พ้ืนที่ใช้งานของสถานศึกษา 1,600 Mbps  โดยมีการใช้บริการหลัก 2 เส้นทาง ได้แก่ ผู้ให้บริการ UniNET 
ความเร็ว 1,000/1,000 Mbps และผู้ให้บริการ TOT ความเร็ว 600/600 Mbps มีระบบผู้รับผิดชอบ
ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล มีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการภายนอกสถานศึกษา และ มีคะแนนการประเมินความพึงพอใจ 4.68 ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 

   4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
   ๔.๖.๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานได้ตามที่กำหนด 
   ๔.๖.๒ ระบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน  
   ๔.๖.๑ สามารถตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการขยายตัวของการใช้งาน  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 2.1.1 ที่ตั้ง  
  ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ที่อยู่ 99 หมู่ 7 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง
ตรัง จ.ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92190 โทรศัพท ์075-284152 โทรสาร 075-284039 E-mail 
kasettrang@gmail.com  

 2.1.2 ประวัติสถานศึกษา  
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2478 เป็นโรงเรียน
ประถมวิสามัญเกษตรกรรม เปิดสอนหลักสูตรวิสามัญเกษตรกรรม ในปี พ.ศ.2480 กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดขึ้นในโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมอีกแผนกหนึ่ง 
และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมตรัง ในปี พ.ศ. 2481 เปิดสอนในระดับประโยคมัธยมอาชีวศึกษา
ตอนต้น (แผนกเกษตรกรรม) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อ 2 ปี ในปี พ.ศ.
2496 เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย (แผนกเกษตรกรรม) โดยรับผู ้สำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (แผนกเกษตรกรรม)  และผู้ที่สำเร็จมัธยมปีที่ 3 (ม.3 เดิม) เข้าศึกษาต่อ 2 ปี ต่อมา 
พ.ศ.2507 เปิดสอนระดับมัธยมตอนปลายสายอาชีพ (แผนกเกษตรกรรม) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย (แผนกเกษตรกรรม) และผู้ที่สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 6 (ม.6 เดิม) เข้าเรียนต่ออีก 3 
ปี และงดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาประถมปีที่ 4 (ป.4) เข้าเรียนประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น (เกษตรต้น) ปี 
พ.ศ.2518 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4, 5) แผนกเกษตรกรรมแทนหลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม ปี พ.ศ.2519 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนก
เกษตรกรรม (ม.ศ.6 เกษตรกรรม) 
        ปี พ.ศ.2520 ได้ยกวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) แผนกเกษตรกรรม แทนหลักสูตร ม.ศ. 6 เกษตรกรรม และเปิดสอนการศึกษาพิเศษ (นอก
ระบบ) โดยหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมเคลื่อนที่และเปิดสอนหลักสูตรฝึกวิชาชีพเกษตรกรรมระยะ
สั้นในปี พ.ศ.2521 
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        ต่อมา ในปี พ.ศ.2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกวิชาชีพ
เกษตรกรรม สาขาไม้ผล–ไม้ยืนต้น  และสาขาพืชไร่ ในปี พ.ศ.2531 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพพิเศษ (ปวช.พิเศษ) ตามโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) ซึ่งต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็นอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท 
        ปี พ.ศ.2538 ได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสิทธิไชยภักดีในวิทยาลัยเกษตรกรรมตรังอีกสถานศึกษาหนึ่ง 
เพ่ือดำเนินการสอนหลักสูตรนอกเหนือจากประเภทวิชาชีพเกษตรกรรม โดยได้เปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ              
        พ.ศ.2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม ตามโครงการปฏิรูปการศึกษา
เกษตรเพ่ือชีวิต ภายใต้นโยบาย “เรียนฟรี อยู่ประจำ ทำโครงการ” ในปี พ.ศ.2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2539 
จนถึงปัจจุบัน 
        ในปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ และในปี พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานธุรกิจอาหาร             
 2.1.3 การจัดการศึกษา 
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จัดการเรียนการสอน 2 ระบบ คือ   
           1. การจัดการศึกษาในระบบ 
              1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
                  1.1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
                       - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
                               - สาขางานการเกษตร 
                               - สาขางานการผลิตพืช 
                                - สาขางานการผลิตสัตว์ 
                               - สาขางานธุรกิจเกษตร 
                               - สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 
                               - สาขางานผลิตสัตว์น้ำ 
                  1.1.2  ประเภทวิชาคหกรรม   
                        - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
     - สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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                  1.1.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ   
                         - สาขาวิชาการบัญชี   
     - สาขางานการบัญชี 
                         - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
     - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

              1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
                  1.2.1  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
                         - สาขาวิชาพืชศาสตร์    
     - สาขางานพืชสวน   
                         - สาขาวิชาสัตวศาสตร์   
     - สาขางานการผลิตสัตว์   
                         - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์   
     - สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ทวิภาคี) 
    - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
     - สาขางานเกษตรศาสตร์   
                            1.2.2 ประเภทวิชาประมง   
                         - สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
     - สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
                  1.2.3 ประเภทวิชาคหกรรม  
                         - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   
     - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 
                  1.2.4 ประเภทวิชาพาณิชกรรม/บริหารธุรกิจ 
                         - สาขาวิชาการบัญชี   
     - สาขางานการบัญชี 
     - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

         2. การจัดการศึกษานอกระบบ 
             2.1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสำหรับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการ
พัฒนาชนบท (อศ.กช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรศาสตร์    
             2.2 การบริการชุมชนในด้านวิชาชีพ และด้านต่างๆ เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป  สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในท้องถิ่นและชุมชนของตนเองได้ เช่น หลักสูตรระยะ
สั้น โครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ Fix It Center และโครงการ 108 
อาชีพ เป็นต้น 
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 2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 
 สภาพชุมชน 
           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 7 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง 
จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92190 มีเนื้อที ่ 2,384 ไร่ ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับถนนเพชรเกษม ห่างจาก
ตัวจังหวัดตรัง 13 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง ทิศใต้ติดกับชุมชน
บ้านคลองเต็ง และชุมชนบ้านนานอน อยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาท่ามเหนือ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

 สภาพเศรษฐกิจ 
  ประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การ
ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพรับจ้างในภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม บางส่วนประกอบอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมควบคู่กัน ในส่วนของ
วิทยาลัยฯ ได้มีส่วนช่วยชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ โดยจัดบริการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น การฝึกอบรมโครงการ 108 อาชีพ ให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
(Fix It Center) ตลอดจนพื้นที่ของวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ ส่วนหนึ่งจัดเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่ยังมีความอุดม
สมบูรณ์ ประมาณ 700 ไร่ ซึ่งประชาชนโดยรอบสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และพักผ่อนได้ และพื้นที่อีก
ประมาณ 384 ไร่ โครงการชัยพัฒนาได้ขอใช้พื้นที่เป็นแปลงทดลอง เพื่อรวบรวมข้อมูลในการเผยแพร่
ความรู้ทางการเกษตรให้กับประชาชนต่อไปได้  พ้ืนที่ส่วนที่เหลือ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำแปลงปาล์ม
น้ำมัน แปลงยางพารา แปลงไม้ผล และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านงานฟาร์ม และจัดสรรพื้นที่
ประมาณ 5 ไร่ เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรผสมผสาน ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่ดี
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในการนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพต่อไปได้  
สภาพสังคม 
 ชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ จัดเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ความสัมพันธ์เชิงสังคมระหว่างวิทยาลัย
ฯ กับชุมชนโดยรอบในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ อาทิ เช่น การทำบุญทอดกฐิน การทำบุญแห่เทียนพรรษา การจัดงานประเพณีต่างๆ 
ร่วมกับชุมชน การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ต่างๆ  
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2.1 แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 ข้อมูลผู้ เรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 46 0 0 46 

ปวช.2 55 0 0 55 

ปวช.3 57 0 0 57 

รวม ปวช. 158 0 0 158 
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ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา มีงานทำ หรือศึกษาต่อ 

ปวช.3 74 40 40 

ปวส.2 75 62 62 

รวม 149 102 102 

 
 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  
 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา 

ปวช.3 80 46 

ปวส.2 65 49 

รวม 145 95 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 98 22 120 

ปวส.2 34 24 58 

รวม ปวส. 132 46 178 
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2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2563 
 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ 
ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ 

3 3 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ 
ผู้ที่ได้รับการรับรอง 

16 16 16 

ข้าราชการพลเรือน 3 - - 

พนักงานราชการครู 2 2 2 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 2 - - 

ครูพิเศษสอน 7 7 7 

เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา 10 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ 
(นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ 
ฯ) 

7 - - 

รวม ครู 25 25 25 

รวมทั้งสิ้น 50 25 25 
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 2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอนแยกตามประเภทวิชา 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช. 
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส. 
(สาขาวิชา) 

รวม 
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 

พาณิชยกรรม 2 2 4 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 1 1 2 

เกษตรกรรม 1 4 5 

ประมง 0 1 1 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 4 8 12 
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 2.3.4 ด้านหลักอาคารสถานที่ 
 ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2563 

รายการ จำนวน 

อาคารเรียน 6 หลัง 

อาคารปฏิบัติการ 9 หลัง 

อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด 1 หลัง 

อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 

อาคารอ่ืน ๆ 10 หลัง 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 59 ห้อง 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 59 ห้อง 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 59 ห้อง 
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 2.3.5 ด้านงบประมาณ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1. งบบุคลากร  
    (เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจำ,    
ค่าครองชีพ, ค่าตอบแทนพนังงานราชการ) 

17,353,945.73 

รวม 17,353,945.73 
2. งบดำเนินงาน  
    2.1 งบ ปวช. 1,322,277.72 
    2.2 งบ ปวส. 302,499.35 
    2.3 งบ ฝึกอบรมระยะสั้น 69,600 

รวม 1,694,377.07 
3. งบลงทุน  

รวม 1,650,630.00 
4. งบอุดหนุน  
    4.1 โครงการส่งเสริมนวัตกรรม 20,000.00 
    4.2 อุดหนุนค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี 2,495,819.30 
    4.3 อุดหนุนฝึกอบรมระยะสั้น 30,000.00 
    4.4 อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี 75,000.00 
    4.5 อุดหนุน อกท. 61,320.00 

รวม 2,682,139.30 
5. งบรายจ่ายอ่ืนๆ  
    5.1 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fixit Center) 

289,545.00 

    5.2 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 117,600.00 
    5.3 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 150,000.00 
    5.4 โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 70.000.00 
    5.5 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 22,000.00 
    5.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 105,000.00 
    5.7 โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 10,000.00 

รวม 764,145.00 
6. เงินนอกงบประมาณ  
    6.1 เงินรายได้สถานศึกษา 3,757,630.23 

รวม 3,757,630.23 
รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น 27,902,867.33 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
ปรัชญา  สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
อัตลักษณ์ อดทน มุ่งมั่น สร้างสรรค์งาน 
เอกลักษณ์ สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 “ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสนองตลาดแรงงานและสังคม” 

พันธกิจ 
 พันธกิจที่ 1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของ 
  ตลาดแรงงานและสังคม 
 พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนในการศึกษาอาชีพ และขยายโอกาส 
  ทางการศึกษา 
 พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจที่ 4 บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
 พันธกิจที่ 5 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา   
  งานอาชีพ 

เป้าประสงค์ 
 1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม 
 2. พัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนาทุกแผนกวิชาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ระดับชุมชน ท้องถิ่น 
 4. พัฒนางานฟาร์มเด่นเชิงธุรกิจ และสร้างศูนย์การเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ นักศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ผู้เรียนและชุมชน   
 5. การบริหารจัดการวิทยาลัยฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการ 
 6. การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
ท้องถิ่น 
 7. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้  เพ่ือตอบสนองการพัฒนา
งานอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
และสังคม 

2. เพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
3. ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ 
4. พัฒนางานฟาร์มเชิงธุรกิจและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใช้ ICT เป็นฐาน 
6. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม  
7. เพ่ิมขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษาปีการศึกษาที่จัดทำรายงานผล
การประเมินตนเอง 
 2.6.1 รางวลัและผลงานของสถานศึกษา 
  1. การประกวดฟาร์มมาตรฐานโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน”  
ปี 2563 ขอบข่ายประมง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ ยงสัตว์น้ำจืด (มกษ.
7417-2559) โครงการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยตามระบบ GAP โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร ่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ผลการประกวด  ไดร้างวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
 2. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ผลการประเมินได้ระดับ 
3 ดาว โดยอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 2.6.2 รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ รายการ รางวัล  

นางภาวนา ชูงาน ครูดีศรีอาชีว โดย สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ 
ระดับ ชาติ 

 

นางกัญญารัตน์  
รักษาแก้ว 

ครูที่ปรึกษา โครงการเลี้ยงปลาดุกตามระบบ GAP  
โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ชนะเลิศ 
ระดับ ชาติ  

นางสาวนันณภัชสรณ์ 
วรรณจันทร์ 

ครูที่ปรึกษา โครงการเลี้ยงปลาดุกตามระบบ GAP 
โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ชนะเลิศ 
ระดับ ชาติ  

นายทรัทย์  
พรประยุทธ 

ครูผู้ทรงคุณค่า ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการศึกษาและมีคุณธรรมจริยธรรม  
โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ 
ระดับ จังหวัด  

นางวิไลรัตน์  
นิ้มสันติเจริญ 

ครูผู้ทรงคุณค่า ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการศึกษาและมีคุณธรรมจริยธรรม  
โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ 
ระดับ จังหวัด  

นายทรัทย์  
พรประยุทธ 

ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ อกท.ภาคใต้ ปีการศึกษา 
2563 
โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ 
ระดับ ภาค  

นางพรรธน์ญสรณ์ 
ส่งเสริม 

ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ อกท.ภาคใต้ ปีการศึกษา 
2563  
โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ 
ระดับ ภาค  

นายจักรชัย  
ชีวจตุรภัทร 

ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ อกท.ภาคใต้ ปีการศึกษา 
2563  
โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ 
ระดับ ภาค  

นายจิรัฐติกาล  
โพธิ์นางดำ 

ครูจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ 
และเสียสละ  
โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ 
ระดับ จังหวัด  
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ชื่อ รายการ รางวัล  

นางสาววิภาวี  
แก้ววิจิตร 

ครจูิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะและ
เสียสละ  
โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ 
ระดับ จังหวัด  

นายจักรชัย  
ชีวจตุรภัทร 

ครูจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะและ
เสียสละ  
โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ 
ระดับ จังหวัด  

นางสาวปรีดาวรรณ 
ไทยกลาง 

ครูจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะและ
เสียสละ  
โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ 
ระดับ จังหวัด  

นายกิตตินันท์  
ระวังสุข 

ครูจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะและ
เสียสละ  
โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ  
ระดับ จังหวัด  
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2.6.3 รางวลัและผลงานของผู้เรียน 
 ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ รายการ รางวัล  

นายวัฒนา 
สมนวน 

การประกวดโครงการฟาร์มมาตรฐาน โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต “เกษตรกร
รุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ปี 2563 ขอบข่ายประมง การปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (มกษ.7417-2559) 
โครงการเลี้ยง โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ชนะเลิศ 
ระดับ ชาติ 

 

น.ส.วรรณพร 
เครือทอง 

การประกวดโครงการฟาร์มมาตรฐาน โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต “เกษตรกร
รุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ปี 2563 ขอบข่ายประมง การปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (มกษ.7417-2559) 
โครงการเลี้ยง โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ชนะเลิศ 
ระดับ ชาติ 

 

นายเดชา 
พัลพัฒน์ 

การประกวดโครงการฟาร์มมาตรฐาน โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต “เกษตรกร
รุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ปี 2563 ขอบข่ายประมง การปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (มกษ.7417-2559) 
โครงการเลี้ยง โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ชนะเลิศ 
ระดับ ชาติ 

 

นายพงษ์ศักดิ์  
โพธิ์ทอง 

การประกวดโครงการฟาร์มมาตรฐาน โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต “เกษตรกร
รุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ปี 2563 ขอบข่ายประมง การปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (มกษ.7417-2559) 
โครงการเลี้ยง โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ชนะเลิศ 
ระดับ ชาติ 

 

น.ส.อรทัย  
ดอนมุงคุณ 

การประกวดโครงการฟาร์มมาตรฐาน โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต “เกษตรกร
รุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ปี 2563 ขอบข่ายประมง การปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (มกษ.7417-2559) 
โครงการเลี้ยง โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ชนะเลิศ 
ระดับ ชาติ 

 



21 
 

ชื่อ รายการ รางวัล  

นาย 
เกียรติศักดิ์  
ราหมาน 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 : สิง่ประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงาน : 
Tower ตาก-อบ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Tower) โดย อาชีวศึกษา
ศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

นายณัฐวุฒิ 
แตงสวน 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 : สิง่ประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงาน : 
Tower ตาก-อบ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Tower) โดย อาชีวศึกษา
ศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

นายชัยพร 
สงมา 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 : สิง่ประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงาน : 
Tower ตาก-อบ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Tower) โดย อาชีวศึกษา
ศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

นายกฤษฎา 
บุษบงก์ไพฑูรย ์

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 : สิง่ประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงาน : 
Tower ตาก-อบ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Tower) โดย อาชีวศึกษา
ศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอ่ืนๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

นายวิศรุต  
ศรีวิโรจน ์

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 : สิง่ประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงาน : 
Tower ตาก-อบ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Tower) โดย อาชีวศึกษา
ศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

ปาริชาติ  
แก้วรักษ์ 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : กระชายดอง 3 รส 
โดย อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส.ชุติมณฑ์ 
ศรีจะระ 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : กระชายดอง 3 รส  
โดย อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส. 
สกาวเดือน 
ขวัญเมือง 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : คุกก้ีถั่วหรั่งลด
ไขมันทรานส์  
โดย อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส.
กัลยาณิน 
สมาธิ 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : คุกก้ีถั่วหรั่งลด
ไขมันทรานส์  
โดย อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส. 
สุรางคณา 
งามเพียร 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : คุกก้ีถั่วหรั่งลด
ไขมันทรานส์ 
โดย อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 
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ชื่อ รายการ รางวัล  

น.ส.โสภิดา 
เหียนหา 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : คุกก้ีถั่วหรั่งลด
ไขมันทรานส์  
โดย อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส.อุมากร 
ชุมนาคราช 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : คุกก้ีถั่วหรั่งลด
ไขมันทรานส์  
โดย สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : คุกก้ีถั่วหรั่งลด
ไขมันทรานส์ อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส. 
จุฬาลักษณ์ 
ถนอมนวล 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : หมูส้มแดดเดียว  
โดย อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส.สุดารัตน์ 
บุญรอด 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : หมูส้มแดดเดียว  
โดย อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส.วิศรทิพย์ 
โพธิ์สุวรรณ 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : หมูส้มแดดเดียว  
โดย อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส. 
มณีกานต์ 
ครุฑธิราช 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : หมูส้มแดดเดียว  
โดย อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส.ฑิฆัมพร 
คงรัก 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : หมูส้มแดดเดียว  
โดย อาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส. 
กฤติยากร  
วัดแผ่นลำ 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : ข้าวเกรียบถั่วหรั่ง  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส.นัฐมล 
หมื่นโพธิ์ 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : ข้าวเกรียบถั่วหรั่ง  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส.ชลธิชา 
เหียนหา 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน : ข้าวเกรียบถั่วหรั่ง  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 
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ชื่อ รายการ รางวัล  

นายภูวดล 
มะนะโส 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5 หัตถศิลป์ ชื่อผลงาน : เครื่องประดับศีรษะ
โบฮีเมียน  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส.ศุภรัตน์ 
ยอดทอง 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5 หัตถศิลป์ ชื่อผลงาน : เครื่องประดับศีรษะ
โบฮีเมียน  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส 
ดารารัตน์  
อินคง 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5 หัตถศิลป์ ชื่อผลงาน : เครื่องประดับศีรษะ
โบฮีเมียน  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส.พาขวัญ 
สาขยัง 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5 หัตถศิลป์ ชื่อผลงาน : เครื่องประดับศีรษะ
โบฮีเมียน  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส.เมวดี 
จิตร์แก้ว 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5 หัตถศิลป์ ชื่อผลงาน : เครื่องประดับศีรษะ
โบฮีเมียน  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

นายวัฒนา 
สมนวน 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน : สารสกัดจาก
หมากสงรักษาแผลปลา  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส.อรทัย 
ดอนมุงคุณ 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน : สารสกัดจาก
หมากสงรักษาแผลปลา  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

น.ส.อัจฉรา 
จันปาน 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน : สารสกัดจาก
หมากสงรักษาแผลปลา  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

นายกาจพล 
คงชูศรี 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน : ตู้ฟักไข่พอเพียง  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

นายพศวัต 
ศรีทอง 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน : ตู้ฟักไข่พอเพียง  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 



24 
 

ชื่อ รายการ รางวัล  

นายตรีธวัช 
ชุมเชื้อ 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน : ตู้ฟักไข่พอเพียง 
โดย  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

นายวิเศษศิฐ 
คงอ่อนศรี 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน : ตู้ฟักไข่พอเพียง  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 

 

นายเครือ
ณรงค์  
แก้วยอด 

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 : เทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน : ตู้ฟักไข่พอเพียง  
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่นๆ 
ระดับ 
จังหวัด 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษา
หรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้  
 
 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  ๑.๑ ด้านความรู้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
  ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีพศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาพที่ด ี
  ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และ
มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
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สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาหลัก  
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทัน
ต่อการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครู
จัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
 ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื ่อ แหล่งเรียนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  
 
 
 
 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
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สถานศึกษาร่วมกับมือบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ มีการจัดทำ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละ

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

4.1 มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 4.๑.๑ ด้านความรู้ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  1) ผลสัมฤทธิ์ 

   1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

    1.1.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
  จำนวน 83 คน 

     1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
     คิดเป็นร้อยละ 81.37 

   1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาที่ 
 ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งระดับปวช. และปวส.เป็นไป 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยกระบวนการ 
 ประเมินทุกสาขาวิชามีสถานประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขา 
 วิชาชีพเข้าร่วมประเมินอย่างเป็นระบบ  

 1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
- ยกเลิกการประเมิน อ้างอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ลงวันที่ 16 กันยายน 
พ.ศ. 2562 
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 4.๑.๑ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
       1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็น 
     ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 40 คน 
                                 2. ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
    หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 34 คน  
       1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
      อาชีวศึกษาระดับจังหวัด ได้ระดับ 3 ดาว 
      1.1.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 

    การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     จำนวน 40 คน ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ 
     ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 34 คน ส่งผลให้การประเมินศูนย์บ่ม 
     เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ได้ระดับ 3 ดาว 

  1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
      1.2.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ 
     จังหวัด (ระดับสถานศึกษา) จำนวน 158  คน 

       1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ 
     จังหวัด (ระดับสถานศึกษา) จำนวน 158 คน  
              *การแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ เลื่อนการแข่งขันตามสถานการณ์ 
    การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CO-VID-19)* 
       1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
     สมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับ 
     สถานศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
     ทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด (ระดับสถานศึกษา) จำนวน 158  คน * 
     การแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ เลื่อนการแข่งขันตามสถานการณ์ 
     การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CO-VID-19)* 
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  1.3) อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษากำหนด 
      1.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลยัฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ขอบข่ายประมง  
     ในการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 5 คน    
     1.3.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่น 
     ใหม่ใส่ใจมาตรฐาน" ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการการ 
     เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยตามระบบ GAP จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
     ตรัง ประกอบด้วย นายวัฒนา สมนวน นายพงศักดิ์ โพธิ์ทอง นายเดชา 
     พัลพัฒน์ นางสาวอรทัย ดอนมุงคุณ และนางสาววรรณพร เครือทอง 
      1.3.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่น 
     ใหม่ใส่ใจมาตรฐาน”จัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
     แห่งชาติ - มกอช.ประจำปี 2563 ในการประกวดฟาร์มมาตรฐาน 
     สินค้าเกษตร ขอบข่ายประมง เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ 

    น้ำที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (มกษ. 7417- 2559) ผลการ 
  ประกวดได้รางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ได้แก่ โครงการการเลี้ยงปลา 
  ดุกบิ๊กอุยตามระบบ GAP จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
  ประกอบด้วย นายวัฒนา สมนวน นายพงศักดิ์ โพธิ์ทอง นายเดชา  
  พัลพัฒน์ นางสาวอรทัย ดอนมุงคุณ และนางสาววรรณพร เครือทอง 

 4.๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  1) ผลสัมฤทธิ์ 

   1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

      1.1.1) เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563  
    จำนวน 95 คน     
      1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 65.52  
      1.1.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยมีการดูแลและแนะแนวผู้เรียน มีการแต่งตั้งครูที่ 
    ปรึกษา ครูปกครอง และหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุน ช่วยเหลือ 
    ดูแลผู้เรียนโครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา โครงการรณรงค์ป้องกัน 
    และแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือทำความเข้าใจและ 
    ช่วยดูแลผู้เรียน ลดปัญหาการออกกลางคัน เยี่ยมบ้านติดตามผู้เรียนให้ 
    ความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร 
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    กำหนด รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริม 
    คุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

      1.2.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
     จำนวน 333 คน   
       1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
     คิดเป็นร้อยละ 99.11 ผลการประเมินหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับ 
     ภาคใต้ ได้มาตรฐานเหรียญเงิน 
       1.2.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมินหน่วย อกท.ดีเด่น  

   ระดับ ภาคใต้ โดยคณะกรรมการประเมินระดับภาค ผลการประเมิน 
   หน่วย อกท.ดีเด่น ระดับ ภาคใต้  อกท.หน่วยตรัง ได้รับมาตรฐาน 
   เหรียญเงิน 

   1.3) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา  

       1.3.1 เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ในปีการศึกษา 
    2562 มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
    ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน 102 คน  
       1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ในปีการศึกษา 
    ที่ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
    ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 100.00  

       1.3.3) ผลสะท้อน : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ในปีการศึกษา 
   2562 มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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 2) จุดเด่น 
 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชามีการประเมินอย่างเป็นระบบทุกทักษะ  

โดยการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญ สถานประกอบการ วิทยาลัยสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) จัดอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ การดูแลผู้เรียน วิทยาลัยแต่งตั้งครูที ่ปรึกษา ครูปกครอง ครูแนะแนว ในการให้ความ
ช่วยเหลือดูแลผู้เรียน ทางด้านทุนการศึกษา จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด จัดกิจกรรมการเป็นผู้นำ 
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ผู ้เรียนจบ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป 

 3) จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้สำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่ขาดความพร้อมใน
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ของครอบครัว มีปัญหาครอบครัว ส่งผลให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้
ตามกำหนด   

 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. สำรวจนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด  
 2. ใช้กระบวนการดูแลผู้เรียน โดยครูที่ปรึกษา เป็นผู้ดูแล กำกับ ติดตาม จัดแผนการ
เรียนให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามกำหนดของหลักสูตร  
 3. ใช้ระบบดูแลผู้เรียนรายบุคคลในการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ได้แก่ การให้ทุนการศึกษา 
การเยี่ยมบ้าน เป็นต้น    
 
 4.2 มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

 4.๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ : ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็น 
  หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
     1.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน 
  เพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร มีการประสานงานกับสถาน 
  ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร มีการ 
  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน 
  ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ 
  สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ 
 



33 
 

  ตลาดแรงงาน มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา มีการ 
  ติดตามประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการ 
  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 1.1.3) ผลสะท้อน : สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ สอศ.มี 
  การพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการศึกษา 
  ความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง 
  หลักสูตร มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการ 
  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใน 
  สาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ 
  เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
  ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 

 1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
      1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ 
  ปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
  จำนวน 13 สาขาวิชา 
      1.2.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวชิาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ 
  ปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
      1.2.3) ผลสะท้อน : หลักสูตรของ สอศ. มีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน 
  สมรรถนะอย่างเป็นระบบ ทั้งสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนา 
  หลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
  หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 13 สาขาวิชา 

 4.๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
         1.1.1) เชิงปริมาณ : แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ  
     คิดเป็นร้อยละ 100.00 
         1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนมี 
     การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น 
     สมรรถนะอาชีพ มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
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     คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ 
     กำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
     หลากหลาย กำหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการ 
     จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการ 
     กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบ 
     วิธีการหลากหลาย 
         1.1.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนด 
     หน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ มีการบูรณาการคุณธรรม 
     จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ที่หลากหลาย กำหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์และ 
     เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมนำมาใช้ในการจัดการเรียนการ 
     สอน มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย 
     รูปแบบวิธีการหลากหลาย 

  1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
       1.2.1) เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนจัดแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น 
     ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
     จำนวน 33 คน 
        1.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนจัดแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น 
     ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
     คิดเป็นร้อยละ 100.00 
        1.2.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนจัดแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน 
     เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 33 คน  
     คิดเป็นร้อยละ 100.00   

  1.3) การจัดการเรียนการสอน 
        1.3.1) เชิงปริมาณ : 1. ครผูู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชา 
     ที่สอน จำนวน 33 คน  
                              2. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่ 
    สอน จำนวน 33 คน  
                              3. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ 
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    จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนหลากหลาย มีการวัดและ 
    ประเมินผลตามสภาพจริง จำนวน 33 คน  
                              4. ครูผู้สอนมีการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา 
    และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 33 คน  
                              5. ครูผู้สอนมีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ 
    เรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จำนวน 13 คน 
       1.3.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  
     คิดเป็นร้อยละ 87.87 
       1.3.3 ผลสะท้อน : ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
      มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ 
     จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา มีเทคนิควิธีการสอนหลากหลาย  
     มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อนวัตกรรม 
     เทคโนโลยีการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  
     มีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ 
     จัดการเรียนรู้  

  1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
        1.4.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผูส้อนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล  
     จำนวน 33 คน  
                              2. ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้น 
    เรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน จำนวน 33 คน  
                              3. ครูผู้สอนมีการใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
    ให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จำนวน 33 คน  
                              4. มีการใช้วิธีการเสริมแรงให้ผุู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจใน 
    การเรียน จำนวน 33 คน  
                              5. มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน 
    และด้านอ่ืนๆ จำนวน 33 คน 
        1.4.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนมีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียน  
     คิดเป็นร้อยละ 100.00  
        1.4.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล มีข้อมูล 
     สารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน มีการ 
     ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ 
     เรียนรู้ มีการใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
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     มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆและ 
     ครูผู้สอนมีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนทั้งหมด  
     จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  

  1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
       1.5.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผูส้อนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการ 
     พัฒนาวิชาชีพ จำนวน 21 คน  
                              2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 
    ชั่วโมงต่อปี จำนวน 24 คน  
                             3. ครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
    วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 24 คน  
                              4. ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการ 
    พัฒนาวิชาชีพ จำนวน 18 คน  
                              5. ครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ 
    พัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ จำนวน 14 คน  
        1.5.2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
     คิดเป็นร้อยละ 80.80  
        1.5.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา 
     วิชาชีพ จำนวน 21 คน ได้รบัการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง 
     ต่อปี จำนวน 24 คน นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
     วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 24 คน มีผลงานจาก 
     การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 18 คน ใชน้วัตกรรม 
     จากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือ 
     เผยแพร่ จำนวน 14 คน และครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและ 
     การพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 80.80  

  1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
        1.6.1) เชิงปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว 
     สูง.ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 59 ห้อง 
        1.6.2) เชิงคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว 
     สูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
        1.6.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
     เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีห้องเรียน 
     ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 59 ห้อง 
     ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ระดับ ดีมาก 
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 4.๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริหาร
จัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 1) ผลสัมฤทธิ์ 

  1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
       1.1.1) เชิงปริมาณ : มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1,600 Mbps สำหรับบริหาร 
     จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ              
       1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
     การจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
       1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการ 
     บริหารจัดการศึกษา จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหาร 
     จัดการด้านต่างๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการในการบริหารจัดการ 
     ข้อมูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ และมีการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
     สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ 
     ดำเนินการเกี่ยวการจัดทำข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานครอบคลุมการใช้ 
     งานและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ นำระบบ 
     สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ ระบบ ศธ.02  
     ออนไลน์, ระบบ E-Office, การรับ-ส่งหนังสืออเล็กทรอนิคส์, ระบบ  
     Scan นิ้ว มีการทำโครงการในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้  

             1. โครงการพัฒนาคุณภาพงานการบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
   อุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา งบประมาณ 43,095 บาท 

               2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ  
    งบประมาณ 429,700 บาท 

  1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
        1.2.1) เชิงปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์มที่ได้รับ 
     การพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 78.00  
        1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน 
     ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
     ยอดเยี่ยม 
        1.2.3) ผลสะท้อน : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์มที่ได้รับ 
     การพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษามีอาคารสถานที่ 
      ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
     และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความ 
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     ต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
     ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีแผนงานโครงการและดูแลสภาพแวดล้อม 
     ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง 
     ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ 
     เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของ 
     ครู บุคคลและผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
     อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน 
     หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่ 
     กำหนด จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
     ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่ง 
     อำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนา 
     สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
      แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวก 
     ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

  1.3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
        1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบ 
     ประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ 
     ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาอย่าง 
     ต่อเนื่อง 
        1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
     ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
        1.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค 
     พ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบส่งกำลัง ระบบควบคุม ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
     ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม สภาพวัสดุอุปกรณ์ 
     ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย มีระบบ 
     ประปาหรือน้ำดื่ม น้ำใช้เพียงต่อความต้องการ ถนน ช่องทางเดิน หรือ 
     ระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ 
      ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ 
     สถานศึกษา มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก 
     รวดเร็ว มีระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนา 
     ตนเองอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

    ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ 4.27 ผลการประเมินอยู่ใน 
    ระดับ มาก   
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  1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
        1.4.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
     คิดเป็นร้อยละ 91.08 

       1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และ 
     ศูนยว์ิทยบริการ ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ     

        1.4.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ 
     ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยบริการหรือ 
     ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากร 
     ทางการศึกษาและผู้เรียนหรือผู้สนใจ มีจำนวนหนังสือต่อจำนวนผู้เรียน 
     เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ 
     ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
     ผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียน 
     เฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา ผลการประเมินความพึงพอใจของ 
     ผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับ 4.23 
     ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก   

  1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
        1.5.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม 
     พ้ืนที่ใช้งานของสถานศึกษา 1,600 Mbps  

       1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
     เพ่ือใช้ในงานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
     ดีเลิศ 

       1.5.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม 
     พ้ืนที่ใช้งานของสถานศึกษา 1,600 Mbps โดยมีการใช้บริการหลัก 
     2 เส้นทาง ได้แก่ ผู้ให้บริการ UniNET ความเร็ว 1,000/1,000 
      Mbps และผู้ให้บริการ TOT ความเร็ว 600/600 Mbps มีระบบ 
     เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน มี 
     ผู้รับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบ 
     ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว 
     สูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา มีระบบสารสนเทศ 
     เชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา ผลการประเมินความ 
     พึงพอใจ อยู่ในระดับ 4.68 ผลการประเมินอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
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 4.๒.๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 1) ผลสัมฤทธิ์ 

  1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
       1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
     จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
     และสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
                         2. ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 
    100.00 
       1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
     ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
       1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
     จำนวน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชา 
     เทคโนโลยีภูมิทัศน์ สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) เตรียมความพร้อมในการจัดการ 
     อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) วางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
     ทวิภาคี 3) จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) ติดตาม 
     ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) สรุป 
     รายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีหน่วยงาน สถาน 
     ประกอบการมีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอน ฝึกทักษะประสบการณ์ 
     ให้กับนักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชาทั้ง 2 ภาคเรียน 

 2) จุดเด่น 
1. วิทยาลัยฯ มีครูที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา มีทักษะความชำนาญในการจัดการ 

เรียนการสอน ให้เป็นไปตามสมรรถนะของหลักสูตร  
  2. วิทยาลัยฯ ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของ สอศ.ที่มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น 
ระบบ 

3. วิทยาลัยฯ มีระบบอินเตอร์ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 
จัดการภายในองค์กร 

4. วิทยาลัยฯ มีแหล่งเรียนรู้ครอบคลุมบริบทของสถานศึกษา 
5. วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบทั้งภาคปกติและทวิภาคี 
6. บูรณาการทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรร มาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

สอดคล้องในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
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3) จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น 

ให้มากขึ้น  
2. แสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ 

อ่ืนๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีได้ประโยชน์สูงสุดและ
เท่าเทียมกัน และจัดทำความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรม 

3. ควรปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยเหมาะกับการพัฒนาเทคโนโลยีใน 
ปัจจุบัน 

3. ควรพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ 

 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1. นำจุดที่ควรพัฒนามาจัดทำแผนการพัฒนาสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่าย 
 
 4.3 มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

  4.๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
       1.1.1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร 
     สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.00 
       1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบ 
     มีส่วนร่วม ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
       1.1.3) ผลสะท้อน : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนด 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
     และแผนปฏิบัติการประจำปี คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ 
     บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  1.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
        1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 
     การสอน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
        1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการ 
     จัดการเรียนการสอน ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
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        1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่ 
     หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือ 
     ต่างประเทศ มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ 
     หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการทั้งในและ 
     ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัด 
     การศึกษา และปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม 
     ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 

     โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
    เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือง ,มีผลให้สาขาวิชาที่มีการ 
    ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
    และผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  

  1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
        1.3.1) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  
     จำนวน 6 กิจกรรม 
        1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและ 
     จิตอาสา ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
        1.3.3) ผลสะท้อน :  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ 
     ศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมบริการ 
     วิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
     สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 
     ของสถานศึกษา จำนวน 5 กิจกรรม  ผลการประเมิน อยู่ในระดับ 
     ยอดเยี่ยม 
 

  4.๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 1) ผลสัมฤทธิ์ 

  1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
       1.1.1) เชิงปริมาณ : ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
     งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยทั้งหมด จำนวน 9 ชิ้น 
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       1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลงานของผู้เรียนที่ได้จาการประกวดนวัตกรรม  
     สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด  
     จำนวน 9 รางวัล ระดับภาค จำนวน 0 รางวัล ระดับชาติ  
     จำนวน 1 รางวัล 
       1.1.3) ผลสะท้อน : ผลงานของผู้เรียนที่ได้จากการประกวดด้านนวัตกรรม 
     สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยทั้งหมด จำนวน 9 ชิ้น  
     เชิงคุณภาพ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 

     สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด จำนวน 9 รางวัล ระดับภาค 
     จำนวน 0 รางวัล ระดับชาติ จำนวน 1 รางวัล  

          - ระดับจังวัด จำนวน 9 รางวลั จัดโดย อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
          - ระดับชาติ จำนวน 1 รางวัล จัดโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
    และอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2) จุดเด่น 
  1. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของทุนการศึกษา 
วิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก หน่วยงาน ครูอาจารย์ในสถานศึกษา ผู้มีจิตศรัทธา องค์กร
ภาครัฐและเอกชน ด้วยดีตลอดมา 
  2. มีเครือข่ายความร่วมมือของนักวิชาการ เกษตรกร ปราชญ์ชุมชน หน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ และเครือข่ายศิษย์เก่า ในการสร้างสงคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการ
จัดทำ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 
  3. ครู บุคลากร นักศึกษาร่วมกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและจิตอาสาอย่าง
สม่ำเสมอ 

 3) จุดที่ควรพัฒนา 
  1. สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนให้ครูบุคลากรนำองค์ความรู้มาใช้ในการคิดค้น พัฒนา 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษาให้มากขึ้น 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรนำหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือนำความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่
หลากหลายมาบูรณาการเพ่ือบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

 
ผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาช ีวศ ึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๑  จำนวน  ๓  มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๕.๑ มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ ๑  ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน  

ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนัก x ค่า
คะแนน) 

๑.๑ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ๒๐ 5 100 
๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET ) 

3 - - 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๑๑๕ 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ○ ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๗๗ - ๗๙.๙๙)    ○ ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
○ ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)     ○ กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๒.๑ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

๓ 5 15 

๒.๒ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๒ 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 23 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๒ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๒๕ 92.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ○ ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๗๗ - ๗๙.๙๙)    ○ ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
○ ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)     ○ กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

 

ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๓.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ๒ 3 6 
๓.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒ 5 10 
๓.๓ การมีงานทำแลละศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ๑๕ 5 75 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 91 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๓ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๙๕ 95.79 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ○ ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๗๗ - ๗๙.๙๙)    ○ ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
○ ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)     ○ กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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๕.๒ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ ๒ ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ๒ 5 10 
๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

๓ 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๒๕ 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ○ ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๗๗ - ๗๙.๙๙)    ○ ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
○ ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)     ○ กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ๒ 5 10 
๒.๒ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

๓ 5 15 

๒.๓ การจัดการเรียนการสอน ๕ 5 25 
๒.๔ การบริหารจัดการชั้นเรียน ๓ 5 15 
๒.๕ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๒ 5 10 
๒.๖ การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

๒ 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๒ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๘๕ 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ○ ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๗๗ - ๗๙.๙๙)    ○ ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
○ ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)     ○ กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๓.๑ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

๕ 5 25 

๓.๒ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

๒ 5 10 

๓.๓ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ๒ 5 10 
๓.๔ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ๒ 4 8 
๓.๕ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

๒ 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 63 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๓ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๖๕ 96.92 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ○ ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๗๗ - ๗๙.๙๙)    ○ ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
○ ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)     ○ กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

 

ประเด็นการประเมินที่ ๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๖ 5 30 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๔ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๓๐ 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ○ ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๗๗ - ๗๙.๙๙)    ○ ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
○ ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)     ○ กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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๕.๓ มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที ่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามาตรฐานที่ ๓ ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๑.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ๕ 4 20 
๑.๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการการสอน ๒ 5 10 
๑.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา ๒ 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 40 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๑ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๔๕ 88.89 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ○ ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๗๗ - ๗๙.๙๙)    ○ ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
○ ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)     ○ กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 
 
 

ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 
๒.๑ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

๕ 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 6 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ ๒ = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐) / ๑๕ 40.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ ๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
○ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)    ○ ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๗๗ - ๗๙.๙๙)   ○  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
○ ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)      กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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๕.๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางท่ี ๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

ประเด็นที่ ๑.๑ ด้านความรู้ 100.00 
ประเด็นที่ ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 92.00 
ประเด็นที่ ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 95.79 
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา  
ประเด็นที่ ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 
ประเด็นที่ ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 
ประเด็นที่ ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 96.92 
ประเด็นที่ ๒.๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประเด็นที่ ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 88.89 
ประเด็นที่ ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 40.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา 95.46 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

           ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)     
          ○ ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๗๗ - ๗๙.๙๙)     
          ○ ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
          ○ ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙)     
          ○ กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของ
สถานศึกษาที่กำหนด (ถ้ามี) 
  
 

คำอธิบาย 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินและการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผลการ

ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก มา
ศึกษาวิเคราะห์เพื ่อกำหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้อยู่ใน
ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียด ดังนี้  

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
๑.๑ ด้านความรู้ - โครงการทดสอบมาตรฐานรายวิชาเพ่ือยกระดับ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีวศึกษา 

๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ - โครงการพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต
ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด covid-19 
 

๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค ์

- โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
- กิจกรรมอบรมนักเรียนนักศึกษาเพ่ือสร้างจิตสำนึก
ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ร่วมกับ 
มทบ. 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 
 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา - โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีตามนโยบายการ
จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ภาคใต้ 2 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ผู้เรียนให้มีคุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือกับกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาน
ประกอบการ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา - โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนภายใต้สถานการณ์โรคระบาด covid-19 
- โครงการนิเทศติดตามและประเมินการจัดการเรียน
การสอน 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ - โครงการจัดภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาโดยใช้การ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสาขางานที่เกี่ยวข้องมา
บูรณาการ 
- โครงการพัฒนาคู่มือการเรียนการสอนสื่อการเรียน
การสอนและหนังสือเรียนในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ขั้นตอนการใช้เอกสารที่สิ้นเปลืองและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการติดตามและรับผิดชอบงานใน
หน้าที่ 
 

๒.๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ - โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 พ.ศ.
2565-2570 
- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
- โครงการวัดผลประเมินผลความสำเร็จของโครงการ
โดยใช้ OKR Objective Key Results เป็นเครื่องมือ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ - โครงการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนา

การศึกษาท้ังหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งสถาน
ประกอบการเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ
บริการชุมชน 
 

๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย - โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
  โดยใช้รูปแบบของคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขับเคลื่อน 
- โครงการจัดประชุมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอ
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของครูในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน  
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ภาคผนวก 
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รายงานผลการประเมนิตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 



57 
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คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
ที ่143/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา  2563 

………………………………………………………………………………………………… 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 มาตราที่ 47 ให้มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื ้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา ให้
เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สำหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
และตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีกำหนด พร้อมทั้งจัดทำ
แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและดำเนินตามแผนที่กำหนดไว้ จัด
ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
 ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา 
เพ่ือจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประเมินภายนอกรอบต่อไป ดั้งนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่  
 (1) กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้การ
ดำเนินงานในการประกันคุณคุณภาพการศึกษาและการประเมินภายในสถานศึกษาแก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ  
ระดับสถานศึกษา 
 (2) ประสานงาน ให้คำปรึกษา และให้การสนับสนุนในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานต่างๆ คณะกรรมการประกอบด้วย 
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   1. นายเจษฎา ธนะสถิตย์   ประธานกรรมการ 
  2. นายสหัส หนูเอียด    กรรมการ 
  3. นายกฤษฎา บุญเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
  4. นางกัญญารัตน์ รักษาแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  5. นางวิไลรัตน์ นิ้มสันติเจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          /2.คณะกรรมการ... 

2. คณะกรรมการจัดทำข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้ 

 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาดังนี้ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านผู้เรียน ข้อมูลด้าน
หลักสูตร ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลด้านการบริหารสถานศึกษา ข้อมูลด้านความร่วมมือ 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ข้อมูลด้านงบประมาณ ข้อมูลรางวัลและผลงานสถานศึกษา ข้อมูลรางวัลของบุคล
ลากร ข้อมูลรางวัลของผู้เรียนและข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการประกอบด้วย 

 1. นายกฤษฎา บุญเจริญ   ประธานกรรมการ 
 2. นางวิไลรัตน์ นิ้มสันติเจริญ   กรรมการ 
 3. นางปิยะฉัตร ณ นคร    กรรมการ 
 4. นางภาวนา ชูงาน    กรรมการ 
 5. นางนลินภัสร์ นุชชา    กรรมการ 
 6. นางสุวรรณี สุขอนันต์   กรรมการ 
 7. นางเรวดี แสงแก้ว    กรรมการ 
 8. นางเสาวภา เพชรสุทธิ์   กรรมการ 
 9. นางสมจิต ทองอินทร์   กรรมการ 
 10 นางสาวศศิมา ตรีพลอักษร   กรรมการ 
 11. นางนฤมล หนูพรหม   กรรมการ 
 12. นางฑิพย์วารี พิศุทธางกูร   กรรมการ 
 13. นายณัฐวุฒิ รุ่งสง    กรรมการ 
 14. นางวันเพ็ญ ศรีทอง    กรรมการ 
 15. นางสาวปรีดาวรรณ ไทยกลาง   กรรมการ 
 16. นางกัญญารัตน์ รักษาแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ ดังนี้ 

 (1) ดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา จำนวน 5 ด้านประกอบด้วย ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 8 ข้อ ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 ข้อ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 ข้อ ด้านการมีส่วน
ร่วม จำนวน 3 ข้อ และด้านปัจจัยพื้นฐาน จำนวน 5 ข้อ  
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 (2) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานตามข้อที่กำหนดใน
แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ส่งรายงานการประเมินผ่านกรรมการตรวจสอบต่อสถานศึกษา เพ่ือ
สรุปผลและจัดทำรายงานการประเมินภายในของวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 

รายการประเมิน งานที่เกี่ยวข้อง กรรมการดำเนินงาน 
กรรมการ

ตรวจสอบ/ติดตาม 
1.1 การดูแลและแนะแนว
ผู้เรยีน 

1. งานแนะแนว 
2. งานครูที่ปรึกษา 
3. งานทะเบียน 
 

1. นางภาวนา ชูงาน 
2. นางสาวนันณภัชสรณ ์
    วรรณจันทร ์
3. นายกิตตินันท์ ระวังสุข 
4. นางนลินภสัร์ นุชชา   
5. นางสาวขนิษฐา  
    อักษรทอง 
6. นางปิยะฉัตร ณ นคร 
7. นายทรัทย์ พรประยุทธ 
8. นางพิกุล ช่วยนวล 
9. นางเรวดี แสงแก้ว 
10 นางกัญญารตัน์  
     รักษาแก้ว 
11. นางเสาวภา  
      เพชรสุทธ์ิ 
12. นางสาวศุภสิรา  
      ศรีนวลปาน 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

นายสหสั หนูเอียด 
นายกฤษฎา บุญเจริญ 

1.2 ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึง
ประสงค ์

1. งานกิจกรรมฯ 
(กิจกรรม อกท.) 
2. งานปกครอง 

1. นางภาวนา ชูงาน 
2. นายจักรชัย  
    ชีวจตุรภัทร 
3. นายณัฐวุฒิ รุ่งสง 
4. นางสาววิภาวี  
    แก้ววิจิตร 

ประธาน 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นายกฤษฎา บุญเจริญ 

1.3 ผู้เรยีนมสีมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

1. งานส่งเสริมผลติผลฯ 
(ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจ) 

1. นางพิกุล ช่วยนวล 
2. นางพรรธน์ญสรณ ์
    ส่งเสริม 

ประธาน 
กรรมการ 

นายกฤษฎา บุญเจริญ 

1.4 ผลงานของผู้เรียนดา้น
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1. งานวิจัยพัฒนาฯ 1. นางวิไลรัตน์  
    นิ้มสันติเจรญิ 

ประธาน นายกฤษฎา บุญเจริญ 
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ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา (ต่อ) 

รายการประเมิน งานที่เกี่ยวข้อง กรรมการดำเนินงาน 
กรรมการ

ตรวจสอบ/ติดตาม 
1.5 ผลการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ 

2. งานกิจกรรมฯ 
(กิจกรรม อกท.) 

1. นางภาวนา ชูงาน 
2. นายจักรชัย  
    ชีวจตุรภัทร 
3. นางสาววิภาวี  
    แก้ววิจิตร 

ประธาน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

นายกฤษฎา บุญเจริญ 

1.6 ผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

-งานทะเบียน 
-งานวัดผลฯ 

1. นางนลินภสัร์ นุชชา   
2. นางสาวศุภสิรา  
    ศรีนวลปาน 
3. นางพัชรี ข้อไล ่

ประธาน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

นายสหสั หนูเอียด 
 

1.7 ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้น
อาชีวศึกษา  
(V-NET) 

-งานทะเบียน 
-งานวัดผลฯ 

1. นางนลินภสัร์ นุชชา   
2. นางสาวศุภสิรา  
    ศรีนวลปาน 
3. นางพัชรี ข้อไล ่

ประธาน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

นายสหสั หนูเอียด 
 

1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อ
ของผู้สำเรจ็การศึกษา 

-งานแนะแนวอาชีพฯ 1. นางภาวนา ชูงาน 
2. นางปิยะฉัตร ณ นคร 

ประธาน 
กรรมการ 

นายกฤษฎา บุญเจริญ 

 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

รายการประเมิน งานที่เกี่ยวข้อง กรรมการดำเนินงาน 
กรรมการ

ตรวจสอบ/ติดตาม 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

   2.1.1 การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

-งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
-งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

1. นางเสาวภา เพชรสุทธ์ิ 
2. นางเรวดี แสงแก้ว 
2. นางพัชรี ข้อไล ่

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 

นายสหสั หนูเอียด 
 

   2.1.2 การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเตมิ 

-งานพัฒนาหลักสูตรฯ 1. นางเสาวภา เพชรสุทธ์ิ 
2. นางพัชรี ข้อไล ่

ประธาน 
กรรมการ 

นายสหสั หนูเอียด 
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ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 

รายการประเมิน งานที่เกี่ยวข้อง กรรมการดำเนินงาน 
กรรมการ

ตรวจสอบ/ติดตาม 
2.2 การจัดการเรยีนรูสู้่การปฏิบตัิที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
   2.2.1 คณุภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิ 

-งานพัฒนาหลักสูตรฯ 1. นางเสาวภา เพชรสุทธ์ิ 
2. นางพัชรี ข้อไล ่

ประธาน 
กรรมการ 

นายสหสั หนูเอียด 
 

   2.2.2 การจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ และนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

-งานพัฒนาหลักสูตรฯ 1. นางเสาวภา เพชรสุทธ์ิ 
2. นางพัชรี ข้อไล ่

ประธาน 
กรรมการ 

นายสหสั หนูเอียด 
 

 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

รายการประเมิน งานที่เกี่ยวข้อง กรรมการดำเนินงาน 
กรรมการ

ตรวจสอบ/ติดตาม 

3.1 ครูผูส้อน 

   3.1.1 การจัดการเรียนการ
สอน 

-งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
-งานวิจัยพัฒนาฯ 
-งานบุคลากรฯ 

1. นางเสาวภา เพชรสุทธ์ิ 
2. นางวิไลรัตน์  
    นิ้มสันติเจรญิ 
3. นางสุวรรณี สุขอนันต ์

ประธาน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

นายสหสั หนูเอียด 
นายกฤษฎา บุญเจริญ 

   3.1.2 การบริหารจดัการช้ัน
เรียน 

-งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
-งานครูที่ปรึกษา 

1. นางเสาวภา เพชรสุทธ์ิ 
2. นางสาวนันณภัชสรณ ์
    วรรณจันทร ์
3. นายกิตตินันท์ ระวังสุข 

ประธาน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

นายสหสั หนูเอียด 
นายกฤษฎา บุญเจริญ 

   3.1.3 การพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 

-งานบุคลากร 1. นางสุวรรณี สุขอนันต ์
2. นางจุไรรัตน์ ขวัญด ี

ประธาน 
กรรมการ 

นายสหสั หนูเอียด 
 

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

   3.2.1 การบริหาร
สถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม 

--งานวางแผนฯ 
-งานประกันคุณภาพฯ 

1. นางสมจติ ทองอินทร์ 
2. นางสาวศศมิา  
    ตรีพลอักษร 
3. นางกัญญารัตน์  
    รักษาแก้ว 
4. นางสาวเฉลิมศร ี
    สุขศรีเพ็ง 

ประธาน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

นายกฤษฎา บุญเจริญ 
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ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

รายการประเมิน งานที่เกี่ยวข้อง กรรมการดำเนินงาน 
กรรมการ

ตรวจสอบ/ติดตาม 
   3.2.2 การบริหารจดัการ
ระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการสถานศึกษา 

-งานศูนย์ข้อมูลฯ 1. นายเกรียงศักดิ์ คงมนต ์
2. นางสาวภสัวัช  
    จันทรเดิม 

ประธาน 
กรรมการ 

นายกฤษฎา บุญเจริญ 

 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 

รายการประเมิน งานที่เกี่ยวข้อง กรรมการดำเนินงาน 
กรรมการ

ตรวจสอบ/ติดตาม 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี

-งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

1. นางเรวดี แสงแก้ว 
2. นายจริัฐติกาล  
    โพธิ์นางดำ 

ประธาน 
กรรมการ 

นายสหสั หนูเอียด 
 

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการเรยีนการสอน 

-งานความร่วมมือ 
-งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
-งานแนะแนว 
-งานวัดผลฯ 
-งานบริหารทั่วไป 

1. นางเรวดี แสงแก้ว 
2. นางภาวนา ชูงาน 
3. นางสาวขนิษฐา  
    อักษรทอง 
4. นายจริัฐติกาล  
    โพธิ์นางดำ 
5. นางนลินภสัร์ นุชชา 
6. นางฑิพย์วารี  
    พิศุทธางกูร 
7. นางสาวปราณี   
    ประดิษแก้ว 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

นายสหสั หนูเอียด 
นายกฤษฎา บุญเจริญ 

4.3 การบริการชุมชนและ 
จิตอาสา 

-งานโครงการพิเศษ 
-งานกิจกรรมฯ 
 

1. นางเรวดี แสงแก้ว 
2. นางพิกุล ช่วยนวล  
3. นายนิรตัน์ พูลเกดิ 
4. นายจริัฐติกาล  
    โพธิ์นางดำ 
5. นายจักรชัย  
    ชีวจตุรภัทร 
6. นางสาวขนิษฐา 
    อักษรทอง 
7. นิรวรรณ  
    รัตนอร่ามสวสัดิ ์
8. นายกิตตินันท์ ระวังสุข 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

นายกฤษฎา บุญเจริญ 
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ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

รายการประเมิน งานที่เกี่ยวข้อง กรรมการดำเนินงาน 
กรรมการ

ตรวจสอบ/ติดตาม 
5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรยีน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม 

-งานอาคารสถานท่ี 
-งานฟาร์มและโรงงาน 

1. นายณัฐวุฒิ รุ่งสง 
2. นายทรัทย์ พรประยุทธ 
3. นางภาวนา ชูงาน 
4. นางกัญญารัตน์  
    รักษาแก้ว 
5. นายจริัฐติกาล  
    โพธิ์นางดำ 
6. นายจักรชัย  
    ชีวจตุรภัทร 
7. นายฉลอง รตันตรัง 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ  

นายสหสั หนูเอียด 
นายกฤษฎา บุญเจริญ 

5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรยีน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม  

-งานอาคารสถานท่ี 
-งานฟาร์มและโรงงาน 

8. นายสรุิยา บรุีลัง 
9. นายสมเกียรติ นุชม่วง 
10. นายทรงสิทธิ์  
      เรืองคลิ้ง 
11. นายธนณัฏฐ์ นานอน 
12. นางสาวปราณี  
      ประดิษแก้ว 
13. นางพัชรี ข้อไล ่

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

นายสหสั หนูเอียด 
นายกฤษฎา บุญเจริญ 

5.2 ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 

-งานอาคารสถานท่ี 
-งานพัสดุ 

1. นายณัฐวุฒิ รุ่งสง 
2. นายเอกวิทย์  
    มะสุวรรณ 
3. นางสาวศศมิา  
    ตรีพลอักษร 
4. นางวิจิตรา หัวเขา 
5. นางสาวศศิธร ชูงาน 
6. นายสมภพ คันฉ่อง 
7. นายวิชาญ เป็นสุข 
8. นายสเุมธ ปานจันทร ์

ประธาน
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นายสหัส หนูเอียด 

5.3 แหล่งเรยีนรู้และศูนย์วิทย
บริการ 

-งานวิทยบริการฯ 
-งานสื่อการเรยีนฯ 
-โครงการศูนย์การ
เรียนรูฯ้ 
 

1. นางปิยะฉัตร ณ นคร 
2. นายเกรียงศักดิ์ คงมนต ์
3. นายจักรชัย  
    ชีวจตุรภัทร 
4. นายจริัฐติกาล  
    โพธิ์นางดำ 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

นายสหัส หนูเอียด 
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ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน (ต่อ) 

รายการประเมิน งานที่เกี่ยวข้อง กรรมการดำเนินงาน 
กรรมการ

ตรวจสอบ/ติดตาม 
5.4 ระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็ว
สูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

-งานศูนย์ข้อมูลฯ 1. นายเกรียงศักดิ์ คงมนต ์
2. นางสาวภสัวัช  
    จันทรเดิม 

ประธาน 
กรรมการ 

นายกฤษฎา บุญเจริญ 

5.5 การเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

-งานศูนย์ข้อมูลฯ 1. นายเกรียงศักดิ์ คงมนต ์
2. นางสาวภสัวัช  
    จันทรเดิม 

ประธาน 
กรรมการ 

นายกฤษฎา บุญเจริญ 

 
4. คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ประเมินผล

การดำเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา จำนวน 5 ด้าน จากรายงานของคณะกรรมการ ข้อ 2 คณะกรรมการประกอบด้วย 
  1. นายเจษฎา ธนะสถิตย์    ประธานกรรมการ 
  2. นายสหัส หนูเอียด     กรรมการ 
  3. นายทรัทย์ พรประยุทธ    กรรมการ 
  4. นางพิกุล ช่วยนวล     กรรมการ 
  5. นางภาวนา ชูงาน     กรรมการ 
  6. นางเรวดี แสงแก้ว     กรรมการ 
  7 นางเสาวภา เพชรสุทธิ์    กรรมการ 
  8. นายกฤษฎา บุญเจริญ    กรรมการและเลขานุการ 
  9. นางกัญญารัตน์  รักษาแก้ว    กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. คณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนอง มีหน้าที่รวบรวมผลการประเมิน จัดทำ
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง คณะกรรมการประกอบด้วย 
  1. นายกฤษฎา บุญเจริญ    ประธานกรรมการ 
  2. นางวิไลรัตน์ นิ้มสันติเจริญ    กรรมการ 
  3. นางปิยะฉัตร ณ นคร     กรรมการ 
  4. นางนลินภัสร์ นุชชา     กรรมการ 
  5. นางสมจิต ทองอินทร์    กรรมการ 
  6. นางสาวเฉลิมศรี สุขศรีเพ็ง    กรรมการ 
  7. นางกัญญารัตน์ รักษาแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
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 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความอุตสาหะ วิริยะ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการต่อไป 
    

สั่ง ณ วันที่  27  เมษายน พ.ศ.2564 
 
 
    ลงชื่อ 
           (นายเจษฎา ธนะสถิตย์) 

         ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 



 


