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ก 
ค าน า 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เห็นความส าคัญในการพัฒนาภารกิจหลัก 4 ประการของ
วิทยาลัย ได้แก่ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านบริการสังคมและด้านสร้างผู้ประกอบการใหม่ จึงได้ก าหนด
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาและได้ด าเนินการตามแผนเพ่ือให้ผลงานทุกด้านของ  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอุดรธานี เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 

เอกสารฉบับนี้ เป็นรายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี            
ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีสาระขององค์ประกอบทั้ง 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัด
การศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกัน
คุณภาพภายใน  ขอขอบคุณคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ครู และบุคลากรของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ทุกท่านที่ช่วยกันให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจนสามารถได้ข้อสรุปอย่าง
ชัดเจนอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และความเป็นเลิศทางวิชาการ
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ตามนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนด
ไว้ทุกประการ 
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1.บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2559 

ตัวบ่งชี้ 
1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

มาตรฐานที่ 
1 5 3 - - - - 8 4.0 
2 4 5 5 4 5 5 28 4.6 
3 5 4 4 5 - - 18 4.5 
4 5 4 - - - - 9 4.5 

รวม       63 4.5 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.1 ระดับตัวบ่งชี้ 

1.1.1 ตัวบงชี้ที่อยใูนระดับคุณภาพ “ดีมาก”                          จ านวน        8         ตัวบงชี ้
1.1.2 ตัวบงชี้ที่อยใูนระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน        5          ตัวบงชี้ 
1.1.3 จ านวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช” จ านวน        1          ตัวบงชี้ 
1.1.4 จ านวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรงุ” จ านวน         -          ตัวบงชี้ 

     1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยใูนระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเรงด่วน”  จ านวน         -          ตัวบงชี ้
1.2 จุดเดน่ (การปฎิบัติของสถานศึกษาอย่างเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

การอาชวีศึกษา ที่ส่งผลใหบรรลผุลตามเปา้หมายที่ก าหนด) 
1. วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอดุรธานี เป็นสถานศกึษาท่ีมีศกัยภาพสงู ผู้ส าเร็จการศกึษามีความรู้

ความสามารถ มีความมัน่ใจและหางานท าได้มาก หนว่ยงานและสถานประกอบการท่ีใช้งาน มีความพงึพอใจ 
       2. สถานศึกษามีครูที่มีศักยภาพในการท างานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม ่ๆ ประกอบการเรียน
การสอนและบริการแก่ชุมชน 

3. สถานศึกษามีบทบาทในการให้บริการทางวิชาการและวชิาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอาชีพเกษตรกรรมแก่ชุมชน
และสังคม เป็นที่พ่ึงพาแก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจทัว่ไป 

4. สถานศึกษาให้ความส าคัญกับด้านกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและการทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เป็นการบ่มเพาะ
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบที่สว่นรว่มในการพัฒนาสังคม 
1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฎิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชวีศึกษาท่ี
ส่งผลใหไมบรรลุผลตามเปาหมายที่ก าหนด) 

1. การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
2. การเพิ่มปริมาณผูเ้รียน 
3. การพัฒนาผูเ้รียนให้มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้วชิาพ้ืนฐาน 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชวีศึกษา) 
         1. พัฒนาผู้เรียน และผู้ส าเรจ็การศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเปน็ที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง 



2 
2. จัดหาครุภณัฑ์และอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
3. พัฒนาเพ่ิมจ านวนความรว่มมือสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกในการจัดการศึกษา 
4. พัฒนาการน าผลงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในทอ้งถิ่น ชุมชน 
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๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองอุดรธานี เลขที่ 230 หมู่บ้านดงเจริญ หมู่
ที ่11 ต าบลกุดสระ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี 7 กิโลเมตร เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 489 ไร่  1 งาน 30  ตารางวา 

๒. หลักสูตรการเรียนการสอน 
หลักสูตรที่เปิดสอน 
1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( ปวช.) เปิดสอน  2  ประเภทวิชา คือ 
  1.1  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ 
    สาขาวิชาพณิชยการ 
     -  สาขางานบัญชี 
  12 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ได้แก่ 
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
     -  สาขางานพืชศาสตร์ 
     -  สาขางานสัตวศาสตร์ 
     -  สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 
     -  สาขางานช่างเกษตร 
     -  สาขางานผลิตสัตว์น้ า 

      -  สาขางานเกษตรทั่วไป  (อศ.กช.) 
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)  เปิดสอน  3  ประเภทวิชา คือ 

  2.1  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ได้แก่ 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   2.2 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  ได้แก่ 
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

       -  สาขางานเกษตรศาสตร์   
    สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

      -  สาขางานพืชศาสตร์ 
     สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์ 
      -  สาขางานสัตวศาสตร์ 
     สาขาวิชาช่างกลเกษตร 
      -  สาขางานช่างกลเกษตร 
     สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
      -  สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 
 2.3 ประเภทวิชาประมง    
    สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
      -  สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั่วไป 
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     3.  หลักสูตรปริญญาตรี  เปิดสอนคือ 
  สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ต่อเนื่อง)      
 4.  หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบ      
  1.  หลักสูตรวชิาชีพเกษตรระยะสั้น  
  2.  อาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 

๓. จุดเด่น 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  1.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เป็นสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูง ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ มีความมั่นใจและหางานท าได้มาก หน่วยงานและสถานประกอบการที่ใช้งาน มีความพึงพอใจ 
   2.  สถานศึกษามีครทูี่มีศักยภาพในการท างานวิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ประกอบการเรียนการสอนและบริการแก่ชุมชน 
  3.  สถานศึกษามีบทบาทในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอาชีพเกษตรกรรมแก่
ชุมชนและสังคม  เป็นที่พ่ึงพาแก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไป 
   4.  สถานศึกษาให้ความส าคัญกับด้านกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เป็นการบ่ม
เพาะคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดย
สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมอย่างพอเพียง 

 คุณภาพการเรียนการสอน 
   1.  สถานศึกษาจัดครูผู้สอนเหมาะสมกับหลักสูตรที่หลากหลาย และมีสัดส่วนอาจารย์กับจ านวนนักเรียน
นักศึกษาที่เหมาะสม 
   2.  สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษาได้ดี  ท าให้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถหางานท าได้ง่ายและสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ดี 

          3. สถานศึกษาจัดงบประมาณด าเนินการจัดการศึกษาได้เหมาะสม 
      การบริหารจัดการ 

 1.   ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ดี  มีระบบการบริหารที่ดี มีประสิทธิผล 
  2.  ครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  สถานศึกษาจัดงบประมาณในการบริหารได้เหมาะสมและครอบคลุมทุกโครงการ  
 จุดที่ต้องพัฒนา 

๑. การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
๒. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 

  3. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐาน 

4. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 
1. พัฒนาผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง 

 2. จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
 3. พัฒนาเพิ่มจ านวนความร่วมมือสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกในการจัดการศึกษา 
 4. พัฒนาการน าผลงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ชุมชน 



5 

2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 ประวัติของสถานศึกษา   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียง เหนือ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดิมชื่อ “โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรมหมากแข้ง” เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
2476 ตามหลักสูตรระยะสั้น โดยมีนายสัทธา อินทรพาณิช เป็นครูคนแรกและเป็นครูใหญ่ ตั้งอยู่ที่ต าบลหมากแข้ง อ าเภอ
หมากแข้ง (อ าเภอเมืองอุดรธานีในปัจจุบัน) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2478 ได้ย้ายที่ตั้งของโรงเรียนใหม่ เนื่องจากที่ตั้งเดิมสภาพไม่
เหมาะสมการเกษตรขาดแคลนน้ า โดยย้ายมาอยู่ท่ีดงสระพัง (ท่ีปัจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประถมวิสามัญ 
กสิกรรมอุดรธานี” 
 ในปี พ.ศ. 2481 กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งยุบโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม ทั่วราชอาณาจักรโรงเรียน
ประถมวิสามัญกสิกรรมอุดรธานี ก็ถูกค าสั่งนี้ยุบไปด้วย 
 วันที่ 25 พฤษภาคม 2504 รัฐบาลประกาศจัดตั้ง โรงเรียนเกษตรกรรมแผนใหม่อุดรธานี ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมีครู 
6 คน นักเรียน 36 คน โดยรับโอนนายสัทธา อินทรพาณิช ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดหนองคายมาเป็นครูใหญ่ เปิดสอน
หลักสูตรระยะสั้น 5 เดือน 
 ปีการศึกษา 2509 ได้รับจัดตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมอุดรธานี เปิดสอนหลักสูตร “มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีพ” แผนกเกษตรเทียบเท่าประโยคมัธยมศึกษาชั้นสูง 
 ปีการศึกษา 2513 ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรการศึกษาเกษตร (ปกศ.เกษตร) อีกหลักสูตรหนึ่ง 
 1 ตุลาคม พ.ศ.2519 ได้รับการยกฐานะจาก “โรงเรียนเกษตรกรรมอุดรธานี” เป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรม
อุดรธานี” สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลกัสูตรระยะสั้น 
 26 กันยายน 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี” และได้เปลี่ยนสังกัดจากกรม
อาชีวศึกษาเป็นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิรูประบบบริหารราชการเพ่ือสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไข
ปรับปรุง พ.ศ.2545) 
 10 พฤษภาคม 2556 ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี  
นายอุดมภูเบศวร์  สมบูรณ์เรศ  เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ขนาดและท่ีตั้ง 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองอุดรธานี เลขที ่230 เขตหมู่บ้านดงเจริญ 
หมู่ที่ 11 ต าบลกุดสระ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี 7 กิโลเมตร เป็นสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 489 ไร่  1 งาน 30  ตารางวา 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
  มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 23 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 85 ห้องได้แก่ 
   1) อาคารอ านวยการ    1 หลัง   จ านวน 10 ห้อง 
   2) อาคารศูนย์วิทยบริการ    1 หลัง    จ านวน   6 ห้อง  
   3) อาหารหอประชุม    1 หลัง 
   4) อาคารโครงอาหาร     1 หลัง 
   5) อาคารเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์   3 หลัง  จ านวน   6 ห้อง 
   6) อาคารเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์  2 หลัง   จ านวน   6 ห้อง 
   7) อาคารเรียนแผนกวิชาประมง   3 หลัง   จ านวน   5 ห้อง 
   8) อาคารเรียนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2 หลัง   จ านวน   6 ห้อง 
   9) อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  2 หลัง    จ านวน 20 ห้อง  
   10) อาคารเรียนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ  1 หลัง   จ านวน   8 ห้อง 
   11) อาคารเรียนแผนกวิชาช่างกลเกษตร  6 หลัง   จ านวน    8 ห้อง 

 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง   
 1.  บรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  ความพร้อมของวิทยาลัย ฯ 
  1.1    ชนิดของดิน 

 ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทราย  ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า  มีลักษณะทั่วไปเป็นดินชุดร้อยเอ็ด  มีผลการ
วิเคราะห์ดินของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ดังนี้ 

  ความเป็นกรด – ด่าง (pH)            5.6 - 6.0 
   สารอินทรีย์   0.5 – 0.9 เปอร์เซ็นต ์
   ไนโตรเจน 0.02 – 0.5 เปอร์เซ็นต ์
   ฟอสฟอรัส 20 – 30   ส่วนในล้านส่วน 
   โปแตสเซียม 30          ส่วนในล้านส่วน 

   1.2  การแบ่งแยกการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
   พ้ืนที่ดินของวิทยาลัยฯ ได้แบ่งออกเพ่ือใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

1) พ้ืนที่อาคารส าหรับการบริหาร (ตึกอ านวยการและอาคาร 3 )  พ้ืนที่   3 ไร่ 
2) พ้ืนที่อาคารด้านการศึกษาและบริการการศึกษา  พ้ืนที่ 45 ไร่ 

  3) บ้านพักนักศึกษา      พ้ืนที่ 36 ไร่ 
4)  บ้านพักอาจารย์และคนงาน    พ้ืนที่ 71 ไร่ 
5)  พ้ืนที่อาคารฝึกงาน     พ้ืนที่ 18 ไร่ 
6)  พื้นที่กีฬา      พ้ืนที่   5 ไร่ 
7)  แหล่งน้ า (บ่อลอย และคลองชลประทาน)   พ้ืนที่ 12 ไร่ 
8)  พื้นที่จัดสวนหย่อม     พ้ืนที่ 15 ไร่ 
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9)  งานฟาร์มวิทยาลัยฯ 

    9.1)  บ่อเลี้ยงปลา      พ้ืนที่ 73 ไร่ 
  9.2)  สวนผลไม ้      พ้ืนที่ 75 ไร่ 
  9.3)  สวนปาล์มประดับ     พ้ืนที่ 60 ไร่ 
  9.4)  สวนผัก      พ้ืนที่ 18 ไร่ 
  9.5)  แผนกสัตว์ปีก     พ้ืนที่   8  ไร่ 
  9.6)  แผนกสุกร      พ้ืนที่   8  ไร่ 
  9.7)  เรือนเพาะช า      พ้ืนที่   4  ไร่ 
  9.8)  ป่าสงวน      พ้ืนที่   3  ไร่ 
  9.9)  ไม้ดอก ไม้ประดับ     พ้ืนที่  10 ไร่ 
  9.10)  พืชไร่ – นา     พ้ืนที่  15 ไร่ 
  9.11)  ทฤษฎีใหม ่     พ้ืนที่  10 ไร่ 
         รวมพื้นที่ทั้งหมด                         489  ไร่ 

 2.  ภูมิอากาศ 
 สภาพอากาศของจังหวัดอุดรธานี  จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากภูมิ
ประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเทือกเขาล้อมรอบทางด้านทิศตะวันออกและด้าน ทิศใต้  จังหวัดอุดรธานี  ส่วนใหญ่
จะได้รับน้ าฝนจากพายุดีเปรสชั่น  ที่เคลื่อนผ่านเข้ามาในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน  ค่าปริมาณน้ าฝนในจังหวัด
อุดรธานี อยู่ในระดับปานกลางคือ มีค่าปริมาณน้ าฝนปีละ  1,400 – 1,600 มิลลิเมตร 
 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานี แบ่งออกได้ 3 ฤดูเช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว สภาพอากาศค่อนข้างรุนแรงโดยจะร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว ซึ่งในฤดู
ร้อนเคยมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 43.9 องศาเซลเซียส และช่วงฤดูหนาวเคยมีอุณหภูมิต่ าสุดถึง 2.5 องศาเซลเซียส 

 3.  แหล่งน้ า 
 ในวิทยาลัยฯ มีแหล่งน้ าส าคัญ คือ บ่อลอยคอนกรีต  ขนาด 1 ไร่  ปริมาณน้ าที่เก็บได้สูงสุด คือ 19,200 
ลูกบาศก์เมตร ในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน  ปริมาณน้ าเหลือน้อยที่สุด  ประมาณ 16,000 ลูกบาศก์เมตร ใน
ระหว่างเดือนตุลาคม – กรกฎาคม  สาเหตุที่น้ ามีน้อยในช่วงดังกล่าวเนื่องจากปริมาณน้ าในคลองส่งน้ ามีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง  
การน าน้ าจากบ่อลอยไปใช้จะใช้คลองชลประทานคอนกรีต  น าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตรต่อไป 
 ส่วนแหล่งน้ าภายนอกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  ได้แก่หนองน้ าสาธารณะ (หนองแด) ซึ่งอยู่ติดรั้ว
วิทยาลัยฯ ด้านทิศใต้มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 500 ไร่วิทยาลัยฯใช้น้ าจากหนองแดโดยใช้เครื่องสูบน้ าขนาด 12 แรงม้า 
จ านวน 3 เครื่อง น าน้ าเข้ามาใช้เพื่อการเกษตร ท าน้ าประปาและส่งน้ าดิบขึ้นบ่อลอย เก็บน้ าชลประทาน โดยส่งไปตามคลอง
ส่งน้ า ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร 
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4.  งบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น    68,378,522       บาท  รายละเอียดแสดงในตารางที่  1.1 
ตารางที่  1.1  งบด าเนินการ  งบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา  2559 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
แผนจัดสรร 

จ านวนเงิน  (บาท) 
ใช้ด าเนินการ 

1.  งบบุคลากร 
     (เงินเดือน,เงินประต าแหน่ง,เงินวิทยฐานะ,ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า) 

 43,987,066 

2.  งบด าเนินการ 
     (ของแผนงาน  โครงการ  ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 

 4,939,447 

3.  ค่าเสื่อมราคา   
4.  งบเรียนฟรี  15  ปี  :  ค่าจัดการเรียนการสอน 
(งบอุดหนุนขั้นพ้ืนฐาน) 

 1,032,245 

5.  งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)   
     5.1  โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 35,000 

     5.2  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  10,000 
     5.3  โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบ
วงจร 

 90,000 

     5.4  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  - 
     5.5  โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

 450,000 
 

     5.6  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 20,000 

     5.7  โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix 
it center 

 560,000 
 

6.  งบลงทุน   
     6.1  ครุภัณฑ ์  750,000 
     6.2  ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง  17,004,300 
รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น  68,378,522 
 



นายรัตศักดิ์  สมบัติ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายพิศ  หมอยาดี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายนิศิษฐ์ เชี่ยวชาญ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

พิทักษ์ บุตรโพธิ์ศรี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานบัญชี 

งานทะเบียน 

งานพัสด ุ

งานแผนงบประมาณ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

งานความร่วมมือ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหา
งาน 

งานสวัสดิการนักเรียนนกัศึกษา 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

แผนกวิชา 

งานวัดผลและประเมินผล 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

งานวิทยบริการและห้องสมดุ 

งานสื่อการเรยีนการสอน 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ 

งานฟาร์มและโรงงาน 

งานครูที่ปรึกษา 

งานโครงการพิเศษและการบริการ
ชุมชน 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

งานอาคารสถานท่ี 

นายบพติร  วงศ์เจริญ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธาน ี

9 
2.2  ระบบโครงสร้างบริหาร 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมประเมิน  ร่วมปรับปรุง  จึงกระจาย
อ านาจการบริหารงานในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้  (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารขอวิทยาลัย) 
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
1. นายอุดมภูเบศวร์  สมบูรณ์เรศ 
2. นายพิศ  หมอยาดี 
3. นายรัตศักดิ์  สมบัติ 
4. นายนิศิษฐ์  เชี่ยวชาญ 
5. นายพิทักษ์  บุตรโพธิ์ศรี 
6. นายธีระ  แสงรัตน์ 
7. นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา 
8. นางรัชดา  หมอยาดี 
9. นายสงบ  มโนขันธ์ 

10. นางศศิวรรณ  กล้าวิจารณ์ 
11. นายสอ้าน  พิพิธวงศารัตน์ 
12. นายอดิศักดิ์  สอนคุณแก้ว 
13. นายอนิรุธ  สกุลคู 
14. นายวิชาญ  สินชยกุล 
15. นางศิริวรรณ  สอนคุณแก้ว 
16. นายชุมพร  ตรียานุสรณ์ 
17. นายเสงี่ยม  เรืองหน่าย 
18. นางสุมาลี  มูลทองน้อย 
19. นางวงศ์จันทร์  รินรุด 



                                                                                                                    11 
2.2.3  จ านวนครู  จ าแนกตามแผนกวิชา /สาขาวิชา /สาขางาน 

 
แผนกวิชา / 

สาขาวิชา / สาขางาน 
 

จ านวน 
(คน) 

 
สถานภาพ 

 

 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
 

 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ประจ า 

ครู
พิเศษ 

 
มี 

 
ไม่มี 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตรี 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

แผนกวิชาพืชศาสตร ์ 10 9 1 7 3 - 4 6 - 
แผนกวิชาสัตวศาสตร ์ 10 9 1 8 2 - 2 8 - 
แผนกวิชาประมง 6 6 - 6 - - 5 1 - 
แผนกวิชาช่างกลเกษตร 6 6 - 6 - - 1 5 - 
แผนกวิชาบริหารธรุกิจ 6 6 - 6 - - 2 4 - 
แผนกวิชาสามญัสมัพันธ์ 10 9 1 10 - - - 10 - 
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 4 3 1 4 - - - 4 - 
รวม 52 48 4 47 5 - 14 38 - 

2.2.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา  

ฝ่าย/แผนก/งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

ฝ่ายวิชาการ 
-งานหลักสูตร/อศ.กช 
-งานศูนย์วิทยบริการ 
-แผนกวิชาพืชศาสตร ์
-แผนกวิชาสัตวศาสตร ์
-แผนกวิชาประมง 
-แผนกวิชาช่างเกษตร 
-แผนกวิชาพื้นฐาน 
-แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 
2 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
1 
- 
1 
- 
1 
- 
1 

 
2 
- 
3 
4 
1 
- 
1 
- 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
-งานสารบรรณ/ธุรการ/ทั่วไป 
-งานการเงินและบญัช ี
-งานพัสดุ/ยานยนต ์
-งานอาคารสถานท่ี 
-งานทะเบียน 

 
4 
3 
7 
7 
1 

 
1 
- 
2 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
2 
- 
3 
1 
1 

 
1 
3 
2 
6 
- 

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
-งานกิจกรรม 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

ฝ่ายแผนงานการศึกษา 
-งานแผนงาน 

 
1 

  
- 

 
- 

 
1 

รวม 39 3 - 12 24 



2.2.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ  สาขางาน  และชั้นปี 
                     (ปีท่ีจัดท ารายงาน  ส ารวจ  ณ  วันที่  10  มิถุนายนของทุกปีการศึกษาที่รายงาน) 

 

ระดับ /สาขางาน 

ชั้นปี  
 
รวม 

1 2 3 

ปกติ ทวิภาค ี เทียบ
โอน 

ปกต ิ ทวิภาค ี อศ.
กช 

ปกต ิ ทวิภาค ี อศ.
กช 

ระดับ  ปวช. 
- สาขางานการเกษตร 
- สาขางานพืชศาสตร ์

- สาขางานสัตวศาสตร ์

- สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

- สาขางานช่างเกษตร 

- สาขางานผลติสตัว์น้ า 

- สาขางานการบัญช ี

 
66 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

10 
20 
4 

18 
17 
5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
52 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 
14 

- 
11 

12 

- 

 
 

 
17 

 
135 
30 
34 
4 
29 
29 
5 
 

รวม 66   75  52 56  17 266 
ระดับ  ปวส. 
-  สาขางานเกษตรศาสตร ์
- สาขางานพืชศาสตร ์

- สาขางานสัตวศาสตร ์

- สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

- สาขางานช่างกลเกษตร 

- สาขางานเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

 
39 
17 
18 
4 
- 

17 
39 

   
125 
21 
20 
- 

10 
27 
27 

 
 

3 
- 
4 
 
 
 

     
230 
 41 
 38 
   8 
10 
44 
66 

รวม 134   230      364 
 

2.2.6  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ  สาขางาน  และช้ันปี  (ทวิศึกษา) 

ระดับ /สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ระดับ  ปวช. 
-สาขางานการเกษตร 

 
41 

 
21 

 
- 

 
62 

 

  

12 
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2.2.7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 (1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ /สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับ  ปวช. 
- สาขางานการเกษตร 
- สาขางานพืชศาสตร ์

- สาขางานสัตวศาสตร ์

- สาขางานช่างเกษตร 

- สาขางานผลติสตัว์น้ า 

รวม 

 
0 

17 
9 
2 
9 

37 

 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

 
0 

17 
9 
2 
9 

37 
ระดับ  ปวส. 
- สาขางานเกษตรศาสตร ์

- สาขางานพืชสวน 
- สาขางานการผลิตสัตว ์

- สาขางานเครื่องจักรกลเกษตร 

- สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

- สาขางานเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รวม 

 
71 
20 
13 
- 
4 

19 
15 

142 

 
- 
2 
3 
9 
4 
- 
- 

18 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
71 
22 
16 
9 
4 

19 
15 

160 

 
(2)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  (ทวิศึกษา) 

               ................0.............คน 
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2.3  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 2.3.1 รางวลัและผลงานของ  สถานศึกษา  (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
                   1.อกท. หน่วยอุดรธานี 
                   2.อกท. หน่วยอุดรธานี 

มาตรฐานเหรียญทอง  3  ปีซ้อน  1  โล ่
หน่วย  อกท.ที่มีความประพฤติและร่วมกิจกรรมดีเด่น 

2.3.2  รางวัลและผลงานของ  ผู้บริหาร  (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 1. นายพิศ  หมอยาดี   รองผู้อ านวยการดีเด่น อศจ.อุดรธานี 

           2. นายพิทักษ์  บุตรโพธิ์ศรี  รองผู้อ านวยการดีเด่น อศจ.อุดรธานี  
2.3.3  รางวัลและผลงานของ  ครู   และบุคลากรทางการศึกษา   (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 ครูฝึกทักษะในการแข่งขัน อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 1. นางศศิวรรณ  กล้าวิจารณ์  ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 2. นายเก่งกาจ  พรหมราช  ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 3. นายสอ้าน  พิพิธวงศารัตน์  ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 4. นายศุภชิต  กองเงิน   ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 5. นางสาวอุรวี  ศรพรหม   ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 6. นายวิชาญ  สินชยกุล      ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 7. นางรัชดา  หมอยาดี            ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 8. นางสุมาลี  มูลทองน้อย           ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 9.นางสาวพรรณรมณ  สีพาฮาด     ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 10.นางอุไรวรรณ  ถิระผลิกะ        ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 11.นางนวลฉวี  มัชฌิมา              ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 12.นางอุไร  เชี่ยวชาญ               ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 13.นายสมบัติ  แสงอรุณ             ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 14.นายสิทธิชัย  กุลวงษ์              ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาค 
 15.นายประธาน  วรคันธ์             ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 16.นายเสงี่ยม  เรืองหน่าย           ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาค 
 17.นายนิศิษฐ์  เชี่ยวชาญ            ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 18.นายชุมพร  ตรียานุสรณ์          ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 19.นางศิริวรรณ  สอนคุณแก้ว      ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ 
 20.นางดรุณี  แพงวาปี                ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับภาคชาติ 
 21.นายพิศ  หมอยาดี                 ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับชาติ 
 22.นายวัยวุฒิ  ชวนคิด               ครูฝึกซ้อมทักษะ อกท.ระดับชาติ 
 23. นางรวิษฎา  สรวมศิริ   ครูดีเด่น อศจ.อุดรธานี 
 24. นางสมทรง  แสงอรุณ  ครูดีเด่น อศจ.อุดรธานี 
 25. นางวิภา  นลิศิริ   ครูดีเด่น อศจ.อุดรธานี 
 26. นายเติมพงษ์  สร้อยจรุง  ครูดีเด่น อศจ.อุดรธานี 
 27. นายกามนิต  ใบภักดี   ครูดีเด่น อศจ.อุดรธานี 
 28. นางสาวขนิษฐา  นิลเกตุ  เจ้าหน้าที่ดีเด่น อศจ.อุดรธานี 
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 29. นางสาวธัญญลักษณ์  สมสอง  เจ้าหน้าที่ดีเด่น อศจ.อุดรธานี 
 30.นางนฤมล  ไชยสุรินทร์  เจ้าหน้าที่ดีเด่น อศจ.อุดรธานี 
 31.นางสาวพัชราภา  อาษารักษ์  เจ้าหน้าที่ดีเด่น อศจ.อุดรธานี 
 
2.3.4  รางวัลและผลงานของผู้เรียน  (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

 
การประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
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22.นายปณิธาน    สุรเสนา 
23.นายวรวุฒ ิ      อุทธค า 
 

ทักษะศิลปะเกษตร  ทักษะการจัดตู้ปลา   
อันดับที่  4  เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

24.นายนิรุต       พลบูรณ์ ทักษะศิลปะเกษตร  ทักษะการจัดสวนตู้กระจก 

ชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล กิจกรรม/รางวัล 
1.นางสาวอนงรักษ์      ธรรมเจริญ 
2.นางสาวธมลวรรณ    ชาติมูลตรี 
3.นางสาวอารียา         ก๋งจิว 

การสัมมนาผลงานทางวิชาการผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่
เกี่ยวข้อง  สาขาพืชศาสตร์ เรื่อง “ข้าวโพดหวาน  Corny  Dee          
สู่  SME  ไทย”  ล าดับที่  2  เหรียญทอง ระดับชาติ และระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

4.นายพงษ์ศักดิ์            ชาวดอน 
5.นางสาวสุนิสา            ผลให้ 
6.นางสาวสุพรรณษา      ลมพัน 

การสัมมนาผลงานทางวิชาการผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่
เกี่ยวข้อง  สาขาสัตวศาสตร์  “เรื่องของมัน”  ล าดับที่  6  เหรียญ
ทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

7.นายยุทธศักดิ์            บัวนาค 
8.นายชัยยา                ป้อสกล 
9.นายอาทิตย์              พาหา 

การสัมมนาผลงานทางวิชาการผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่
เกี่ยวข้อง  สาขาประมง  “ UDCAT  Fishing ”  ล าดับที่  4  เหรียญ
ทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

10.นางสาวอังคณา       อ่อนพรม 
11.นายมนูญ              ประทุม 
12.นายสรวิศ              ดิษฐ์นวล 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร  ประเภทที่  3  ด้าน
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  อันดับที่  12  เหรียญทองแดง ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

13.นางสาวศิริพร         เมืองแพน ทักษะสาขาพืชศาสตร์  ทักษะพืชผัก อันดับที่  11  เหรียญทองแดง 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

14.นางสาวปิยะภรณ์    สุวรรณรอด ทักษะสาขาพืชศาสตร์  ทักษะพืชไร่ อันดับที่  8  เหรียญเงิน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

15.นางสาวยุภาพร       แสวงนาม ทักษะสาขาพืชศาสตร์  ทักษะเห็ด  อันดับที่  3  เหรียญทอง 
ระดับชาติและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

16.นายชินวัตร์          นามรกัษ์ 
17.นายภานุวัฒน์       อุณวงค์ 

ทักษะสาขาสัตวศาสตร์  ทักษะโคเนื้อ                                                                        
อันดับที่  5  เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

18.นายสุจินธรา       ขันทอง 
19.นายเทวิน           ลีเลิศ 

ทักษะสาขาช่างกลเกษตร  ทักษะช่างเชื่อม  
อันดับที่  3  เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

20.นายธรรมนูญ     โคตรทุม 
21.นางสาวนิสา      เสนาค า 

ทักษะสาขาช่างกลเกษตร  ทักษะช่างก่อสร้าง 
อันดับที่  2  เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



25.นางสาวสุวารินทร์   สังกรม อันดับที่  6  เหรียญทอง ระดับชาติ 
 

26.นายณัฐตพงษ์     อุทควาปี 
27.นางสาววิยะดา    วรรณศริิ 
 

ทักษะศิลปะเกษตร  ทักษะการจัดสวนดอกไม้ 
อันดับที่  2  เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับชาติ 

28.นายเอกลักษณ์     ชนะชัย 
29.นางสาวกิตติยา     กองเงิน 

ทักษะสาขาประมง  ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
อันดับที่  5  เหรียญทอง ระดับชาติ 
 

30.นางสาวรัชดาพร   เถื่อนมูลละ 
31.นายธนาธร          เนินชดั 

ทักษะสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  ทักษะการท าลูกชิ้นจากเนื้อไก่         
อันดับที่  8  เหรียญทอง ระดับชาติ 
 

32.นายกุลภัทร           วิบูลย์สิน 
33.นายปรมินทร์         สุครพี 
34.นายนันทวัฒน์        มีสาย 

ทักษะสาขาบริหารธุรกิจ  ทักษะการเขียนและน าเสนอแผนธุรกิจ  
อันดับที่  1  เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับชาติ 

 
35.นางสาวเจนจิรา      น้อยวิบูลย์ 
36.นายศราวุท           บุญทา 
37.นายเกริกพล         เจริญชนม์ 
38.นายสุริยา             ต้นสยีา 
39.นายปัญญา           ประดิษฐ์ด้วง 
40.นางสาวลักษมี        แสงสว่าง 
41.นายศุภวิชญ์          ดีโงน 

 
นิทรรศการทางการเกษตร “ข้าวเม่าพอเพียงเพ่ือพ่อ” 
อันดับที่  1  เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอันดับที่  
8  เหรียญทอง ระดับชาติ 

42.นายผดุงเกียรติ     บุญบุตตะ 
43.นายตะวัน           ห่างสงูเนิน 
44. นายนัฐตพงษ์  อุทคะวาปี 
 

สมาชิกบริการชุมชนดีเด่นระดับชาติ    
ศิษย์เก่าดีเด่นระดับชาติ   
สมาชิกดีเด่นระดับชาติ  
 

   
 

             

 

 

 

 

 

 



  

* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
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 3. การด าเนินงานของสถานศึกษา 

3.1 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

3.1.1 ปรัชญา   การศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิต 
 

3.1.2 วิสัยทัศน์ 
  เป็นผู้น าการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 

3.1.3 พันธกิจ 
         1.  พัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตรทุกระดับยกระดับคุณภาพการผลิต 
         2.  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
             3.  บริการงานวิชาการและวิชาชีพสู่เกษตรกรและชุมชน 

3.1.4 อัตลักษณของสถานศึกษา 
            ทักษะวิชาชีพดี มีความขยันอดทน 
3.1.5  เอกลักษณ์ 

                                       สถานศึกษาต้นแบบเกษตรอินทรีย์ และประมง 
 

 

 

 
                  

                                                                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * นิยามศัพท ค าวา งบดาํเนนิการ หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ คาเส่ือมราคา 

คาจ ้าง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผบูริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทกุคนในสถานศึกษา

รายจา่ย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหต ุ

1. รายจา่ยค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรบัการเรียน การสอน 
2. รายจา่ยในการสง่เสริมสนบัสนุนให้ผู้เรยีนใชค้วามรู ้
    ความสามารถไปบริการวชิาการ วชิาชีพ หรือประโยชน์ 
    ต่อชมุชน สังคม 
3. รายจา่ยในการสง่เสริม สนบัสนุน การจัดท า การ 
    ประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพ  
    นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรยีน 
4. รายจา่ยในการสง่เสริม สนบุสนุน การจัดกิจกรรมด้าน 
    การรักชาต ิเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ 
    ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
    ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ  
    วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ 
    นนัทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรชัญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
5. รายจา่ยพัฒนาบุคลากร 
                         ฯลฯ 

1,972,024 
560,000 

 
 

36,900 
 
 

229,192 
 
 
 
 
 
 

35,000 

69.61 
19.77 

 
 

1.30 
 
 

8.09 
 
 
 
 
 
 

1.23 

 

รวมรายจ่าย 2,833,116 100  



 
  

              
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสดุ แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม  2559 
โครงการติวเข้มเพ่ือก้าวเข้าสู่การ              
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
(V-NET) 

ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 
2559 สอบผ่าน V-NET 
จ านวนมากขึ้น และมีผล
คะแนนสอบเพิ่มข้ึน 

การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน 

ตน้สังกัด 

เม่ือวันที ่ 14-15 กรกฎาคม  2558 

โครงการติวเข้มเพ่ือก้าวเข้าสู่การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
(V-NET) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 
2559 สอบผ่าน V-NET 
จ านวนมากขึ้นและมีผล
คะแนนสอบเพิ่มข้ึน 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
เม่ือวันที ่ 3-5 กุมภาพันธ์  2556 

1.โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ
และห้องอินเตอร์เน็ต 
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ชุด
ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีและ
อินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง  
สามารถสืบค้นความรู้และ
พัฒนาการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
ผ่านสื่อและเทคโนโลยี 
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   4. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา 

                   ผสู าเรจ็การศกึษาเปนคนด ีมีคุณธรรม จรยิธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความร ู
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนที่ 
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผสู าเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่ก าหนด 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 
1. สถานศึกษามีขอมูลผูส าเร็จการศึกษาจ าแนกเปนผูที่ไดงานท าในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอและ 

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 75 ของจ านวนผสู าเร็จการศึกษา 
2. สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและไดรับ 

ขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก 
สถานศึกษาท่ีผูส าเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการ 
ประกอบอาชีพอิสระของผสู าเร็จการศึกษา 

3. สถานศึกษามีจ านวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนขอมูลตอบกลับ 

4. สถานศึกษามีจ านวนขอมูลตอบกลับที่มผีลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและ 
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนขอมูลตอบกลับ 

5. สถานศึกษามีจ านวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 
3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนขอมูลตอบกลับ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
      1.โครงการการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ทีไ่ป

ศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผสู าเร็จ
การศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนต่อคุณภาพของผู้เรียน  3 ด้าน  คือ ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

2. กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตร 
3. งานติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังทางโทรศัพท์ สื่ออินเตอร์เน็ต การซักถามรุ่นพ่ีรุ่นน้อง และครูที่ 

     ปรึกษาเพ่ือหาข้อมูล 
4. ส่งแบบส ารวจให้สถานประกอบการ /หน่วยงาน และบุคคลในชุมชน ประเมินผล 

                     5. น าแบบส ารวจมาวิเคราะห์  
 

   ผลการด าเนินงาน 
1. มีขอมูลผูส าเร็จการศึกษาจ าแนกเปนผูที่ไดงานท าในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอและ 

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวของภายในหนึ่งป รอยละ  87.29  ของจ านวนผสู าเร็จการศึกษา 
2. สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและไดรับ 

ขอมูลตอบกลับรอยละ  78.57  จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก 
สถานศึกษาท่ีผูส าเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการ 
ประกอบอาชีพอิสระของผสู าเร็จการศึกษา 

    3. สถานศึกษามีจ านวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
เฉลี่ย 3.51 - 5.00  รอยละ 81.82 ของจ านวนขอมูลตอบกลับ 



                                                                                                                          20 
4. สถานศึกษามีจ านวนขอมูลตอบกลับที่มผีลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและ 

สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ร้อยละ 80  ของจ านวนข้อมูลตอบกลบั 

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 

3.51 - 5.00 รอยละ 81.82 ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

        ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา สาขาวชิา สาขางาน 
จ านวน 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

รวมผู้ได้งานท า
ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ 

ผู้ได้งานท าใน 
สถาน

ประกอบการ 
ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อ 

ภายใน 1 ปี 

จ านว
น 

ร้อย
ละ 

จ านว
น 

ร้อย
ละ 

จ านว
น 

ร้อย
ละ 

จ านว
น 

ร้อย
ละ 

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ 21 2 9.52 2 9.52 14 66.67 18 85.71 
สัตวศาสตร์ 10 2 20 4 40 4 40 10 100 
ช่างเกษตร 4 1 25 3 75 - - 4 100 
อุตสาหกรรม

เกษตร 
7 - - 3 42.86 1 14.28 4 57.14 

การประมง 11 2 18.18 2 18.18 5 45.45 9 81.81 
การเกษตร - - - - - - - - - 
เกษตรทั่วไป - - - - - - - - - 

รวม 53 7 13.21 14 26.42 24 45.28 45 84.91 

  
      ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
 
 
 

ประเภทวิชา สาขาวชิา สาขางาน 
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา )หาร(  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี  

รวมผู้ได้งานท า
ประกอบอาชีพและ

ศึกษาต่อ 

ผู้ได้งานท าในสถาน
ประกอบการ 

ภายใน 1  ปี 

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ภายใน 1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อ 
ภายใน 1  ปี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
เทคโนโลยี
ส านักงาน 

26 15 57.69 8 30.77 - - 23 88.46 

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์  56 18 32.15 30 53.57 - - 48 85.71 
พืชศาสตร์ พืชสวน 15 4 26.67 9 60 2 13.33 15 100 
 พืชไร ่          
สัตวศาสตร์ การจัดการผลิต

สัตว์ 
5 - 

- 
 

1 20 4 80 5 100 

ช่างกลเกษตร ช่างกลเกษตร 11 4 36.36 3 27.27 - - 7 63.63 
ประมง เพาะเล้ียง 

สัตว์น้ า 
เพาะเล้ียงสัตว์
น้ าทั่วไป 

15 9 60 4 26.67 2 13.33 15 100 

รวม 128 50 39.06 55 42.97 8 6.25 113 88.28 
รวม ปวช  .และ ปวส.  181 57 31.49 69 38.12 32 17.68 158 87.29 
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ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้รับบริการ ผลการด าเนินงาน เป็นดังนี้                                                                                                                                    
การส ารวจระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

รายการ 

สถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

สถานศึกษา 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน   ร้อยละ 

จ านวนทั้งหมด 50 71.43 20 28.57 70 100 
จ านวนผู้ตอบกลับ 40 80.0 15 75.0 55 78.57 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
3.51-5.00 

      

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 33 82.5 12 80 45 81.82 
ด้านสมรรถนะหลัก 32 80 12 80 45 80 
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 33 82.5 12 80 45 81.82 
  

       ผลการประเมนิตามประเด็นการประเมิน 
 ผ่าน                           ไมผ่าน 

สรุประดับคณุภาพของตัวบง่ชี้ 
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน) 
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรงุ (2 คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเรงด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเดน่ 

 สถานศึกษามีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาไม่มาก และสาขางานที่จบการศึกษาสามารถติดต่อโดยใช้สื่อ
และเทคโนโลยีได้หลายช่องทาง เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 

จุดที่ควรพัฒนา 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เรียนต่อจะได้รับข้อมูลช้ากว่าผู้ที่ท างาน 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  ควรติดตามการเปลี่ยนงานของผู้ส าเร็จการศึกษาต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผูส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เขาเรียน 

ประเดน็การประเมิน 

รอ้ยละของจ านวนผสู าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเขาของรุ่นนั้น 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จัดให้มีโครงการมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในการดูแล
นักเรียน ดังนี้ 

1. โครงการกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ ากลุ่มทุกสาขางาน ทุกระดับชั้น โดยจัดเวลาชั่วโมงพบครูที่
ปรึกษา (Homeroom) สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับค าปรึกษาในด้านการเรียน การปรับตัวเข้ากับสังคม
และปัญหาส่วนตัว ได้จัดระบบดูแลสวัสดิการนักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต โดยมีครูดูแล
หอพักและโรงอาหาร และจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยจัดเวลาให้ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

                2. โครงการสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในแง่การดูแลนักเรียนด้านการเรียน ด้าน   
      สวัสดิการ และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือการปรับตัวเข้ากับสังคมและลดความเสี่ยงด้านสารเสพติดและการ 
      ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าระดับ ปวช. ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

สาขางาน 
แรกเข้า 

ปี 2557 (คน) 
ส าเร็การศึกษาปี 

2559 (คน) 
ร้อยละ
ผู้ส าเร็จ 

จ านวนออกกลางคัน ศึกษาอยู่ 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

พืชศาสตร์ 20 17 85 3 15 0 0 
สัตวศาสตร์ 14 9 64.29 2 14.29 3 21.42 
ช่างเกษตร 15 2 13.33 7 46.67 6 40 
ผลิตสัตว์น้ า 14 9 64.29 3 21.43 2 14.28 

รวม ปวช. 63 37 58.75 15 23.81 11 17.46 
 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าระดับ ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

สาขางาน 
แรกเข้า 

ปี 2557  (คน) 
ส าเร็จการศึกษา 
ปี 2559 (คน) 

ร้อยละ
ผู้ส าเร็จ 

จ านวนออกกลางคัน ศึกษาอยู่ 
(คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ 

พืชสวน 26 22 84.62 2 7.69 2 7.69 
การผลิตสัตว์ 21 16 76.19 2 9.52 3 14.28 
เครื่องจักรกลเกษตร 12 9 75.0 3 25.0 0 0 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 27 19 70.37 4 14.81 4 14.81 
อุตสาหกรรมเกษตร 6 4 66.67 2 33.33 0 0 
เกษตรศาสตร์ 207 71 34.30 94 45.41 42 20.29 



 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 66 15 22.27 26 39.39 25 37.88 
รวม ปวส. 365 156 42.74 133 36.44 76 20.82 
รวม ปวช.และปวส. 428 193 45.09 148 34.58 87 20.33 

23 
ค านวณ    ร้อยละ = จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

           จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้า                  
   =  193   
       428  

         ค่าคะแนน  = ร้อยละจากประเด็น 
       80 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ปีการศึกษา 2559  มีนักศึกษาแรกเข้าของรุ่นนั้น จ านวน 428 คน ส าเร็จการศึกษา จ านวน 193  
คน คิดเป็นร้อยละ  45.09  เทียบค่าคะแนนได้ = 2.81  อยู่ในระดับพอใช้ 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก  ดี  พอใช้ 
 ต้องปรับปรงุ  ต้องปรับปรงุเรงด่วน 

จุดเด่น 

 ผู้เรียนสาขางานเฉพาะทางจะมีระบบการดูแลที่ใกล้ชิด ท าให้จบการศึกษาได้เป็นจ านวนมาก 
จุดที่ควรพัฒนา 

 ผู้เรียนสาขางานเกษตรศาสตร์ ควรมีการดูแลและติดตามผู้เรียนให้มากขึ้น 
    ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  เพ่ิมจ านวนครูที่ปรึกษา ให้เป็นสัดส่วน 1:30  ในกลุ่มผู้เรียนทุกกลุ่มสาขางาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  100 

X  100 =  45.09% 

X  5 
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มาตรฐานที ่2 ดา้นการบริหารจัดการศึกษา 

           สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนว่ยงานตนสังกัด มี 
การบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคคล 

ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา 

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

     ตัวบง่ชี้ที่ 2 .1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจ ัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีการใหค้วามรู้และสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บรหิาร คร ู

บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียนรวมกัน 

2. สถานศึกษามีการก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุม 

ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุมผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนรวม 

ของทุกคน 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุมผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผูเรียนจัดท าโครงการ 

คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์รวมกันของแต่ละกลมุ 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุมผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผูเรียน 

ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนเิทศและเสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการ 

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริม สนับสุนน การจัดโครงการและกิจกรรม 
คุณธรรม จริยธรรม 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน 
สถานศึกษา จึงเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ด าเนินการร่วมกันและร่วมประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ ก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุมผู้บริหาร กลุ่มครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและกลุมผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนรวมของทุกคน 
          3. มีการด าเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
          4. ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งกรรมการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย โดยให้จัดท ารายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. ได้ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ขยนั อดทน บริการสังคม  
2. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โดยก าหนดให้มีการสวดมนต์ทุกสัปดาห์ การจัดกิจกรรมใส่บาตร

ในวันพระ การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในแผนการเรียนรู้รายวิชา 
3. ได้จัดกิจกรรมและสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
4. ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

สรุประดับคุณภาพของตับง่ชี้ 
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน) 
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรงุ (2 คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเรงด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจา้หนา้ที่ และผูเ้รียน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรมไม่มีความหลากหลาย 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

ควรพัฒนาให้มกีิจกรรมหลากหลายมากขึ้น และประเมินผลสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่น าไปใช้
พัฒนาตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 .2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานตนสังกัด 

ประเด็นการประเมิน 

1. ผ ูอ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเขาใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานตนสังกัดมอบหมายได้อยาง 

ถูกต้อง 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผูบริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนได้รูและ
เข้าใจในนโยบายที่ส าคัญที่หน่วยงานตนสังกัดมอบหมายได้เปนอย่างดี 

3. ผู้เรียน รว่มกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญ 

ของหน่วยงานตนสังกัดประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ 

เป้าหมายที่ก าหนด 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเปา้หมายและก าหนดแผนพัฒนาตอไป 

การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาตระหนักถึงการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตาม พ .ศ.2551 การอาชีวศึกษา พ .ร.บ. 
และกฎกระทรวง ได้มีการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา และด าเนินการให้มีการประชุม
คณะกรรมการฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  

3. ผู้อ านวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน ประชุมผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนได้รูและเข้าใจในนโยบายที่ส าคัญที่หนว่ยงานตนสังกัดมอบหมาย 

 3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาให้ความส าคัญของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา จึงเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ด าเนินการร่วมกันและร่วมประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา คณะกรรมการมอบหมายหน้าที่ในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน 
          4. ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร เป็นประจ าทุกเดือน  
          5. ผู้อ านวยการสถานศึกษาติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย โดยให้จัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลทุกภาคเรียน 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วม 
2. มีการจัดอบรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ดดยให้ครูและบุคลากรได้วิเคราะห์ร่วมกัน 
3. มีการแต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรม 

   4.  มีรายงานสรุปการประเมินผลการด าเนินงาน 
   5. ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 
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        สรุประดับคุณภาพของตัวบง่ชี้ 

 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน) 
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรงุ (2 คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเรงด่วน ( 1 คะแนน) 

               จุดเด่น 

ผู้อ านวยการมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย 
จุดที่ควรพัฒนา 

       การติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ไม่บ่อยคร้ัง ด าเนินการ 1 คร้ัง/ภาคเรียน 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

       ควรเพิ่มการติดตาม ตรวจสอบ และการนิเทศ ให้ค าปรึกษาให้บ่อยครั้ง หรือทุก ๆ เดือน 
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 ตัวบง่ชี้ที่ 2 .3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดา้นบุคลากร 

 ประเด็นการประเมิน 1  

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผูเรียนทั้งหมดตาม 

เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ  ก.ค.ศ. 
ที ่ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย 

การก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแตกรณ ี

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลยัฯ ได้ส ารวจข้อมูลครูทุกภาคเรยีน เพื่อจะพิจารณาจ านวนครูและวุฒิการศึกษาครู ใหส้อดคล้องกับ
จ านวนผู้เรียนแต่ละสาขาวชิา สาขางาน ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน อัตราก าลงัในสถานศึกษา 
 2. วิทยาลัยฯ ได้จัดงบประมาณในการจ้างครูสอนพิเศษในสาขาท่ีจ านวนครูไม่เพียงพอ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. จ านวนครูทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

ประเด็นการประเมิน 2 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผูสอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผูที่จบการศึกษา 

ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผูที่ได้เขารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติ่มตรงหรือสัมพันธกับ 

รายวิชาที่สอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ จดัให้ครูผูส้อนรายวิชาได้ท าการสอนตรงกับสาขาที่จบการศึกษา 
 2. วิทยาลัยฯ ได้จัดให้ครูผู้สอนฝึกอบรมการเขียนแผนการเรียนรู้สมรรถนะอาชีพ 
 3. วิทยาลัยฯ ได้จัดให้ครูผู้สอนฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการทุกสาขางาน  

สาขางาน จ านวนคร ู จ านวนผูเ้รียน สัดส่วนครู : ผู้เรยีน 
  ปวช            ปวส            รวม  
เกษตรศาสตร ์ - 66             164             220  
พืชศาสตร ์ 10 30              41               71  
สัตวศาสสตร ์ 10 34              38               72  
ประมง 6 29              44               71  
ช่างกลเกษตร 6 29              10               39  
อุตสาหกรรมเกษตร 4  4                9                13  
บรหิารธรุกิจ 6  5               67               72  
พื้นฐาน 10   
ภาพรวม 52 266            372             638 1 : 12.27 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ครูผู้สอนรายวิชาทุกคนได้ปฏิบัติการสอน ตรงตามสาขาที่จบการศึกษาและได้พัฒนาตนเอง ตรงกับสาขาหรือ
รายวิชาที่สอน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผ่าน  ไม่ผาน 

ประเด็นการประเมิน 3 

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนนุ ก ากับดูแล ให้ครูไมน้อยกวารอ้ยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม 

วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวชิาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวชิาที่สอน ไม่นอยกว่า 10 ชั่วโมงต่อป ี

         การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาฝึกอบรมวิชาการหรือวิชาชีพ้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ได้แก่ การอบรม
วิชาชีพของชมรมวิชาชีพครู สังกัด สอศ. การฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ การอบรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ การประชุมปฏิบัติการจากหน่วยงานภายนอก 
          ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ครรูอ้ยละ 85 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวชิาการหรือวชิาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับ

รายวิชาที่สอน ไม่นอยกว่า 10 ชั่วโมงต่อป 

      ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

                   ประเด็นการประเมิน 4 

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนนุ ก ากับดูแล ใหม้ีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

อัต ร า ก  า ล ัง ใน ส ถ า น ศึ ก ษา สั ง กั ด ส  า นัก ง า น ค ณ ะ กร ร ม ก า ร ก าร อ า ชี ว ศึ ก ษา ต า ม ห นั งส ือ ก.  ค.  ศ. 
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครแูละบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 

แล้วแตกรณ ี

                    การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. วิทยาลยัฯ ได้ส ารวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มีอัตราก าลังที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน 

        2. วิทยาลัยฯ ได้จัดงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราวในงานที่มีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ 

     ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 



 

 

        30     

              ประเด็นการประเมิน 5 

  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ 
คุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองคกร 

ภายนอก ไม่นอยกว่า รอ้ยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

              โครงการ/กิจกรรม 
 วิทยาลัย มีการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านการ
บริการวิชาการ /วิชาชีพ/ระดับชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ  
  1. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี 2559 จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
  2. การคัดเลือกครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี 2559 
        3. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น เจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 จาก
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
  4. รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
  5.  รางวัลครูที่ปรึกษา ทักษะวิชาชีพ อกท. 
 ผลการด าเนินงาน   
   วิทยาลัย มีการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก 

            ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไมผ่าน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้ 
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน) 
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรงุ (2 คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเรงด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น 

วิทยาลัยฯ มีครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอน และทักษะวิชาชีพ จ านวนมาก 
จุดที่ควรพัฒนา 

วิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยในการจ้างครู และบุคลากร ท าให้ต้องมีภาระการบริหารการเงิน 
เพ่ือน ามาจ่ายค่าตอบแทนซึ่งท าให้เงินค่าจ้างต่ า 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

       ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าจ้าง ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น           
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 ตัวบง่ชี้ที่ 2 .4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ประเด็นการประเมิน 1  

สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นคาใช้จายของแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมต่างๆ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ แผนกวิชาเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน  

2 มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
3 มีรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

          ใช้จ่ายงบด าเนินการ เท่ากับ 4,939,447.79 บาท  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 

สถานศึกษามีรายจ่ายคาวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไมน้อยกวา ร้อยละ 20 

ของงบด าเนนิการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.โครงการใช้จ่ายวัสดุฝึก อุปกรณ์ การเรียนการสอนรายวิชา สผก.1 
2. โครงการงานฟาร์มเพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติให้ผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
         สถานศึกษามีรายจ่ายคาวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน เป็นเงิน 1,972,024 บาท คิด
เป็นร้อยละ 39.9 ของงบด าเนินการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการสงเสริม สนับสนุนให้ผูเรียนใช้ความรูความสามารถไปบริการวิชาการ 

วิชาชีพหรือท าประโยชนต์อชุมชน สังคมไม่นอยกว่ารอยละ 1 ของงบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. วิทยาลยัฯ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โดยให้ผู้เรียนใช้
ความรู ้ความสามารถไปบริการวชิาการ วิชาชีพต่อชุมชน สังคม 

2. วิทยาลยัฯ จัดกิจกรรมพัฒนาวัด ชุมชน ให้มีความสะอาด สวยงาม 
                      3. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีน ให้ปศุสัตว์ของประชาชน กิจกรรมปล่อยลูกปลา ในสระน้ า
สาธารณะเพ่ือเป็นแหล่งอาหารในชุมชน 
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     ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

   สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ 
          วชิาชีพหรือท าประโยชนตอชุมชน สังคม เปน็เงิน  560,000 บาท คิดเปน็ร้อยละ 11.34 ของงบด าเนินการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

        ผ่าน   ไม่ผ่าน 

ประเดน็การประเมิน 4 
         สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

การด าเนนิงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยฯ ได้จัดให้ทุกแผนกวิชาท าโครงการส่งเสริมการท าวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการวิชาชีพ โดยสนับสนุน

งบประมาณประจ าปี 
วิทยาลัยฯ ได้น าผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการวิชาชีพของผู้เรียน เข้าร่วมประกวดและแข่งขันในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคแลพระดับชาติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน เป็นเงิน 518,470 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 ของงบด าเนินการ 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
                      ผ่าน                          ไม่ผ่าน 
ประเด็นการประเมิน 5 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ การแข่งขันกีฬาสีภายใน

ต้านยาเสพติด กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกด านา กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช การพัฒนาห้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กิจกรรมศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
      ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    สถา นศ ึกษ าม ีรา ยจา่ ยใ นก าร ส่ง เส รมิ สนั บส นุน ก ารจ ัดก ิจก รร มด้าน การ รกั ช า ติ เท ิดท ูน 

พระมหากษัตริย์สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุขและทะนุบ ารุง 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 229,192 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.6  ของงบด าเนนิการ
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้  ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน) 
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรงุ (2 คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเรงด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น 

       วิทยาลัยฯ มีองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยอุดรธาน ีท าให้ด าเนนิงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สลิปวฒันธรรม กีฬาและ นันทนาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 

      วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก มีจ านวนผู้เรียนน้อย ท าให้งบประมาณได้รับจัดสรรน้อย 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

        ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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 ตัวบง่ชี้ที่ 2 .5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดา้นอาคารสถานที่ ดา้นครุภัณฑแ์ละดานฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ประเด็นการประเมิน 1  

สถานศึกษามกีารพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรยีบรอ้ย 

สวยงามและปลอดภยั 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ประจ าปี 2559 
2. มีเจ้าหน้าที่ และเครื่องทุ่นแรงในการดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
3. มีกิจกรรม big cleaning day เพ่ือให้ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแล

สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ เป็นประจ าทุกภาคเรียน 
4.  มีค าสั่งการแต่งตั้งเวรยาม รักษาความปลอดภัย และการบันทึกรายงานการปฏิบัติงานของเวรยาม 

สถานการณ์ภายในวิทยาลัยฯ ต่อผู้บริหารทุกวัน  
      ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

         1. สถานศึกษามกีารพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรยีบรอ้ย 

สวยงามและปลอดภยั 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 

สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย 

บริการ และอ่ืนๆ ใหม้ีสภาพทีพ่รอมใช้งาน มีความปลอดภยั สะอาด เรียบรอ้ย สวยงาม 
        การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

                   มีการจัดการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ โรงฝึกงานให้เหมาะสม มี  
มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ปฏิบัติตามประเด็นดังนี้คือ 

1. มีแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่มาจากการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียน 
2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาและตรงกับความต้องการ 

ของครู บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา 
3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

.4                      มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. การประเมินผลความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับดี  

.6                      ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารให้ดีมีประสิทธิภาพ 

               ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและ 

มีความปลอดภยัในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

 
 



 

35 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยฯได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความรู้เชิง 
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ จนเป็นที่
ยอมรับหรือศึกษาต่อในที่ระดับสูงขึ้น จึงได้จัดสรรงบประมาณ ส าหรับจัดหาให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
การศึกษาให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และจัดท าโครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ที่มีอยู่ ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานการเรียนการสอน โดยบรรจุในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

วิทยาลัยฯ ได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์    
ของแผนกวิชาดังนี้ 
            1. ท าแบบบันทึกค าขอใช้ครุภัณฑ์ 
                                - บันทึกการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
   - บันทึกขอใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 

  - บันทึกการขอใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 
2 . ท าแบบรายงานการซ่อมบ ารุง 

  - บันทึกการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
  - บันทึกซ่อมรถแทรกเตอร์ 
  - บันทึกการซ่อมครุภัณฑ์ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจ /ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  
4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 

  ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ เพ่ือการศึกษาให้มีความทันสมัยและ 
1 . มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สอดคล้องกับความต้องการของครู บุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียน 

 - แผน /โครงการประจ าปี 2559 
 - สผก  .1  แต่ละแผนก 

       2. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
           - บันทึกจัดซื้อวัสดุตาม สผก .1  

-            บันทึกการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ 
           - บันทึกการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
           - ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจ าปี 2559 
        3. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
           - สรุปรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ต ากว่าเกณฑ์ ครุภัณฑ์ 
           - รายงานการใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลาง 
           -  สรุปผลการจัดซื้อ สผก .2  
       4 . มีการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับ ดี 

   5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการผลการประเมินคุณภาพปฏิบัติ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ผ่าน  ไม่ผาน
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            ประเด็นการประเมิน ๔ 

สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอยางน้อย 

4 ประเภท อย่างเปนระบบและมีประสิทธภิาพ คือ 

(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 

(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน 

(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่อง ลูกขาย 

(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปจจุบัน 

(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอยางสม่ าเสมอ 

  การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ของสถานศึกษา  ดังนี้ 
๑. ก าหนดวิสัยทัศน์ในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
๒. ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใช้เป็นแหล่งค้นคว้าแก่ผู้เรียน 
๓. ก าหนดแผนการเรียนโดยบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนรู้ด้านวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
๔. โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
๕. จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศระบุไว้ในแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
๖. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ 
๗. พัฒนาห้องอินเตอร์เน็ต ศูนย์เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และห้องสมุด ให้สามารถค้นคว้าข้อมูล

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โครงข่ายสารสนเทศตามแผนงานโครงการที่วางไว้ 
๙. จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานและมีการดูแล  ซ่อมแซมสม่ าเสมอ 
๑๐. จัดท าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ  www.udcat.ac.th 
๑๑. จัดท าระบบ RMS2007 
๑๒. จัดท าระบบ เพ่ือรองรับ พรบ. คอมฯ (phpwifi) 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  
มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 
ดังนี้ 

๑. จัดท าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.udcat.ac.th 
๒. จัดท าระบบ RMS2007 
๓. เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และฐานข้อมูล ตลาดแรงงาน  

http://www.doe.go.th/ กรมการจัดหางาน 
http://www.v-cop.net/ Vocational Co-Operation ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
http://www.ftijob.com/ สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๔. เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม 
http://www.bangkokbiznews.com/ กรุงเทพธุรกิจ 
http://www.cnn.com/ ส านักข่าว CNN 

๕. เชื่อมโยงกับเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา e-Learning 
http://edltv.vec.go.th/ โครงการ e-Learning เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
http://e-learning.vec.go.th/vec1/ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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ฐานข้อมูลและอุปกรณ์การใช้งานมีความเชื่อมโยงกันอย่างระบบและการเข้าถึงข้อมูลท าได้สะดวก 
  ดังนี้ 

๑. จัดท าระบบ RMS2007   URL : http://202.29.240.140/rms 
๒. จัดท าระบบ phpwifi     URL : http://202.29.238.139 
๓. จัดท าระบบ STD2011 
๔. จัดท าโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 

  มีระบบป้องกันผู้บุกรุกจากภายในและภายนอก ระบบการส ารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
๑. จัดท าระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยก าหนด Username Password 
๒. จัดการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส 
๓. จัดการระบบเพ่ือส ารองข้อมูลในฐานข้อมูล และ Server 
๔. จัดท าตารางการตรวจซ่อม/เช็ค ระบบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๕. มีการตรวจซ่อม ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

           มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 
    ผลการด าเนินงาน 
          1. จัดท าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.udcat.ac.th 
          2. จัดท าระบบ RMS2007 
          3. เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และฐานข้อมูล ตลาดแรงงาน  

http://www.doe.go.th/ กรมการจัดหางาน 
http://www.v-cop.net/ Vocational Co-Operation ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
http://www.ftijob.com/ สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

          4. เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม 
http://www.bangkokbiznews.com/ กรุงเทพธุรกิจ 
http://www.cnn.com/ ส านักข่าว CNN 

          5. เชื่อมโยงกับเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา e-Learning 
http://edltv.vec.go.th/ โครงการ e-Learning เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
http://e-learning.vec.go.th/vec1/ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ฐานข้อมูลและอุปกรณ์การใช้งานมีความเชื่อมโยงกันอย่างระบบและการเข้าถึงข้อมูลท าได้สะดวก 
    ผลการด าเนินงาน 
            1. จัดท าระบบ RMS2007   URL : http://202.29.240.140/rms 
            2. จัดท าระบบ phpwifi     URL : http://202.29.238.139 
            3. จัดท าระบบ STD2011 
            4. จัดท าโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
มีการจัดล าดับความส าคัญและความปลอดภัยในการใช้งาน 
    ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดท าระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยก าหนด Username Password 
๒. จัดการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส 
๓. จัดการติดตั้ง Server เพ่ือควบคุมการใช้งานระบบเครือข่าย 
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มีการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 
 ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดท าข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ ที่เว็บไซต์ http://www.udcat.ac.th/ 
๒. จัดการติดตั้ง RMS2007 Server  URL : http://202.29.240.140/ เพ่ือจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ือ

การบริหารจัดการ 
๓. จัดการติดตั้ง phpwifi Server URL : http://202.29.240.139/ เพ่ือจัดการระบบรองรับ พรบ. 

คอมพิวเตอร์ 
มีระบบป้องกันและระบบการส ารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
    ผลการด าเนินงาน 
 1. จัดท าระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยก าหนด Username Password 
 2. จัดการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส 
 3. จัดการระบบเพ่ือส ารองข้อมูลในฐานข้อมูล และ Server 
 4. จัดท าตารางการตรวจซ่อม/เช็ค ระบบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 5. มีการตรวจซ่อม ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไมผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใชประโยชน์จากการ 

บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอยางมีคุณภาพ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยฯ จัดให้มีโครงการข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ครอบคลุมอาคารเรียน โรงฝึก ห้องปฏิบัติการ หอพัก 
เพ่ือผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 
    ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ครู บุคลากร และผูเ้รียน สามารถใชป้ระโยชน์จากการใช้บรกิารอินเตอร์เนต็ไร้สายได้สะดวก และทั่วถึง 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบง่ชี้ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน) 
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรงุ (2 คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเรงด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น 

      บรเิวณวิทยาลัยฯ มีความสวยงาม ร่มรื่น จัดภูมิทัศน์ได้น่าอยู่ เป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวได้ 
จุดที่ควรพัฒนา 

             ระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ มีการขัดข้องบ่อยครั้งท าให้ไฟฟ้าดับ เกิดปัญหากับระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

        ควรจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุง หรือจัดหาอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายใน
วิทยาลัย
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 ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 1  
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 

สถานประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือระดมทรัพยากรในการบรหิารจดัการศึกษา 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลยัฯ มีแผนงานโครงการประสานความรว่มมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. มีแผนงาน โครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 
        2. หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ ประสานงานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไมผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 

สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่รวมมือในการจัด 

การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผูเรียน 

ด้านใดดานหนึง่หรือหลายด้าน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหงตอผู้เรียนไมเกิน 40 คน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลยัฯ ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวภิาคี และด้านการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ กับสถาน
ประกอบการ  
 2. วทิยาลัยฯ ได้ท าโครงการศึกษาดูงานให้แก่ผู้เรียนทุกแผนกวิชา 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

จ านวนความรว่มมือในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ และจัดการศึกษาระบบทวภิาคีมี 25 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบจ านว
ผู้เรียน 638 คน คิดเป็น สัดสว่นความรว่มมือ 1 แห่ง ต่อผูเ้รียน 25.5 คน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไมผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 

           สถานศึกษาได้รับความรวมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

                 วิทยาลัยฯ มโีครงการเชิญวิทยากรจากภายนอก เพ่ือให้ความรู ้และประสบการณ์แก่ผู้เรียนในสาขางานทีจ่ัดการ
เรียนการสอน โดยจัดในแผนปฏิบัติงานประจ าป ี

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 ผู้เรยีนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาด้านความรู ้แนวคิด และประสบการณ์ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

       ผ่าน                           ไม่ผ่าน
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ประเด็นการประเมิน ๔ 

สถานศึกษาได้รบัความรว่มมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแ้กผู้เรียนโดยมีสัดสวน 1 ทุนต่อผูเรียน ไม่เกิน 100 คน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. วิทยาลัยฯ ได้ขอความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการในการมอบ
ทุนการศึกษาให้ผู้เรียน ในวันไหว้ครู เป็นประจ าทุกปี 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

          ปีการศึกษา 2559 มีผู้บริจาคทุนการศึกษารวม 164100 บาท ผู้บริจาค 84 คน มีผู้รับทุน 60 คน มี
จ านวนผู้เรียน 638 คน คิดเป็น สัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน 638 คน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 

สถานศึกษาไดร้บัความรวมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืน ๆ อย่างใดอยางหนึ่งหรือ 

หลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่นอยกว่า 5 รายการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

          ว ิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ ในการบริจาคเงิน 
วัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          ปีการศึกษา 2559 ได้รับการสนับสนุนบริจาค ดังนี้ 
 1. ม้าเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว 
 2. เงินบริจาคจากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรอุดรธานี จ านวน 10,000 บาท 
 3. เงินบริจาคจาก คุณตะวัน  ห่างสูงเนิน จ านวน 10,000 บาท 

 4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์   จ านวน 1 เครื่อง 
    ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 
      สรุประดับคุณภาพของตัวบง่ชี้ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 

 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน) 
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรงุ (2 คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเรงด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น 

         วิทยาลัยฯ เปิดด าเนินงานมาเป็นเวลานาน จึงมีผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีประสบความส าเร็จเป็นจ านวนมาก 
และมีหน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการรู้จักและให้การยอมรับสนับสนุน ระดมทรัพยากรในการจัด
การศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 

            - 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
                                 -
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มาตรฐานที ่3 ดา้นการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ้ร ียนเป็นส าคัญ 

 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธกิาร ว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสรมิ 

สนับสนุน ก ากับดูแล ใหค้รูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือ 

ก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันตอการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ 

ตลาดแรงงาน 

ตัวบง่ชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการประเมิน 1  

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบรูณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิาทีส่อน 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดให้ครูเข้าอบรมการ
จัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ  
  2. วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้ให้ครูทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชา โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการนิเทศการเรียนการสอน และจัดให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการคุณธรรมและบูรณาการรายวิชาในโครงการ PBL รวมทั้งให้ครูท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
ทุกภาคเรียน 

  3. ครูผู้สอนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี มีแผนการเรียนรู้รายวิชาที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะพึงประสงค์ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน ครบ 5 ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

      ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

     ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะพึงประสงค์ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนร้อยละ 100 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

ประเดน็การประเมิน 2 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และ

มีการบันทึกหลังการสอน 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

              1. วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีกรรมการนิเทศ การจัดการเรียนรู้รายวิชาทุกภาคเรียน  โดยแผนการเรียนรู้มีการ
ก าหนดการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              2. วิทยาลัยฯ ได้จัดให้ครูผู้สอนท าบันทึกหลังการสอน ให้แผนกวิชาตรวจสอบทุกเดือน 
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            ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
             1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
             2. ครูทุกคนได้จัดท าบันทึกหลังการสอน 
             3. ผู้เรียนได้ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี – ดีมาก 

            ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหค้รูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียน 

ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผเูรียน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

                1. วิทยาลยัฯ จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
                2. ครูได้จัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ , การเรียนรู้แบบโครงการ PBL 
                3. วิทยาลยัฯ ไดจ้ัดให้มีกรรมการนิเทศ การวัดผลและประเมินผลการเรยีน 
              ผลการด าเนนิงาน/กจิกรรม/โครงการ 
                1. ครูผู้สอนทุกคนใช้วธิีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
                2. ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ทักษะอาชีพ ปฏิบัติงานไดต้ามสมรรถนะอาชีพและมีรายได้ระหวา่งเรยีน 

    ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 
 

    ประเด็นการประเมิน ๔ 

  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหม้ีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือเปน 

ข้อมูลในการแกไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
              การด าเนินงาน/กจิกรรม/โครงการ 
              1. วิทยาลัยฯ จดัให้มีโครงการ/แผนงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดโครงการ/แผนงาน ทุก
แผนกวชิา 
              ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

     ครูผู้สอนจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียน การสอน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

             ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

    ประเด็นการประเมิน ๕ 
                       สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแกไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 

โดยการศึกษาหรือการวจิัย อย่างนอย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบปุัญหา การระบุวัตถุประสงค ์วิธีการ 

ด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพ่ือน าความรู้ที่ไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ 
ประโยชน์ 
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    การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
               1. วิทยาลัยฯ จัดโครงการ/แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยให้ทุกแผนกวิชาโดยจัดงบประมาณ แผนกวิชาละ 10,000 
บาท 
               2. วิทยาลัยฯ จัดอบรมการเขียนรายงานการวิจัยให้ครู 
              ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
    ครูผู้สอนทุกคนจัดท าการศึกษา วิจัย 5 บท ที่มีครบองค์ประกอบในการแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

   ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 
        สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินครบ 5 ข้อ 

 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน) 
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรงุ (2 คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเรงด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น 

         วิทยาลัยฯ จดัสรรงบประมาณในโครงการ/แผนงานประจ าปีงบประมาณ เพื่อสนบัสนุนงานวิจัยให้ทุกแผนกวชิา 
จุดที่ควรพัฒนา 

                  - 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

            - 
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        ตัวบง่ชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา 

รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

2. สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับ ดูแลใหค้รพัูฒนารายวิชาหรอืกลุ่มวชิาตาม ข้อ 1 จาก 

เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารว่มกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เก่ียวข้อง 

3. สถานศึกษาสง่เสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลใหค้รูจัดการจัดการเรยีนการสอนในรายวชิา 

หรือกลุ่มวชิาที่พัฒนาใหถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

4. สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป 

ปรับปรุงแก้ไขรายวชิาหรือกลมุวิชาที่พัฒนา 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบ 

ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสตูรและมีการประเมิน ปรบัปรุงหลักสตูรอย่างตอ่เนื่อง  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอุดรธานี มีโครงการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพตามสภาพชุมชน
และท้องถิ่น มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรแผนการเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการส่งครูเข้าร่วมประชุมการจัดท าหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีได้ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทุกรายวิชาที่
สอนให้ครูผู้สอนในวิทยาลัย แต่ละแผนกวิชาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และ
ตลาดแรงงานอย่างน้อยสาขาวิชาละ 1 วิชา 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาครบทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยมีผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 
ครบประเด็น 5 ข้อ ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบง่ชี้ 
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน) 
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรงุ (2 คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเรงด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น 

       สถานศึกษาได้พัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาครบทุกสาขาที่เปิดสอนโดยมีผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน ครบ 
5 ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

จุดที่ควรพัฒนา 

  - 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

   -
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        ตัวบง่ชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 1  

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ 

อาชีวศึกษาระบบทวภิาค ีไม่นอยกว่า รอ้ยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

          1. วทิยาลยัฯ มีการลงนามความรว่มมือจัดการศึการะบบทวภิาค ีกับสถานประกอบการ และจัดส ารวจ 
คัดเลือก สถานประกอบการ เพ่ือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
          2. วทิยาลยัฯ จัดให้มกีารประชุมชี้แจงผู้เรียน ผูป้กครอง สถานประกอบการ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

          1. ผูเ้รียนมีจ านวนทั้งหมด 638 คน เป็นผู้เรียนในระบบทวภิาค ีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 

สถานศึกษาสง่เสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหผ้เูรียนได้ฝกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพในสถาน 

ประกอบการ หน่วยงานทีส่อดคลองกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผเูรียนอยา่งนอย  1 ครั้ง 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

          1. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกสถานประกอบการทุกสาขาวิชาในการให้ผู้เรียน ได้ฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ 
          2. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งกรรมการนิเทศการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพประจ าปีการศึกษา 
          ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตร 
          2. ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกประสบการณ์อาชีพสอดคล้องกับสาขางานและได้รับการนิเทศ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 
             ประเด็นการประเมิน ๓ 

    สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง 

กับสาขางานที่เรยีนเป็นรายบคุคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ 
ประโยชนไ์ดไม่นอยกว่ารอยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

            การด าเนินงาน/กจิกรรม/โครงการ 
          1. วิทยาลัยฯ ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะอาชีพในสาขางานที่เรียน โดยมีกองทุน
โครงการเกษตร สนับสนุน 
          2. วิทยาลัยฯ ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคน น าโครงการวิชาชีพไปเลื่อนระดับสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ก่อนส าเร็จการศึกษา 
            ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
          1. ผู้เรียนร้อยละ 100 จัดท าโครงพัฒนาทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับสาขางานที่เรียน 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน
    ประเด็นการประเมิน ๔ 

สถานศึกษาจัดให้ผูเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน 

มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผานเกณฑ์การประเมินครบถวน 

สมบูรณ์จากการเขารับการประเมินครั้งแรกไม่นอยกว่า รอ้ยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ 

ทุกรายวชิาตามโครงสรา้งหลักสูตร 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

          1. วิทยาลยัฯ จัดให้มแีผนงานโครงการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 
2559 
          2. วทิยาลยัฯ จัดให้มคีณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพทุกสาขาวชิา/สาขางาน 
          3. วทิยาลยัฯ จัดให้มกีารท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชพี ทุกสาขาวิชา/สาขางาน 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

         ผู้เรยีนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวชิาตามโครงสรา้งหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกสาขางาน คิดเป็น ร้อยละ 
98.7 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผูเรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู 
ความสามารถ คุณธรรม จรยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 

5 ของจ านวนผู้เรยีนทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

          1. วิทยาลยัฯ จัดให้มโีครงการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้รางวลั ผู้เรยีนที่มีความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม โดยผ่านองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของผู้เรียน 
          2. วทิยาลยัฯ สนบัสนุน งบประมาณในการด าเนนิกิจกรรมโครงการขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย หน่วยอุดรธาน ี

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

          1. ผูเ้รียนชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในระดับภาคและใน
ระดับชาติ ในปีการศึกษา 2559  รวมจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
          ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

    สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ครบ 4 ข้อ 
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน) 
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรงุ (2 คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเรงด่วน ( 1 คะแนน) 
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จุดเด่น 

         วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการวิชาชีพเพ่ือเลื่อนระดับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในการส าเร็จการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 

       วิทยาลัยฯ จัดท าแผนงานความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมจ านวนสถานประกอบการ ในการจัด
จะต้องการศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมทั้งจัดให้สวัสดิการแก่ผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒน 
      วิทยาลัยฯ จะต้องเพ่ิมจ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี โดยชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ปกครอง ให้เห็น
ความส าคัญของการเรียนในระบบทวิภาคีให้มากขึ้น 
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        ตัวบง่ชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ประเด็นการประเมิน 1  

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ใหม้ีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเปนประมุขและทะนุบ ารงุศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมไม่นอยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลใหผ้เูรียนแต่ละคนเขารว่มกิจกรรมไมน้อยกวา 1 กิจกรรม 

การด าเนินงาน 
          1. วทิยาลยัฯ จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนโดยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยอุดรธาน ีได้แก่ กิจกรรมวนั
ส าคัญของชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้แก่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวนัแม่ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
          2. กิจกรรมวนัสนุทรภู่ การประกวดแตง่กลอนวันครู แต่งกลอนสภุาพวันสุนทรภู ่การประกวดเรียงความบชูาครู 
          3. กิจกรรมการเลือกตั้งนายก อกท.หนว่ยอุดรธานี 
          4. กิจกรรมสวดมนต ์ไหว้พระ ตักบาตรในวันพระ 
          5. กิจกรรมลงแขกด านา  

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

          ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนนุ ใหม้ีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมไม่นอยกว่า 5 กิจกรรม 

และก ากับดูแลใหผ้เูรียนแต่ละคนเขารว่มกิจกรรมไมน้อยกวา 1 กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลยัฯ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน โดยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หนว่ยอุดรธานี ได้แก่ 
 1. กิจกรรมปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวนัแม่แห่งชาติ 
 2. กิจกรรมท าความสะอาด Big Cleaning Day ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง/ป ี
 3. กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ
 4. กิจกรรมประชุมวิชาการ อกท. หน่วยอุดรธานี   
 5. กิจกรรมประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค และระดับชาติ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

               ผูเ้รียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 

สถานศกึษาส่งเสริม สนับสนนุ ใหม้ีการจัดกจิกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 

กิจกรรม และก ากับดูแลใหผ้เูรียนแต่ละคนเขารว่มกิจกรรมไมน้อยกวา 1 กิจกรรม 
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การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

               วิทยาลัยฯ สนบัสนุนให้ผู้เรยีนเข้ารว่มกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการ ไดแ้ก่ 
  1. กิจกรรมกีฬาสภีายใน 
            2. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ (เข้าค่าย) 
  3. กิจกรรมกีฬาอาชวีศึกษาระดับจังหวัด 
  4. กิจกรรมประกวดดนตรี โฟคซอง 
  5. กิจกรรมประกวดร้องเพลง 
                ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
               ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

     ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 
                     ประเด็นการประเมิน ๔ 

   สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ใหม้ีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงไม่นอยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผูเรยีนแต่ละคนเขาร่วมกิจกรรมไม่นอยกว่า 

1 กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 วิทยาลยัฯ สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
 1. กิจกรรมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
 2. โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (PBL) 
 3. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 4. โครงการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 1. นกัศกึษาร้อยละ 100  จัดท าโครงการ 1, 2 
 2. นักศึกษาร้อยละ    80 จัดท าโครงการ 3, 4  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 
   ประเด็นการประเมิน ๕ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ใหผู้เรียนใช้ความรู ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุมใน 

การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ตอชุมชน สังคม ไม่นอยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลใหผู้เรียน 

แต่ละคนเขารว่มกิจกรรมไมน้อยกวา 1 กิจกรรม 

     การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    1. โครงการฝึกอบรมวชิาชพีระยะสั้น 
    2. โครงการ Fixit Center 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

      1. ผูเ้รียนได้รบัการดูแลชว่ยเหลืออย่างทัว่ถึงและตรงสภาพปัญหา 
      2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเปน็ไปดว้ยดีและอบอุ่น 
      3. ผูเ้รียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนา
ความเก่ง (IQ) คุณธรรมจริยธรรม (MQ) และความมุ่งมั่นทีจ่ะเอาชนะอุปสรรค (AQ) 
      4. ผูเ้รียนเรียนรู้อนอย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน 
      5. ผูเ้กี่ยวข้องมีสว่นรว่มในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างเข้มแข็งจริงจงัด้วยความเสียสละเอาใจใส ่
          สถานศึกษาได้ปฏิบัติตามประเดน็พิจารณา ข้อ 1 – 5 ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบง่ชี้ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินครบ 5 ข้อ 
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน) 
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรงุ (2 คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเรงด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น 

        นักศึกษามีส่วนรว่มในการด าเนนิงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จุดที่ควรพัฒนา 

                       - 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

                        - 
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มาตรฐานที ่4 ดา้นการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา  

มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ 

พัฒนาคณภาพการศึกษา 

ตัวบง่ชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันค ุณภาพภายใน 

ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี 

  มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 

ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. สถานศึกษาได้ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3. สถานศึกษาได้จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

5. สถานศึกษาได้จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ   
    1. สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 
2559 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
ผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
              2. มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
              3. มีการชี้แจง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ครู และบุคคลกรเก่ียวกับการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในการประชุมประจ าเดือน   
 4.สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มี
กรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ ดังนี้ 

 1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด   การศึกษาที่มุ่
งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2. สถานศึกษาได้ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาได้จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 5. สถานศึกษาได้จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 ผ่าน  ไม่ผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน) 
 พอใช้ (3 คะแนน)  ต้องปรับปรงุ (2 คะแนน) 
 ต้องปรับปรุงเรงด่วน ( 1 คะแนน) 

จุดเด่น 

  - 
จุดที่ควรพัฒนา 

  - 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  -
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ตัวบง่ชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา 

ประเด็นการประเมิน 

รอ้ยละของจ านวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน 

    การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

  สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนงานโครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  
  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 มี ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

        1.  จ านวนตัวบ่งชี้ที่ได้ ระดับคุณภาพ ดีมาก มีจ านวน  8   ตัวบ่งชี ้
        2.  จ านวนตัวบ่งชี้ที่ได้ ระดับคุณภาพดี มีจ านวน  5   ตัวบ่งชี้ 

 3. จ านวนตัวบ่งชี้ที่ได้ ระดับคุณภาพพอใช้ มีจ านวน  1   ตัวบ่งชี ้
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

        ผลการประเมิน ได้ค่าคะแนน 3.57 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ดีมาก  ดี  พอใช้ 
 ต้องปรับปรงุ  ต้องปรับปรงุเรงด่วน 

จุดเด่น 

  - 
จุดที่ควรพัฒนา 

  - 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  -
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
5.1.1 ตัวบงชี้ที่อยใูนระดับคุณภาพ “ดีมาก”                          จ านวน          8       ตัวบงชี้ 
5.1.2 ตัวบงชี้ที่อยใูนระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน          5       ตัวบงชี้ 
5.1.3 จ านวนตัวบงชี้ที่อยใูนระดับคุณภาพ “พอใช” จ านวน          1       ตัวบงชี้ 
5.1.4 จ านวนตัวบงชี้ที่อยใูนระดับคุณภาพ “ตองปรับปรงุ” จ านวน           -       ตัวบงชี้ 
5.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยใูนระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเรงด่วน” จ านวน                -          ตวับงชี ้

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมนิ 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1    
ตัวบงชี้ที่ 1.1 5 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 3 พอใช้ 

มาตรฐานที ่2    
ตัวบงชี้ที่ 2.1 4 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 5 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 5 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 2.4 4 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 2.5 5 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 2.6 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่3    
ตัวบงชี้ที่ 3.1 5 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 4 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 3.3 4 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่4    
ตัวบงชี้ที่ 4.1 5 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 
 
 
 

3 พอใช้ 
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  5.2 สรุปจุดเดน่ จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

5.2.1 จุดเด่น (การปฎิบัติของสถานศึกษาอย่างเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

การอาชวีศึกษา ทีส่่งผลใหบรรลผุลตามเปา้หมายที่ก าหนด) 
เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพบรรลเุป้าหมายตามแผนพฒันาการจดั
จดัการศกึษาของสถานศกึษา จงึก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาในอนาคตในรูปแบบของกลยทุธ์ 
แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา (การปฎิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ

ภายในการอาชวีศึกษาท่ีส่งผลใหไมบรรลผุลตามเปาหมายทีก่ าหนด) 

  1. โครงการจดัการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเ้รียนด้านอาชีพ และสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
  2. โครงการจดัการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผุเ้รียนด้านความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ และ
การใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอรใ์นการเรียนรู ้
  3. โครงการลดจ านวนการลาออกกลางคันของผู้เรยีน 
  4. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 

5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชวีศึกษา) 
  1. โครงการจดัการอาชีวศึกษาแบบเทยีบโอนประสบการณ ์
  2. โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
  3. โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก 
  4. โครงการแนะแนวสัญจร 
  5. โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา 
 

5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

            (เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ที่ตองพัฒนาเสริมจุดเดน่ให้ดยีิ่งขึ้น) 
  1. โครงการปรับปรงุพัฒนาหอ้งเรียนห้องปฏิบัติการ และโสตทัศนูปกรณ์ 

 2. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการสู่ความทันสมัย  
 3. โครงการพัฒนางานฟาร์มธุรกิจ และศูนย์การเรียนรู้ที่ ได้มาตรฐาน  
 4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
 



 

 



 



 



 



 
 


