รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 256๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ส่วนที่ ๑
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 256๒ ประกอบด้วยการสรุป
สาระสาคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีผลของการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 256๒ จากทั้ง 5 ด้าน มีผลสัมฤทธิ์ดังนี้
1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓๗ %
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๐ %
3. ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒๐ %
4. ด้านการมีส่วนร่วม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๐ %
5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๐ %
ซึ่งเมื่อนาค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ด้านมาหารและหาค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๘๗ % จึงทาให้วิทยาลัยฯ จัดอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2 จุดเด่น
1.2.1 ด้านความรู้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีการจัดโครงการติว V-NET ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ V-NET อีกทั้งยังมีการสนับสนุนผู้เรียนและคุณครูผู้สอนในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การทาสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยต่าง ๆ
1.2.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีการดูแลผู้ เรียนอย่างเป็นระบบจึงส่งผลให้ผู้เรียนสาเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและได้รับ
ผลการประเมินในระดับ 5 ดาว อย่างต่อเนื่องถึง3ปีติดต่อกัน นอกจากนี้แล้ววิทยาลัยฯ ยังมีระบบการติดตาม
ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรีมีการจัดค่ายเพื่อ อบรมคุณธรรม จริยธรรม จัดอบรม
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ในชุมชนและสัง คมได้อย่างมี
ความสุข
1.2.4 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ฯ ตระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการนาแผนไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.5 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาลัย ฯ มีห้องเรียนที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างเพียงพอต่อผู้เรียน และคุณครู
ผู้สอน ซึ่งสามารถให้ผู้เรียนและคุณครูผู้สอน ใช้สืบค้นข้อมูล และใช้ในการกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้การเรียนการ
สอนดาเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

1.2.6 ด้านการบริหารจัดการ
ครูผู้สอนในวิทยาลัย ฯ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาได้ บ ริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาโดยให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา คณะกรรมการบริ ห าร
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงมีโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการศึกษา
ค้นคว้า
1.2.7 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการ ในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เข้าร่วม
กิจกรรมบริการชุมชน บริการด้านวิชาการ บริการด้านวิชาชีพ รวมถึงบริการด้านจิตอาสาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
1.2.8 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ครู ผู้ ส อนมีก ารพัฒ นาตนเองและพัฒ นาวิ ช าชีพ อย่า งต่ อเนื่ อง ครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง วิทยาลัย ฯ มีโครงการและ
แผนงานในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
1.2.9 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ครูผู้สอน และผู้เรียนของวิทยาลัย ฯ ได้รับรางวัลระดับภาค และระดับชาติอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี
การศึกษา
1.2.10 ด้านการจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯได้รับผลการประเมินในระดับ 5 ดาว (ยอด
เยี่ยม) อย่างต่อเนื่องถึง 3 ปีติดต่อกัน(2558 - 2560) ค่าคะแนนเท่ากับ 5 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1.3.1 วิทยาลัยฯ ควรมีการพัฒนาผู้เรียนในด้านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V-NET) เน้นให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพ การสอบ V-NET
อาจส่งผลให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์และอยู่ในระดับที่ดีขึ้น
1.3.2 วิทยาลัยฯควรให้ทุกสาขาวิชาเปิดการเรีย นการสอนในะระบบทวิภาคี เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ ต่าง ๆ และดาเนินการเรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
1.3.3 วิทยาลัยฯควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนในวิทยาลัยสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อที่ครูผู้สอนและนักเรียนได้ฝึกทักษะการทาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ เพิ่มมากขึ้น
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.4.1 วิทยาลัยฯ จัดโครงการติว V-Net และสนับสนุนเงินและงบประมาณในการให้เด็กฝึกทักษะ
ต่าง ๆ อย่างเต็มที่
1.4.2 วิทยาลัยฯ จัดอบรมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเล็งเห็นถึง ความสาคัญในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
1.4.3 วิทยาลัยฯ จัดประกวดแข่งขันด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องในทุกๆปี เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญในการเข้าร่วมการแข่งขัน และประโยชน์ที่จะ
ได้รับในการพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น มีทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น

2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ
วิทยาลั ย ได้ กาหนดทิศ ทางและแนวทางการพัฒ นาการจั ดการศึ กษาของสถานศึก ษาโดยได้ มี
การศึกษาสถานการณ์ของวิทยาลั ย ทั้งภายในและภายนอกเพื่อจัดการศึกษาทั้งในระดับปวช. ปวส. และ
ปริญญาตรีสายปฏิบัติการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการมีความพึงพอใจตาม
วิสัยทัศน์ (vision) ที่ได้กาหนดไว้คือ "เป็นสถาบันอาชีวเกษตรชั้นนา ผลิตและพัฒนาคนคุณภาพ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม " เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้จัดแนวทางการศึกษาดังนี้
1. การปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและความต้องการของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ
3. สนับสนุนด้านความร่วมมือ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีและฝึกงานใน
สถานประกอบการมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ทาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579
ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 มีสาระสาคัญเรื่องแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนา
กาลังคนในระดับฝีมือ (ปวช.)และระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริ ญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิ บั ติ ก าร) และการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ การเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละทั ก ษะอาชี พ ระยะสั้ น และระยะยาวที่ มี
ความสัมพันธ์ สอดคล้องกับปรัชญากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาและมาตรฐานอาชีวศึกษา
ตามแผนพัฒ นาคุณ ภาพการจั ดการศึ กษา ปี พ.ศ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ของวิท ยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบุรี มีการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันอาชีวเกษตรชั้นนา ผลิต
และพัฒนาคนคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม” และพันธกิจ ๕ พันธกิจ ดังนี้
พันธกิจที่ ๑ จัดการศึกษา ในระดับ ปวช ปวส ทั้งในระบบ นอกระบบและทวิภาคี
พันธกิจที่ ๒ จัดฝึกอบรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรและประชาชน
พันธกิจที่ ๓ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน
พันธกิจที่ ๔ พัฒนางานฟาร์ม งานอุตสาหกรรม และทรัพยากรอื่นๆให้เป็นแหล่งเรียนรู้และหารายได้
พันธกิจที่ ๕ บริหารจัดการ และปฏิบัติงานได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา และยึดหลักธรรมาธิบาล
จากการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ แบ่งได้ 5 ด้าน
1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3. ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
4. ด้านการมีส่วนร่วม จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
จากผลรวมทั้ง 5 ด้าน ทาให้สถานศึกษา จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
4.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์น้าจืด สาหรับการ
เรียนการสอนและฝึกประสบการณ์จริง แก่นักศึกษาแผนกวิชาประมง โดยเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ การ
อนุบาลลูกกุ้ง และการเพาะเลี้ยงกุ้ง ทาให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจากของจริงและมีการศึกษาทดลองต่างๆ
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้ง นอกจากนักศึกษาของวิทยาลัยแล้ว ยังได้มีการเผยแพร่สู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรหลายรุ่น
4.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นฟาร์มการเรียนการสอนสาหรับการฝึกประสบการณ์จริงแก่นักศึกษา
2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ทดลองแก่ครูและนักศึกษา
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี)
การเพาะเลี้ ย งกุ้ ง ล็ อ บสเตอร์ น้ าจื ด เป็ น ฐานเรี ย นรู้ ห นึ่ ง ของศู น ย์ เ รี ย นรู้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ที่ได้น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน
4.4 วิธีการดาเนินงาน
1. การจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การถอดบทเรียน ฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์น้าจืด
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้
4.5 ผลการดาเนินงาน
จากผลการดาเนินงานทาให้วิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบั ติแก่นักศึกษา มี
ผลการศึกษาทดลอง การวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์น้าจืด ซึ่งนักศึกษาได้นาไปแข่งขันในงาน
ประชุมวิชาการของ อกท. ทั้งระดับภาคและระดับชาติ และได้รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ
ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2559 จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ

ส่วนที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สาคัญ ดังนี้
๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่
2.1.1 ที่ตั้ง
59 หมู่ 3 ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 032-772855 โทรสาร 032-772856
เว็บไซต์ www.pkaset.ac.th อีเมลล์ pkasetjompon@gmail.com
2.1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาเกษตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 บนพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ของท่านจอม
พล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีพื้นที่ดาเนินการประมาณ 4,620 ไร่ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ 3 ตาบลสาม
พระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี และชื่อที่เรียก
ขานกันในศิษย์เก่าว่า “เกษตรจอมพล”
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ก่อตั้งเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะกระจายสถานศึกษา
ทางด้านการเกษตรไปในจังหวัดที่สาคัญๆ ให้ครบทุกจังหวัด และขยายการศึกษาด้านอาชีวเกษตรให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรในระดับกลางที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต
จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ให้สามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีความเชื่อมั่นในวิชาชีพของ
ตนเอง ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
วิทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรี สามารถเดิ นทางได้ ทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์ โดยมี
ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงวิทยาลัยประมาณ 190 กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าสู่วิทยาลัย ฯ ได้หลายทาง
คือ เส้นทางที่ 1 โดยทางรถยนต์ บริเวณหมู่บ้านห้วยทรายใต้ อาเภอ ชะอา จังหวัดเพชรบุรี ณ หลักกิโลเมตร
ที่ 220 ถนนเพชรเกษม ถนนทางเข้าเรียกว่า ถนนจอมพล ห่างจากถนนเพชรเกษม 13 กิโลเมตร และ
วิทยาลัยฯอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรี 64 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 โดยทางรถยนต์ เส้นทางถนนเลี่ยงเมือง
สาย ชะอา - ปราณบุรี (สายใหม่) โดยห่างจากทางแยกหุบกะพง ประมาณ 25 กิโลเมตร จะมีป้ายของ
วิทยาลัย ฯ ตั้งอยู่ริมถนนทางด้านซ้ายมือ ถ้ามาจากอาเภอปราณบุรี จะต้องไปกลับรถ
(อีกประมาณ
500 เมตรจากทางเข้าวิทยาลัย ฯ ) และมีระยะทางจากถนนสายเลี่ยงเมืองเข้ามาอีกประมาณ 2 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 3 โดยทางรถไฟ ถ้าเป็นขบวนรถด่วนต้องมาลงรถไฟที่สถานีรถไฟชะอา หรือสถานีรถไฟหัวหิน แต่
ถ้าเป็นขบวนรถธรรมดาสามารถลงได้ที่สถานีรถไฟห้วยทรายใต้ แล้วต่อรถยนต์เข้ามาที่วิทยาลัยอีกต่อหนึ่ง
2.1.2 การจัดการศึกษา
ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จัด การศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตรเป็นหลัก และ
สาขาอื่นๆ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ โดย
จัดการศึกษาออกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบปกติ ระบบทวิภาคี และนอกระบบ (โครงการอาชีวศึกษาเพื่อ การ
พัฒนาชนบท หรือ อศ.กช.) นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทเกษตรกรรม โดยมีความ

ประสงค์ที่จะผลิตบุคลากรทางด้านการเกษตรให้มีคุณภาพทุกสาขาวิช าที่เปิดสอน ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและชุมชนเป็นสาคัญ
2.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา
ลักษณะทางสังคมและการเมือง ในพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลสามพระยา ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรีมาทางใต้ประมาณ 64 กิโลเมตร และ
มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทาให้วิทยาลัยต้องรับหน้าที่ให้บริการการศึกษาทั้ง
สองจังหวัดนี้เป็นส่วนใหญ่ ประชากรทั้งสองจังหวัด มีอาชีพหลักในด้านเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์
รวมทั้งการค้าส่งและการค้าปลีก การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
จังหวัดเพชรบุรีประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือกสิกรรมจากจานวนประชากรทั้งสิ้นเป็ นประชากรในภาค
การเกษตรถึงร้อยละ 66.20 (296,161 คน) ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 38,467 บาทต่อคนต่อปี การถือ
ครองพื้นที่เป็นที่ดินที่ทาการเกษตรทั้งสิ้น 1,156,219 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.70 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
จังหวัด เป็นพื้นที่ทานา 483,264 ไร่ ทาไร่ 407,285 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก
ไม้ดอกไม้ประดับ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ บ่อปลา บ่อกุ้ง และปลูกป่าโดยภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 265,675 ไร่
๒.๒ แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ฝ่ ายบริหารทรัพยากร

ผู้อานวยการวิทยาลัย

ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

คณะกรรมการวิทยาลัย

ฝ่ ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

ฝ่ ายวิชาการ

งานบริ หารงานทัว่ ไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรี ยน
นักศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตร
การเรี ยนการสอน

งานบุคลากร

งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

งานครู ที่ปรึ กษา
นักศึกษา

งานวัดผลและประเมินผล

งานการเงิน

งานความร่ วมมือ

งานปกครอง

งานวิทยบริ การ
และห้องสมุด

งานการบัญชี

งานวิจยั พัฒนานวัตกรรม
และสิ่ งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

งานพัสดุ

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการ
นักเรี ยนนักศึกษา

งานสื่ อการเรี ยนการสอน

งานอาคารสถานที่

งานส่งเสริ มผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษ
และการบริ การชุมชน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

งานทะเบียน

งานฟาร์ มและโรงงาน

แผนกวิชาพืชศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาประมง

แผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร

แผนกวิชาช่างเกษตร

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

๒.๓ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. ๒
ปวช. ๓
รวม ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม ปวส.

ปกติ
๘๐
๔๕
๔๐
๑๖๕
๓๒
๓๗
๖๙

ทวิภาคี
๑๐
-

ทวิศึกษา
-

รวม
๘๐
๔๕
๔๐
๑๖๕
๔๒
๓๗
๗๙

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 256๑
ระดับชั้น
ปวช. ๓
ปวส. ๒
รวม

แรกเข้า
๕๙
๕๔
๑๑๓

สาเร็จการศึกษา
๓๕
๔๔
๗๙

คิดเป็นร้อยละ

สาเร็จการศึกษา
๓๙
๓๒
๗๑

คิดเป็นร้อยละ

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 256๒
ระดับชั้น
ปวช. ๓
ปวส. ๒
รวม

ที่มา : งานทะเบียน

แรกเข้า
๘๑
๔๕
๑๒๖

2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา
จานวนผู้บริหารและครูจาแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง

-

๔
๓
1
1
2
1๑

๕
7
5
2
3
2
4
2๘

-

๔
2
3
1
1
1
2
1๔

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
แผนกวิชาช่างเกษตร
5
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
17
รวมทั้งหมด
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจาแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

1. ข้าราชการพลเรือน
2. ครูพิเศษสอน
3. ลูกจ้างประจา
4. ลูกจ้างชั่วคราว
5. ลูกจ้างรายเดือน
รวมทั้งหมด
ที่มา : งานบุคลากร

4
2
11
14
9
40

1
2
5
7
5
20

3
6
7
4
20

6
6
6
18

1
4
2
7

2
1
1
4

ปริญญาตรี

ปวส. / อนุปริญญา

ม.ปลาย / ปวช.

ม. ต้นหรือ ต่ากว่า

จานวน
(คน)

1
2
1
-

4
2
2
3
11

ครูผู้ช่วย

- ๒ ๓
1 2
1 1
- 1
1 1
1 1
1 3
7 1๒

4

วุฒิการศึกษา

หญิง

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

ชาย

เพศ

ครู

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

ต่ากว่า

ป.ตรี

-

ป.โท

ชาย

อัตราจ้าง

1
4
2
3
1
1

- ๓
- ๔
- 6
1 2
- 1
1 2
- 3
- 1
2 22

ตาแหน่ง ผูบ้ ริหาร/ครู

สูงกว่าปริญญาตรี

๔
๘
8
4
2
2
3
6
37

วุฒิการศึกษา

ป.เอก

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

๔
๘
8
5
2
3
3
6
๓๙

เพศ

หญิง

ฝ่ายผู้บริหาร
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาประมง

จานวน
(คน)

ข้าราชการ

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

พนักงานราชการ

สถานภาพ

-

2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 256๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 โดยจัด
การศึกษาออกเป็น 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษาระบบทวิภาคี และการศึกษานอกระบบ (อศ.
กช)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขางานการเกษตร
2) สาขาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) โดยรั บ ผู้ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปวช.สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์ หรือสาขาใดก็ได้ และผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า เปิดสอน ๓ สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาพืชศาสตร์
- สาขางานพืชสวน
- สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ทวิภาคี)
2) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- สาขางานการผลิตสัตว์
3) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ที่มา : งานหลักสูตร

2.3.4 ด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
4,620 พื้นที่ใช้สอยรวม 7,846 ตารางเมตร มีอาคารต่างๆ ดังนี้
1) อาคารเรียน/อาคารปฏิบัติการ
อาคารเรียน 1
1
หลัง
อาคารเรียน 2
1
หลัง
อาคารเรียนคณะสัตวศาสตร์
1
หลัง
อาคารอุตสาหกรรม
1
หลัง
อาคารช่างกลเกษตร
3
หลัง
อาคารพืชกรรม
3
หลัง
อาคารธุรกิจเกษตร
2
หลัง
2) อาคารวิทยบริการ/ห้องสมุด
1
หลัง
3) อาคารอเนกประสงค์
1
หลัง
4) หอประชุม
1
หลัง
5) โรงอาหาร
2
หลัง
6) บ้านพักครู
58 หลัง
7) หอพักนักเรียน ชาย ( 6 หลัง )
64 ห้อง
8) หอพักนักเรียน หญิง
50 ห้อง
9) โรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
1
หลัง
10) อาคารอื่นๆ
อาคารเก็บปุ๋ย
1
หลัง
อาคารพัสดุ
1
หลัง
อาคารจาหน่ายผลผลิต
1
หลัง
โรงงานนม(เก่า)
1
หลัง
โรงรีดนม
1
หลัง
เรือนเพาะชา
5
หลัง
โรงผสมอาหารสัตว์
1
หลัง
โรงเก็บเครื่องมือฟาร์ม
1
หลัง
โรงเก็บรถยนต์
2
หลัง
โรงเพาะเลี้ยงลูกปลา
1
หลัง
โรงเก็บหญ้าแห้ง
1
หลัง
คอกโคเนื้อ
2
หลัง
คอกโคนม
1
หลัง
คอกคัดโค
1
หลัง
คอกไก่ไข่กรงตับ
1
หลัง
คอกไก่ทั่วไป
3
หลัง
คอกสุกร
3
หลัง
ป้อมยาม
2
หลัง

2.3.5 ด้านงบประมาณ
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบนั
๗๗๐,๒๗๓
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป
๒,๓๑๕,๐๐๐
ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รบั
งบบุคลากร
๒๓,๑๘๕,๔๐๐
งบดาเนินงาน
๗,๘๑๖,๑๐๐
งบลงทุน
๑๙,๔๓๓,๕๐๐
งบเงินอุดหนุน
๖,๕๔๓,๕๐๐
งบรายจ่ายอื่น
๒๐๐,๐๐๐
2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- เงินประจาตาแหน่ง
- ค่าตอบแทนเงินเดือนข้าราชการ
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
- เงินอื่นๆ
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนทั่วไป
- ..............................................
งบรายจ่ายอื่น
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างฯ
- ..............................................

๖๐,๒๖๓,๗๗๓ บาท
๓,๐๘๕,๒๗๓ บาท
บาท
บาท
๒๓,๑๘๕,๔๐๐ บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
๖๐,๒๖๓,๗๗๓ บาท
20,267,090 บาท

1๕,๒๐๐,๓๐๐
3,๕๓๓,๕00
๔๓๒,๐๐๐
1,๘๕๘,๐๐๐
2,๑๖๑,๖๐๐
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
๑๗,๔๔๔,๘๗๓ บาท

๑๕,๙๙๔,๘๗๓ บาท
๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
๑๙,๔๓๓,๕๐๐ บาท
๓,๘๐๔,๕๐๐ บาท
๑๕,๖๒๙,๐๐๐ บาท
-

บาท

-

บาท

- บาท
- บาท
2๐0,000 บาท
บาท

๒.๔ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ภูมิรู้ ภูมิธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
ปณิธาน
มุง่ มั่นพัฒนา คนคุณภาพสู่สากล
เอกลักษณ์
ผู้นาด้านการเกษตรและเทคโนโลยี
อัตลักษณ์
นักเทคโนโลยีการเกษตร
จุดเน้น
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
จุดเด่น
โคนม-โคเนื้อ
๒.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
วิสยั ทัศน์
เป็นสถาบันอาชีวเกษตรชั้นนา ผลิตและพัฒนาคนคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคม
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ให้มีคุณลักษณะของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 2 บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ ๓ วิจัยพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แหล่งเรียนรู้และงานฟาร์ม สู่ชุมชน
กลยุทธ์
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ์
1 จัดการศึกษาในระดับปวช. ปวส. และ
1 จัดการศึกษาเพื่อให้ผู สาเร็จการศึกษา มีความรู ทั้ง
ปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ให้มีคุณลักษณะของ
ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ เปนไปตามมาตรฐาน
ผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
2 จัด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ผู ส าเร็ จการศึ กษา มี ทั กษะ
วิ ช าชี พ และทั กษะชี วิ ต เป นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู
รวมกับผูอื่นได
3 จัดการศึกษาเพื่อให้ ผู สาเร็จการศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์

2

บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1

ที่
2

พันธกิจ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
2

3

4

3

วิจัยพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แหล่งเรียนรู้
และงานฟาร์ม สู่ชุมชน

1

2
3

ใชหลั กสู ตรฐานสมรรถนะที่ สอดคลองกั บความ
ตองการของผูเรียน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาใหม หรือกลุ มวิชาเพิ่มเติมใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตอง
การของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์
จั ด ให้ มี ค รู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและมี จ านวน
ตามเกณฑที่ ก าหนด ไดรั บการพั ฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่ อง เพื่อเปนผู พรอมทั้ งดานคุณธรรม
จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น นผู เรี ย นเป นส าคั ญ
ตอบสนองความตองการของผู เรียนทั้งวัยเรียนและ
วัยทางาน
บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภู มิทัศน
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศู นยวิ ทยบริ ก าร สื่ อ แหล งเรี ยนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุ ภั ณฑ และงบประมาณของ
สถานศึ ก ษาที่ มี อ ยู อย างเต็ ม ศั ก ยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
ดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สาเร็จ ตาม
นโยบายสาคัญที่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน
ที่ ก ากั บดู แล โดยความรวมมื อของผู บริ หาร ครู
บุ ค ลากรทางการศึ กษาและผู เรี ย นรวมทั้ งการ
สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประสานความร่ ว มมื อ ความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล
ชุมชนองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนใน
ชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจของ
ผู้เรียน
องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน
วิชาชีพและถ่ายทอดสู่ชุมชน

๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
ได้รั บรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิช าการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้ งที่ 4๑ ปี
การศึกษา 256๒ คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 2 ของระดับภาคกลาง ณ วษท.ชลบุรี
2.6.๒ รางวัลและผลงานของผู้เรียน
มาตรฐานเหรียญทอง จานวน 19 รายการ คือ
1. ทักษะไม้ผล
2. ทักษะการเพาะเห็ด
3. ทักษะผสมเทียมโค
4. ทักษะช่างยนต์
5. ทักษะช่างสารวจ
6. ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์
7. ทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์
8. ทักษะบัญชีฟาร์ม
9. ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ
10. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโอกาสต่างๆ
11. ทักษะการจัดตู้ปลา
12. การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง สาขาพืชศาสตร์
13. การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง สาขาสัตวศาสตร์
14. การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง สาขาประมง
15. การประกวดกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท.
16. การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
17. การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 5 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
18. การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
19. การประกวดหน่วย อกท.ที่มีความประพฤติและร่วมกิจกรรมดีเด่น
มาตรฐานเหรียญเงิน จานวน 11 รายการ คือ
1. ทักษะพืชผัก
2. ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ
3. ทักษะโคนม
4. ทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อสัตว์
5. ทักษะการเขียนและนาเสนอแผนธุรกิจ
6. ทักษะการจัดสวนถาด
7. ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส
8. ทักษะศิลปประดิษฐ์
9. การสัมมนาผลงานประเภททดลองวิจัยสาขาทั่วไป
10.การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ
11.การประกวดโคบาล

มาตรฐานเหรียญทองแดง จานวน 3 รายการ คือ
1. ทักษะการพูดในที่ชุมชน
2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 6 ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

ส่วนที่ ๓
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ประกอบด้ว ย 3 มาตรฐาน 10
ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีความรู มี
ทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงคประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นการประเมิน 1.1 ด้านความรู้
ผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู เกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตางๆ ที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเนนความรู เชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
ประเด็นการประเมิน ๑.๒ ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู รวม
กับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
ประเด็นการประเมิน ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดีภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑที่กาหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประ
กอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นการประเมิน ๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรั บปรุ งรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิ ชาใหม หรื อกลุ มวิชาเพิ่มเติมใหทัน ตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวย
งานที่เกี่ยวของ

ประเด็นการประเมิน ๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑที่กาหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน ระบบต
อเนื่องเพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสาคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกตอง ครบถวน สม
บูรณ
ประเด็นการประเมิน ๒.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝ
กงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑและงบประมาณของสถานศึกษา ที่มีอยู
อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการประเมิน ๒.4 ดานการนานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หนวยงาน ต
นสังกัดหรือหนวยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียนรวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวข
องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษารวมมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องคกรตาง ๆ เพื่ อ สรางสั ง คมแหงการเรี ย นรู มี ก ารจั ด ท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นการประเมิน ๓.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใน
การจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน ๓.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคงานวิจัย โดย ผู
บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ ประโย
ชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
ประเด็นการประเมิน 3.3 ด้านการจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน ครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การดาเนินงานตามแผนธุรกิจ
ใช้
ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียน

ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
๔.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ผลจากการดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่ง ผลให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้ เ รี ย นคิ ด เป็ น ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ร้อยละ ๕๖.๓๕ มีค่า
คะแนนเท่ากับ ๒ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง
1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการของศูนย์บ่มเพาะฯ เพื่อ
พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจานวน 71 คน โดยมีทั้งนักเรียนในระดับ ปวช.
และนักศึกษาในระดับ ปวส. และจากการสารวจข้อมูลผู้เรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 แล้วได้
ประกอบอาชีพอิสระ พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 64 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ค่าคะแนนเท่ากับ 5 จัดอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยทางวิทยาลัยได้มี การจัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ภายในสถานศึกษา มีผลงานและได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในระดับจังหวัด ระดับภาค ไปจนถึงได้รับรางวัลระดับชาติ จึงทาให้ผล
การประเมิน มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 อยู่ในระดับดีเลิศ
1.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ โดยมีการ
ประชุม การวางแผนการดาเนิน โครงการ การดาเนินกิจกรรม การสรุปและรายงานผลของผู้เรียนใน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.00 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด คิดเป็นร้อย
ละ 62.00 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค คิดเป็นร้อยละ 41.94 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
คิดเป็นร้อยละ 27.24 และ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 0 ซึ่งในปีการศึกษา
256๒ สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา
ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีผลให้
การประเมิน มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 ระดับคุณภาพดีเลิศ
1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในระดับปวช.3 จานวน 16 คน จากผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด 39 คน คิดเป็นร้อยละ 41.02 และใน
ระดับปวส.2 ประเภทวิชาเกษตรกรรม จานวน 21 คน จากผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.50 และประเภทวิชาประมง จานวน 9 คน จากผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ
100 เฉลี่ยทั้งระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เท่ากับร้อยละ 63.88 ค่าคะแนนเท่ากับ 3 จัดอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี
1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนระดับ ปวช.3 มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในจานวน 22 คน จากผู้ที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมด 39 คน คิดเป็นร้อยละ 56.41 และในระดับ
ปวส.2 ประเภทวิชาเกษตรกรรม จานวน 11 คน จากผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรทั้งหมด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83 และประเภทวิชาประมง จานวน 2 คน จากผู้ที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 เฉลี่ยทั้งระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. เท่ากับร้อยละ 48.61 ค่าคะแนนเท่ากับ 1 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา
1.7) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
ผลการติดตามการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา มีผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 256๒ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางาน
การเกษตร จานวน ๓9 คน ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 256๒
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน จานวน ๗ คน ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์ จานวน ๑6 คน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จานวน ๙ คน รวมทุกสาขาวิชา จานวน ๓๒ คน โดยมีผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในปีการศึกษา 256๒ ที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ จานวน ๓๖ คน และมีผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 256๒ ที่มีงานทาประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์ จานวน ๑๔ คน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน จานวน๗ คน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวน ๗ คน รวมทุกสาขาวิชาจานวน ๒๘ คน นั่นคือมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช.
และ ปวส.ทั้งหมดในปีการศึกษา ที่ผ่านมา จานวน ๗๑ คนและมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช. และ
ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทาหรือศึกษาต่อจานวน ๖๔ ดังนั้นจึงมีอัตราส่วนผู้สาเร็จการศึกษาปวช.
และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 9๐.๑๔ มีค่าคะแนน เท่ากับ 5 จัดอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
2.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ผลจากการดูแลผู้เรี ยนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้ เ รี ย นคิ ด เป็ น ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ร้อยละ ๕๖.๓๕ มีค่า
คะแนนเท่ากับ ๒ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง
2.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการของศูนย์บ่มเพาะฯ
เพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจานวน 71 คน โดยมีทั้งนักเรียนในระดับ ปวช.
และนักศึกษาในระดับ ปวส. และจากการสารวจข้อมูลผู้เรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 แล้วได้
ประกอบอาชีพอิสระ พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 64 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ค่าคะแนนเท่ากับ 5 จัดอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
๒.๓) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิ ษฐ์ งาน
สร้ างสรรค์ หรื องานวิจั ย โดยทางวิท ยาลั ยได้มี การจัดกิ จกรรมการประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ภายในสถานศึกษา มีผลงานและได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในระดับจังหวัด ระดับภาค ไปจนถึงได้รับรางวัลระดับชาติ จึงทาให้ผล
การประเมิน มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 อยู่ในระดับดีเลิศ
๒.๔) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ โดยมีการ
ประชุม การวางแผนการดาเนิน โครงการ การดาเนินกิจกรรม การสรุปและรายงานผลของผู้เรียนใน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.00 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด คิดเป็นร้อย
ละ 62.00 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค คิดเป็นร้อยละ 41.94 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
คิดเป็นร้อยละ 27.24 และ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 0 ซึ่งในปีการศึกษา
2561 สถานศึกษาได้มีการส่งเสริ ม สนั บสนุนให้มีการประกวดแข่งขันทักษะวิช าชีพในระดับสถานศึกษา
ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีผลให้
การประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 4 ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒.๕) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับ
ปวช.3 จานวน 16 คน จากผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด 39 คน คิดเป็นร้อยละ 41.02 และในระดับปวส.2
ประเภทวิชาเกษตรกรรม จานวน 21 คน จากผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50
และประเภทวิชาประมง จานวน 9 คน จากผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เฉลี่ยทั้ง
ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เท่ากับร้อยละ 63.88 ค่าคะแนนเท่ากับ 3 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
๒.๖) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนระดับ ปวช.3 มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในจานวน 22 คน จากผู้ที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมด 39 คน คิดเป็นร้อยละ 56.41 และในระดับ

ปวส.2 ประเภทวิชาเกษตรกรรม จานวน 11 คน จากผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรทั้งหมด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83 และประเภทวิชาประมง จานวน 2 คน จากผู้ที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 เฉลี่ยทั้งระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. เท่ากับร้อยละ 48.61 ค่าคะแนนเท่ากับ 1 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา
๒.๗) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
ผลการติดตามการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา มีผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 256๒ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางาน
การเกษตร จานวน ๓9 คน ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 256๒
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน จานวน ๗ คน ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์ จานวน ๑6 คน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จานวน ๙ คน รวมทุกสาขาวิชา จานวน ๓๒ คน โดยมีผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในปีการศึกษา 256๒ ที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ จานวน ๓๖ คน และมีผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 256๒ ที่มีงานทาประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์ จานวน ๑๔ คน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน จานวน๗ คน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวน ๗ คน รวมทุกสาขาวิชาจานวน ๒๘ คน นั่นคือมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช.
และ ปวส.ทั้งหมดในปีการศึกษา ที่ผ่านมา จานวน ๗๑ คนและมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช. และ
ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทาหรือศึกษาต่อจานวน ๖๔ ดังนั้นจึงมีอัตราส่วนผู้สาเร็จการศึกษาปวช.
และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 9๐.๑๔ มีค่าคะแนน เท่ากับ 5 จัดอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓.๑) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ผลจากการดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้ เ รี ย นคิ ด เป็ น ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ร้อยละ ๕๖.๓๕ มีค่า
คะแนนเท่ากับ ๒ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง
๓.๒) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ โดยมีการ
ประชุม การวางแผนการดาเนินโครงการ การดาเนินกิจกรรม การสรุ ปและรายงานผลของผู้เรียนในด้านความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตยต่าง การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มี
ภาวะในการเป็ น ผู้น าที่ดี การกล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.01 มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 ระดับคุณภาพดีเลิศ
๓.๓) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ

ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการของศูนย์บ่ม
เพาะฯ เพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจานวน 71 คน โดยมีทั้งนักเรียนใน
ระดับ ปวช. และนักศึกษาในระดับ ปวส. และจากการสารวจข้อมูลผู้เรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562
แล้วได้ประกอบอาชีพอิสระ พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 64 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ค่าคะแนนเท่ากับ 5 จัดอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๔) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้ า งสรรค์ หรื อ งานวิ จั ย โดยทางวิท ยาลั ย ได้ มีก ารจั ดกิ จ กรรมการประกวดสิ่ งประดิษ ฐ์ นวั ต กรรมงาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ภายในสถานศึกษา มีผลงานและได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในระดับจังหวัด ระดับภาค ไปจนถึงได้รับรางวัลระดับชาติ จึงทาให้ผล
การประเมิน มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 อยู่ในระดับดีเลิศ
๓.๕) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ โดยมีการ
ประชุม การวางแผนการดาเนิน โครงการ การดาเนินกิจกรรม การสรุปและรายงานผลของผู้เรียนใน การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.00 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด คิดเป็นร้อย
ละ 62.00 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค คิดเป็นร้อยละ 41.94 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
คิดเป็นร้อยละ 27.24 และ การแข่งขันทักษะวิ ชาชีพระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 0 ซึ่งในปีการศึกษา
2561 สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา
ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีผลให้
การประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 4 ระดับคุณภาพดีเลิศ
๓.๖) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับ
ปวช.3 จานวน 16 คน จากผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด 39 คน คิดเป็นร้อยละ 41.02 และในระดับปวส.2
ประเภทวิชาเกษตรกรรม จานวน 21 คน จากผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50
และประเภทวิชาประมง จานวน 9 คน จากผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เฉลี่ยทั้ง
ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เท่ากับร้อยละ 63.88 ค่าคะแนนเท่ากับ 3 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
๓.๗) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ผลการพัฒ นาผู้ เรี ยนอย่างเป็ นระบบ ส่ งผลให้ผู้ เรียนระดับ ปวช.3 มีผ ลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในจานวน 22 คน จากผู้
ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมด 39 คน คิดเป็นร้อยละ 56.41 และใน
ระดับปวส.2 ประเภทวิชาเกษตรกรรม จานวน 11 คน จากผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรทั้งหมด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83 และประเภทวิชาประมง จานวน 2 คน จากผู้ที่ลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 เฉลี่ยทั้งระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. เท่ากับร้อยละ 48.61 ค่าคะแนนเท่ากับ 1 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา
๓.๘) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
ผลการติดตามการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา มีผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 256๒ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางาน
การเกษตร จานวน ๓9 คน ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 256๒
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพื ชศาสตร์ สาขางานพืชสวน จานวน ๗ คน ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์ จานวน ๑6 คน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จานวน ๙ คน รวมทุกสาขาวิชา จานวน ๓๒ คน โดยมีผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในปีการศึกษา 256๒ ที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ จานวน ๓๖ คน และมีผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 256๒ ที่มีงานทาประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์ จานวน ๑๔ คน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน จานวน๗ คน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวน ๗ คน รวมทุกสาขาวิชาจานวน ๒๘ คน นั่นคือมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช.
และ ปวส.ทั้งหมดในปีการศึกษา ที่ผ่านมา จานวน ๗๑ คนและมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช. และ
ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทาหรือศึกษาต่อจานวน ๖๔ ดังนั้นจึงมีอัตราส่วนผู้สาเร็จการศึกษาปวช.
และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 9๐.๑๔ มีค่าคะแนน เท่ากับ 5 จัดอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๙) การบริการชุมชนและจิตอาสา
วิทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีได้มีการจัดกิจกรรมให้ ผู้ บริห าร คุณครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน มีการบริการด้านวิชาการ บริการวิชาชีพ รวมถึงการ
เข้าร่วมกิจกรรมอาสาต่าง ๆ มีการนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ มาบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมิน
เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๔.๑.2 จุดเด่น
ด้านความรู้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีการจัดโครงการติว V-NET ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ V-NET อีกทั้งยังมีการสนับสนุนผู้เรียนและคุณครูผู้สอนในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การทาสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยต่าง ๆ
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีการดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบจึงส่งผลให้ผู้เรียนสาเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมประเมินศูนย์บ่ มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและได้รับ
ผลการประเมินในระดับ 5 ดาว อย่างต่อเนื่องถึง3ปีติดต่อกัน นอกจากนี้แล้ววิทยาลัยฯ ยังมีระบบการติดตาม
ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีการจัดค่ายเพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม จัดอบรม
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมี
ความสุข
๔.๑.3 จุดที่ควรพัฒนา
วิท ยาลั ย ฯ ควรมี การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นในด้ า นการสอบมาตรฐานวิช าชี พ และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V-NET) เน้นให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพ การสอบ V-NET
อาจส่งผลให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์และอยู่ในระดับที่ดีขึ้น
๔.๑.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยฯ จัดโครงการติว V-Net และสนับสนุนเงินและงบประมาณในการให้เด็กฝึกทัก ษะต่าง
ๆ อย่างเต็มที่
๔.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
๔.2.๑ ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
๑.๑) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
สถานศึ กษามี การพัฒ นาหรื อปรั บปรุง หลั กสู ตรในสาขางานหรือ สาขาวิช าร่ว มกั บสถาน
ประกอบการหรือ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยจะเห็นได้ว่า วิทยาลัยฯ สามารถเปิดหลักสูตรปริญญาตรี
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และการเปิดสอนสาขาพืชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ระดับปวส. เป็นระบบการ
จัดการเรียนการสอนทวิภาคี โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการก่อนทาการเปิดสอนในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา ปัจจุบันทางวิทยาลัยฯ
ได้ใช้หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการใน ๔ สาขาวิชาจากทั้งหมด ๕ สาขาวิชาคิดเป็นร้อย
ละ ๘๐ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีได้มีคาสั่งให้มีครู
รับผิดชอบในการการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเกณฑ์การประเมิน ข้อ ๒.๑.๑
การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๑.๒) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิช าเดิม หรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
สถานศึกษามีการพัฒ นาหรือปรับปรุงหลั กสู ตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือสาขาวิช า
ร่วมกับสถานประกอบการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔ สาขางาน จากสาขางานทั้งหมด ๕ สาขา
งาน คือ พืชศาสตร์ สัตว์ศาสตร์ ประมง เกษตรศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยจะเห็นได้ว่า วิทยาลัยฯ
ได้นาหลักสูตรวิชาชีพ รายวิชาในสาขางาน ทาการวิเคราะห์ฐานสมรรถนะร่วมกับผู้ประกอบการ ผลการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขางานหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มคิด
เป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 จัดอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

๑.๓) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ผลการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 256๒ พบว่ามี
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๔) การจัดทาแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
ครูผู้สอนที่จัดทาแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
๒.๑) การจัดการเรียนการสอน
วิทยาลั ย ฯมีการส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒ นาครูผู้ส อนให้ มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคและวิธีการสอนที่
หลากหลาย ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 82 มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 จัดอยู่ในระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม
๒.๒) การบริหารจัดการชั้นเรียน
ครูผู้สอนมีการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การบริหารจัดการ
ชั้นเรียนในเทอมที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 92 และในเทอมที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ 93 ซึ่งส่งผลให้มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ
92 มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๒.๓) การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลการพัฒนาระบบเครือข่าย ส่งผลให้ จานวนห้องเรียนในแต่ละแผนกทั้งหมด 25 ห้อง ผ่าน
การทดสอบความเร็ ว ที่ 100 Mbps ขึ้นไปจานวน 25 ห้ อง คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่าคะแนนเท่ากับ
5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3) ด้านการบริหารจัดการ
๓.๑)การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ผลจากการพัฒ นาตนเองและพัฒ นาวิช าชีพของครูผู้ ส อนในวิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรีจากจานวนครูผู้สอนทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2562 จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ภาคเรียนที่
2/2562 จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ยสองภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนนเท่ากับ
5 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๒) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ บ ริห ารจั ดการสถานศึ กษาโดยให้ ครู และบุค ลากรทางการศึก ษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๓) การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง 5 ข้อ
มีค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

๓.๔) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาปัจจุบันทางวิทยาลัยฯ จาก
การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้เปิดการเรียนการ
สอนในระบบทวิภาคี ๑ สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ มีจานวนนัก เรียน ๘ คน เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีได้มีคาสั่งให้มีครูรับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผล
และปรั บปรุ งหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่ได้จ ากการพัฒนา.ให้มีความสอดคล้ องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ และเข้าเกณฑ์การประเมินครบทั้ง5ข้อ จึงทาให้มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๓.๕) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการต่างๆ
ทั้งในประเทศ จานวน 15 แห่งและต่างประเทศ จานวน 2 แห่ง และมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงานอีก จานวน 21 แห่ง มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ครูผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการครบทุกสาขาที่จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ มีหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนทุนการศึกษา
จานวน41 ทุน และมีการประเมินผลการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๖) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
ผลการพัฒนาแผนปรับปรุงห้องเรียนเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนจานวน
25
ห้อง อาคารเรียนจานวน 3 อาคาร ห้องปฏิบัติการทางการเรียน 4 หลัง โรงฝึกงานมี 11 แห่ง งาน
ฟาร์มมี 4 แห่ง และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียน การสอนมี 26 แหล่งเรียนรู้ เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้เรียน มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
๓.๗) ระบบสาธารณูปโภค
ผลการพัฒนาระบบประปาที่ใช้ในการเรียนการสอนตามโครงการที่แล้วเสร็จจานวน
4
แห่ง ผลการพัฒนาระบบประปาที่ใช้ในการอุปโภคภายในบ้านพัก อาคารเรียน หอพักจานวน 2 แห่ง
พัฒนาที่พักอาศัยของครู หอพัก อาคารเรียน จานวน 31 หลัง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัย
จานวน 5 แห่ง การประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
๓.๘) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
ห้องสมุด มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า มีจานวนหนังสือต่อจานวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์ วิทยบริการหรือห้องสมุด ร้อ ยละ 8๓ ของผู้เรียนทั้งหมด
อีกทั้งยั งมีแหล่ งเรี ย นรู้ ตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียน หรือ ผู้ ส นใจได้ศึกษาหาข้อมูล
เพิ่มเติม เกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
๓.๙) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน สถานศึกษา
ผลการพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ย ส่ ง ผลให้ การตรว จสอบตามเกณฑ์ ทั้ ง 5 ข้ อ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๑๐) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ผลการพัฒนาระบบเครือข่าย ส่งผลให้ จานวนห้องเรียนในแต่ละแผนกทั้งหมด 25 ห้อง ผ่าน
การทดสอบความเร็วที่ 100Mbps ขึ้นไปจานวน 2๕ ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
4) ด้านนานโยบายสู่การปฏิบัติ
๔.๑) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาปั จจุบันทางวิทยาลัยฯ จากการ
จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้เปิดการเรียนการสอน
ในระบบทวิภาคี ๑ สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ มีจานวนนักเรียน ๑๐ คน เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีได้มีคาสั่งให้มีครูรับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผล
และปรั บปรุ งหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่ได้จ ากการพัฒนา.ให้มีความสอดคล้ องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ และเข้าเกณฑ์การประเมินครบทั้ง5ข้อ จึงทาให้มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๔.๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการต่างๆ
ทั้งในประเทศ จานวน 15 แห่งและต่างประเทศ จานวน 2 แห่ง และมีเครือข่ายความร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงานอีก จานวน 21 แห่ง มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ครูผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการครบทุกสาขาที่จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ มีหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนทุนการศึกษา
จานวน 41 ทุน และมีการประเมินผลการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๔.๓) การบริการชุมชนและจิตอาสา
วิทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีได้มีการจัดกิจกรรมให้ ผู้ บริห าร คุณครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน มีการบริการด้านวิชาการ บริการวิชาชีพ รวมถึงการ
เข้าร่วมกิจกรรมอาสาต่าง ๆ มีการนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ มาบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมิน
เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๔.๔) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลการพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ย ส่ ง ผลให้ การตรว จสอบตามเกณฑ์ ทั้ ง 5 ข้ อ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๔.๕) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลการพัฒนาระบบเครือข่าย ส่งผลให้ จานวนห้องเรียนในแต่ละแผนกทั้งหมด 25 ห้อง ผ่าน
การทดสอบความเร็วที่ 100Mbps ขึ้นไปจานวน 2๕ ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม

๔.2.2 จุดเด่น
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
คุณครูและบุคลากรทางการศึ กษาของวิทยาลัย ฯ ตระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการนาแผนไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาลัย ฯ มีห้องเรียนที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างเพียงพอต่อผู้เรียน และคุณครูผู้สอน
ซึ่งสามารถให้ผู้เรียนและคุณครูผู้สอน ใช้สืบค้นข้อมูล และใช้ในการกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้การเรียนการสอน
ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการ
ครูผู้สอนในวิทยาลัย ฯ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาได้ บ ริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาโดยให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา คณะกรรมการบริ ห าร
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงมีโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการศึกษา
ค้นคว้า
ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการ ในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้บริ หาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
เข้า
ร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการด้านวิชาการ บริการด้านวิชาชีพ รวมถึงบริการด้านจิตอาสาต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
๔.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยฯควรให้ทุกสาขาวิชาเปิดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี เรียนร่วมกับสถานประกอบการ
ต่าง ๆ และดาเนินการเรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
๔.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยฯ จัดอบรมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเล็งเห็นถึงความสาคัญในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี
๔.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๔.3.๑ ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๑.๑) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
จากจานวนครูผู้สอนทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2562 จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ภาคเรียนที่
2/2562 จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ยสองภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 ค่าคะแนนเท่ากับ
5 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๒) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ บ ริห ารจั ดการสถานศึ กษาโดยให้ ครู และบุค ลากรทางการศึก ษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๓) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง 5 ข้อ มี
ค่าคะแนน เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๔) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรและ สถานประกอบการต่างๆ
ทั้งในประเทศ จานวน 15 แห่งและต่างประเทศ จานวน 2 แห่ง และมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงานอีก จานวน 21 แห่ง มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ครูผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการครบทุกสาขาที่จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ มีหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนทุนการศึกษา
จานวน.. ทุน และมีการประเมินผลการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน จัด
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๕) การบริการชุมชนและจิตอาสา
วิทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีได้มีการจัดกิจกรรมให้ ผู้ บริห าร คุณครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน มีการบริการด้านวิชาการ บริการวิชาชีพ รวมถึงการ
เข้าร่วมกิจกรรมอาสาต่าง ๆ มีการนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ มาบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมิน
เท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
๒.๑) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้ างสรรค์ หรื องานวิจั ย โดยทางวิท ยาลั ยได้มี การจัดกิ จกรรมการประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ นวัตกร รม งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ภายในสถานศึกษา มีผลงานและได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในระดับจังหวัด ระดับภาค ไปจนถึงได้รับรางวัลระดับชาติ จึงทาให้ผล
การประเมิน มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 อยู่ในระดับดีเลิศ
๒.๒) การจัดการเรียนการสอน
วิทยาลั ย ฯมีการส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒ นาครูผู้ส อนให้ มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคและวิธีการสอนที่
หลากหลาย ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 82 มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 จัดอยู่ในระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม

3) ด้านการจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
3.1) การจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีว ศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ได้เข้าร่วม
ประเมิน ศูน ย์ บ่ มเพาะผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึก ษา ตามเกณฑ์ก ารประเมิน ที่ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีว ศึกษากาหนดอย่ างต่อเนื่ องทุกปี การศึกษา และได้รับผลการประเมินในระดับ ๔ ดาว (ดีเลิ ศ) ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ค่าคะแนนเท่ากับ ๔ จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๔.3.2 จุดเด่น
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ครู ผู้ ส อนมี ก ารพั ฒ นาตนเองและพั ฒ นาวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง วิทยาลัย ฯ มีโครงการและ
แผนงานในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ครูผู้สอน และผู้เรียนของวิทยาลัย ฯ ได้รับรางวัลระดับภาค และระดับชาติอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี
การศึกษา
ด้านการจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯได้รับผลการประเมินในระดับ 5 ดาว (ยอดเยี่ยม)
อย่างต่อเนื่องถึง 3 ปีติดต่อกัน(2558 - 2560) ค่าคะแนนเท่ากับ 5 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๔.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยฯควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนในวิทยาลัยสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
สร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อที่ครูผู้สอนและนักเรียนได้ฝึกทักษะการทาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ เพิ่มมากขึ้น

งาน

๔.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิทยาลั ย ฯ จั ดประกวดแข่งขัน ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ หรืองานวิ จัยภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องในทุกๆปี เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญในการเข้าร่วมการแข่งขัน และประโยชน์ที่จะได้รับใน
การพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น มีทักษะทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น

ส่วนที่ ๕
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
๕.๑ ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จานวน ๕ ด้าน ๒๕ ข้อการประเมิน ดังนี้
๕.๑.๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผล
ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ค่าน้าหนัก
ข้อที่
รายการประเมิน
คะแนน
ระดับ
(๕๐)
คุณภาพ
๑ การดูแลแนะแนวผู้เรียน
๒
ปานกลาง
๒
๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๔
ดีเลิศ
๒
๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
๕
ยอดเยี่ยม
๓
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม
๔
ดีเลิศ
๓
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
๔
ดีเลิศ
๒
๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๓
ดี
๒๐
๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
๑
กาลังพัฒนา
๓
อาชีวศึกษา (V-NET)
๘ การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จ
๕
ยอดเยี่ยม
๑๕
การศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๑ =

ผลรวมคะแนนที่ได้
๒๕๐

๑๐๐

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)

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

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

๕.๑.๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชา
เพิ่มเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษ ที่ ๒๑ ปรากฏผลดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ข้อที่

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ

รายการประเมิน

๑.การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๕
อย่างเป็นระบบ
๑.๒ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ
๕
หรื อ ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช า หรื อ ปรั บ ปรุ ง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
๒.การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่
๕
การปฏิบัติ
๒.๒ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
๕
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๒ =

ผลรวมคะแนนที่ได้
๕๐

๑๐๐

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน

ค่าน้าหนัก
(๑๐)

(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)

ยอดเยี่ยม

๕
๒

๑๐

ยอดเยี่ยม

๓

๑๕

๕
ยอดเยี่ยม

๒

๑๐

ยอดเยี่ยม

๓

๑๕
๕๐
๕๐ ๑๐๐
๕๐
= ๑๐๐

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

๕.๑.๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตาแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ข้อที่

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ

รายการประเมิน

๑.ครูผู้สอน
๑.๑ การจัดการเรียนการสอน
๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน

๕
๕

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
๕
ยอดเยี่ยม
๒.ผู้บริหารสถานศึกษา
๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
๕
ยอดเยีย่ ม
ร่วม
๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูล
๕
ยอดเยีย่ ม
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๓ =

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐
๑๐๐

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน

ค่าน้าหนัก
(๒๐)

(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)

๑๐
๕
๓

๒๕
๑๕

๒
๑๐
๕

๑๐

๕

๒๕

๒๕

๑๐๐
๑๐๐ ๑๐๐
๑๐๐
= ๑๐๐

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๓ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

๕.๑.๔ ด้านการมีส่วนร่วม
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ข้อที่
๑
๒
๓

ผลการประเมิน
ค่าน้าหนัก
รายการประเมิน
(๑๐)
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕
กาลังพัฒนา
๖
การระดมทรัพยากรเพื่อการจั ดการเรียน
๕
ยอดเยี่ยม
๒
การสอน
การบริการชุมชนและจิตอาสา
๕
ยอดเยี่ยม
๒
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๔ =

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐
๕๐

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)

๓๐
๑๐
๑๐
๕๐
๕๐ ๑๐๐
๕๐
= ๑๐๐

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วม
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

๕.๑.๕ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ เรี ยนหรื อผู้ รับ บริการ เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ปรากฏผลดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ข้อที่
๑
๒
๓
๔
๕

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ
๕
ยอดเยี่ยม

รายการประเมิน

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
๕
แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
๕
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
๕
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
๕
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๕ =

ผลรวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐
๕๐

คะแนนที่ได้
จากการประเมิน

ค่าน้าหนัก
(๑๐)

(ค่าน้าหนัก x ค่าคะแนน)

๒

๑๐

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๒
๒
๒

๑๐
๑๐
๑๐

ยอดเยี่ยม

๒

๑๐
๑๐๐
๕๐ ๑๐๐
๕๐
= ๑๐๐

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

๕.๑.๖ ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง ๕ ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจาแนกเป็นรายด้าน
ข้อที่ ด้านการประเมิน
ค่าน้าหนัก
คะแนนที่ได้จากการ ร้อยละของคะแนน
(๑๐๐)
ประเมินแต่ละด้าน
ที่ได้จากการ
ประเมิน
๑ ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
๕๐
๑๘๕
๓๗
๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑๐
๕๐
๑๐
๓ ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
๒๐
๑๐๐
๒๐
๔ การมีส่วนร่วม
๑๐
๕๐
๑๐
๕ ปัจจัยพื้นฐาน
๑๐
๕๐
๑๐
ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม
๔๓๕
๘๗
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)

ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลั ยได้ น าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อกาหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. พั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และแนะแนวผู้ เ รี ย น
ให้ สามารถส าเร็ จการศึ กษาตามระยะเวลาที่ หลั กสู ตร
กาหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน
2. พั ฒนาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะหรื อปรั บปรุ งรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1) โครงการแนะแนวสัญจร
2) โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
3) โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
1) แผนงานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2) แผนงานพัฒนาการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและผู้เรียนเป็นสาคัญ
3) แผนงานพัฒนาการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่กาหนดการ
ใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นานวั ต กรรม 1) โครงการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
3) โครงการประกวดผลงานวิชาการของครูและนักเรียน
นักศึกษา
4. การพั ฒนาผู้ เรี ยนอย่ างเป็ นระบบ ส่ งผลให้ ผู้ เรี ยน
ในระดั บ ปวช. 3 และระดั บ ปวส. 2 ผ่ านเกณฑ์ การ
ประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ในครั้ ง แรก ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ
5. การพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนระดับ
ปวช.3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ไดคะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ ย
ระดั บ ชาติ ขึ้ น ไป เที ย บร้ อ ยละกั บ จ านวนผู้ เ รี ย นที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
6. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ขององคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.)

1) โครงการสร้างเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อความเป็นเลิศ
2) โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลการเรียน
3) โครงการพัฒนาผูเ้ รียนด้านภาษาต่างประเทศ
1) โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาในการ
รับการประเมิน V-net และมาตรฐานวิชาชีพ

1) โครงการกิจกรรม อกท.
2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน
3) โครงการส่งเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4) โครงการลูกเสือ-เนตรนารี

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามมาตรฐานที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) โครงการเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนสู่ตลาดแรงงาน หรือ
ศึกษาต่อ และอาชีพอิสระ
3) แผนงานความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการร่วมมือจัดการศึกษา
4) แผนงานสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับสถาน
ประกอบการภายในประเทศ
5) แผนงานสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับสถาน
ประกอบการต่างประเทศ

