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ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
อาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำนำ
มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา สาหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัด
การศึ ก ษา ระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชี พ ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั้น สูง และการฝึ ก อบรมวิ ชาชี พ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ที่กาหนดว่า
“ให้สถานศึ ก ษาแต่ ละแห่ง จั ดให้มี ร ะบบการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษาให้เ ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ ระดับ และประเภทการศึ กษาที่
รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศก าหนด พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ ” โดยให้สถานศึกษาทุก
แห่งนาไปใช้เป็นเป้าหมายหรือกรอบทิศทางในการกาหนดมาตรฐานของสถานศึกษาตนเอง ทั้งนี้สถานศึกษา
อาจเพิ่มเติมอัตลักษณ์ความโดดเด่นของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ขึ้นมาได้ เพื่อความสมบูรณ์ของมาตรฐาน
และเพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา ว่ า สามารถบริ ห ารการศึ ก ษาใน
สถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่ตั้งเป้าหมายหรือไม่ และนอกจากนี้ การกาหนด
และประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ยัง เป็นข้อมูลสาคัญที่สานั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดสามารถนาไปเป็นเป้าหมายในการกากับดูแล ตรวจสอบ และการประเมิน
คุณภาพในภาพรวม เพื่อนาข้อมูลมาใช้วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น ในการที่จะ
บรรลุมาตรฐานการศึกษานั้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เป็นหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงได้นาเอามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่โดดเด่นใน
ด้านต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกันแล้วกาหนดเป็นมาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจสาคัญที่สถานศึกษาต้อง
ดาเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ โดยพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
จึง ได้ กาหนดมาตรฐานการศึก ษาของวิ ทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีร ะนอง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้ ว ย
มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็ นการประเมิน 12 ตัวบ่ง ชี้ เพื่อใช้ ในการจัด การศึกษาและการประกั น
คุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
คณะผู้จัดทา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ตุลาคม ๒๕๖๑

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ส่วนที่ ๓ มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ส่วนที่ ๔ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เรื่องกาหนดค่าเป้าหมายแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
คาสั่งวิทยาลัยคาสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกา
จัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
คณะผู้จัดทา

๑
๒๐
๒๓
๒๕
๔๑

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ๑

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๑.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ที่ตั้ง
19 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตาบลราชกรูด
อาเภอเมือง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
โทรศัพท์
0 - 7789 - 7756
โทรสาร
0 - 7789 – 7756 กด ๑
Website
http://www.kasetranong.ac.th
E – mail
kasetranong02@gmail.com
สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วิสัยทัศน์ (VISION)
มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาชีพเกษตร เพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนและสังคม
พันธกิจ (MISSION)
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาชีพเกษตรให้ได้มาตรฐาน
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล และตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญา (PHILOSOPHY)
วิสัยทัศน์กว้างไกล
มั่นในคุณธรรม
มีลักษณะผู้นา
ลาเลิศวิชา
อัตลักษณ์สถานศึกษา
จิตสาธารณะ มีลักษณะผู้นา
เอกลักษณ์สถานศึกษา
ภูมิทัศน์สวยงาม งานฟาร์มมีคุณภาพ
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แผนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
( แปลงที่ ๑)
1. อาคารอานวยการ
1.1 ศาลพระภูมิ 1.2 พระพิรุณ
2. อาคารเรียน 1
3. อาคารเรียน 2
4. หอประชุม
5. สานักงาน. อกท.
6. อาคารช่างกลเกษตร
7. โรงงานแปรรูปสัตว์นา
8. อาคารช่างก่อสร้าง
9. อาคารช่างไฟฟ้า
10. โรงเก็บเครื่องจักรกลฟาร์ม
11. บ้านพักครู
12. บ้านพักรับรอง
13. แผนกวิชาประมง
14. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
15. บ้านพักคนงาน
16. อาคารระยะสัน
17. อาคารหอพัก
18. แผนกวิชาสัตวศาสตร์
19. แผนกวิชาพืชศาสตร์
20. อาคารเรียน 3
21. บ่อปลาแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่
22. หมู่บ้านโครงการปฏิรูปฯ
23. หอ ประชุม หมู่บ้านโครงการปฏิรูปฯ
24. คอกวัว
25. คอกหมู
26. คอกไก่ไข่
27. คอกเป็ด
28. อาคารศูนย์วิทยฯ 29. เสาธง
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แผนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
( แปลงที่ ๒)
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๑.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
๑.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
ผู้อานวยการ
นายกิตติพงศ์ อุตตมะเวทิน
รองผู้อานวยการ ฝ่ายแผนงานฯ
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์

รองผู้อานวยการ ฝ่ายแผนงานฯ
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายธีภพ เสือคารณ

งานแผนและงบประมาณ
นางสาวธนพร เปรมประเสริฐ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายธีภพ เสือคารณ

งานบุคลากร
นางวัชรา ปลายชัยภูมิ

งานบัญชี
นางเปรมวดี ขามะลัง

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ
นางจรรยพร ศรีชะฎา

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางจรรยพร ศรีชะฎา
งานครูที่ปรึกษา
นางสาวจุลเจิม สุริวงค์
หัวหน้าแผนกวิชตุ สาหกรรม
นางบุญนา ตันธนกุล

งานฟาร์มและโรงงาน
นายประพัฒน์ ปานนิล

งานทะเบียน
นางสาวภูชิสจิณณ์ ศีลให้อยู่สุข
งานประชาสัมพันธ์
นายการัณย์ หวานชื่น

หัวหน้างานแผนกวิชาพืชศาสตร์
ว่าที่ ร.ต.หญิงภูชิสจิณณ์ โชติคุต

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวธนพร เปรมประเสริฐ
งานสื่อการเรียนการสอน
นายชินโชติ แพน้อย
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๑.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

นายกิตติพงค์
นายศิริพงศ์
นางบุญนา
นายประพัฒน์
นายบุญลือ
นางจรรยพร
นายปราโมท
ว่าที่ ร.ต.หญิงภูชิสจิณณ์
นางสาวรุ่งนภา
นางศุภรดา
นางวัชรา

อุตตมะเวทิน
เมียนเพ็ชร์
ตันธนกุล
ปานนิล
พิณแก้ว
ศรีชะฎา
หาญณรงค์
โชติคุต
โนจา
จัตุรงค์กช
ปลายชัยภูมิ

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ตัวแทนฝ่ายวิชาการ
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูผู้ทรงคุณวุฒิ
ครูผู้ทรงคุณวุฒิ
ครูผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ครูผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๒.3 จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขา/สาขางาน
ใบประกอบ
วิชาชีพ

แผนกวิชา/
สาขาวิชา/สาขา
งาน

จานวน(คน)

พนักงาน
ราชการ

ครูพิเศษ

มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา

ครูประจา

สถานภาพ

แผนกวิชาพืชศาสตร์

3

3

-

-

3

-

-

2

1

-

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

3

2

-

1

3

-

-

-

3

-

แผนกวิชาประมง

5

4

1

-

4

1

-

1

4

-

แผนกวิชาธุรกิจ
เกษตร
แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์
แผนกวิชา
อุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างกล
เกษตร

3

1

2

-

3

-

-

2

1

-

3

1

1

1

3

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

1

-
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๑.๒.4 จานวนบุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

ลูกจ้างประจา

จานวน(คน)

พนักงาน
ราชการ

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

ข้าราชการ

สถานภาพ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป

2

งานบุคลากร

-

-

-

-

-

งานการเงิน

1

-

-

1

-

งานการบัญชี

2

1

-

-

1

งานพัสดุ

4

1

-

2

1

งานอาคารสถานที่

7

1

-

4

2

งานทะเบียน

2

1

-

-

-

งานประชาสัมพันธ์

1

1

-

-

-

19

5

1

8

5

งานวางแผนและงบประมาณ

1

-

-

-

1

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1

-

1

-

-

งานความร่วมมือ

1

1

-

-

-

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

1

1

-

-

-

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

-

-

-

-

-

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

-

-

-

-

-

งานฟาร์มและโรงงาน

-

-

-

-

-

4

2

1

-

1

รวม

1

1

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รวม
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3

1

1

งานครูที่ปรึกษา

1

1

-

-

-

งานปกครอง

1

-

-

-

1

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

1

1

-

-

-

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

2

-

-

-

2

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

8

3

1

-

4

2
1
1
1
5
36

1
1
2
12

1
1
4

1
1
9

1
1
11

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

ลูกจ้างประ
จา

จานวน(คน)

ข้าราชการ

สถานภาพ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รวม
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
รวม
รวมทั้งหมด
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1
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๑.๒.5 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี
(ปีที่จัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน)
ชั้นปี
ระดับ/สาขางาน
1
2
3
ระดับ ปวช.
- สาขางานการเกษตร
๔๘
๓๙
๒๑
รวม

รวม
๑๐๘

๔๘

๓๙

๒๑

๑๐๘

ระดับ ปวส.
- สาขางานเกษตรศาสตร์
- สาขางานพืชสวน
- สาขางานการผลิตสัตว์
- สาขางานเพาะเลียงสัตว์นา

๔๒
1๐
๒๙
๗

๔๕
๓
๑๐

-

๘๗
๑๐
๓๒
๑๗

รวม
รวมทั้งหมด

๘๘
๑๓๖

๕๘
๙๗

๒๑

๑๔๖
๒๕๔
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๒. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
๒.๑ รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
๑. ผ่านมาตรฐานเหรียญทอง การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง Aquaponics
ประจ าปี ก ารศึก ษา ๒๕๕๙ ในการประชุม วิช าการองค์ก ารเกษตรกรในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
๒. ชนะเลิศอันดับ ๑ ผ่านมาตรฐานเหรียญทอง การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง
Aquaponics ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่
๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๓. ผลคะแนนรวมสาขาสัตวศาสตร์ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๒.๒ รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
ไม่มี
๒.๓ รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่ง เป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปี
การศึกษา)
๑. นางสาวศศิสุภา เปรมประเสริฐ ผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๒. นายปราโมท หาญณรงค์ ผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ใ ห้ กั บ องค์ การเกษตรกรในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๒.๔ รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
ระดับชาติ
๑. นายศรัทธา เรนชนะ และ นายกิติพงศ์ พิมพ์หล่อ ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะไก่
ไข่ มาตรฐานเหรียญเงิน ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวั นที่ ๑ – ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
๒. นายปรเมษฐ์ สังข์สวัสดิ์ ชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญเงิน ในการแข่ง ขันมวยไทยสมัครเล่น
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครังที่ ๓๓ “ชุมพร – ระนองเกมส์”
๓. นายเกรี ย งไกร แดงประเสริ ฐ นายภาสกร ภาจ าลอง นายธวั ช ชั ย พั น ธุ จิ น ดา
นายธนกร อนันชคต นางสาววาสนา รักสงบ และนางสาววลัยลักษณ์ ชวลิตชูวงศ์ ผ่านมาตรฐานเหรียญทอง
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง Aquaponics ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระดับชาติ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
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๔. นายสงกรานต์ แสวงผล และ นายธวัชชัย ชมจอหอ มาตรฐานเหรียญเงิน การแข่ง ขัน
ทักษะโคเนือ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
๕. นายนฤชัย จงนอก มาตรฐานเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะผสมเทียมโค ในการประชุม
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ระดับชาติ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุทัยธานี
๖. นางสาวสะจินา นัน และ นายณรงฤทธิ์ ลิป่วน มาตรฐานเหรียญทองแดง การแข่ ง ขัน
ทักษะโคนม ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
๗. นายวันชัย หล่อเพชร และ นางสาวอรนุช ทับทอง มาตรฐานเหรียญทองแดง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๘ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร “เรื่องผักปลาโซล่าเซลล์” ในการประชุมวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับชาติ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ระดับภาค
๑. นางสาวสะจินา นัน และ นายณรงฤทธิ์ ลิป่วน ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะโคนม
มาตรฐานเหรียญทอง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน –
๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๒. นายศรัทธา เรนชนะ และ นายกิติพงศ์ พิมพ์หล่อ ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะไก่
ไข่ มาตรฐานเหรียญทอง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน –
๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๓. นายนฤชัย จงนอก ชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะผสมเทียมโค มาตรฐานเหรียญเงิน
ในการประชุ ม วิ ชาการองค์ ก ารเกษตรกรในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถั ม ภ์ สมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม
๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๔. นายสงกรานต์ แสวงผล และ นายธวัชชัย ชมจอหอ ชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะโค
เนือ มาตรฐานเหรียญทองแดง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๕. นายปัทวั ฒน์ แสวงผล และ นายทวีศั กดิ์ เบ่ ง กิจ ทักษะการเพาะพั นธุ์ปลา มาตรฐาน
เหรียญทอง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
มาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 256๑

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ๑๑

๖. นางสาววรรณภา ชาญประโคน และ นางสาวสายรุ้ง ขัวขินี มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะ
การสร้างตารางและนาเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๗. นายปรเมษฐ์ สังข์สวัสดิ์ นายพีร์ เกศมี และ นายศักสิทธิ์ จันทร มาตรฐานเหรียญเงิน
ทักษะการจัดสวนหย่อม ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน –
๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๘. นางสาวปรารถนา ปานจันทร์ และ นายสานนท์ คาตัง มาตรฐานเหรียญเงิน ทักษะการ
ผลิตนาผักและผลไม้ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน –
๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๙. นายวันชัย หล่อเพชร และ นายปัญญา คีรีธาร มาตรฐานเหรียญเงิน ทักษะสิ่งประดิษฐ์
(ผักปลาโซล่าเซลล์) ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน –
๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๑๐. นายประเสริฐ มาน้ อย มาตรฐานเหรีย ญเงิ น ทัก ษะการใช้ แทรกเตอร์ล้อ ยางในการ
ประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๑๑. นางสาววาสนา รักสงบ นางสาววลัยลั กษณ์ ชวลิตชูวงศ์ และ นางสาวจันทนา แช่ ม
สะอาด มาตรฐานเหรียญเงิน ทักษะสิ่งประดิษฐ์ (โอ่งอบปลาดุก) ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้
ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๑๒. นางสาวอนัญญา อังษานาม และ นางสาวเอมมิกา ศศิสนธิ์ มาตรฐานเหรียญทองแดง
ทักษะจัดสวนถาด ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน –
๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๑๓. นางสาววาสนา รักสงบ และ นางสาววลัยลั กษณ์ ชวลิตชูวงศ์ มาตรฐานเหรียญทองแดง
ทักษะการผลิ ตนานมจากพื ชในการประชุมวิ ชาการองค์ก ารเกษตรกรในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
๑๔. นางสาวปิยฉัตร รามแก้ว และ นายเจนณรงค์ พรหมครวญ มาตรฐานเหรียญทองแดง
ทักษะสุกร ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ระดั บ ภาคใต้ ครั งที่ ๓๘ ระหว่ างวั นที่ ๒๘ พฤศจิก ายน –
๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
15. นายสงกรานต์ แสวงผล และนางสาวจิภาภรณ์ นาคสุวรรณ แข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขาสัตวศาสตร์ ทักษะโคเนือ มาตรฐานเหรียญทองแดง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต
มาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 256๑

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ๑๒

แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓9
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน –1 ธันวาคม ๒๕61 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
16. นายธาดา พงศ์อินวงค์ และนายกฤษณ ทองประสม แข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาสัตว
ศาสตร์ ทัก ษะโคนม มาตรฐานเหรียญทองแดง ในการประชุม วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ครังที่ ๓9
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน –1 ธันวาคม ๒๕61 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

มาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 256๑

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ๑๓

๒.๕ การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
แผนการปฏิบัติตาม
ผลการดาเนินงาน
จากการ
ข้อเสนอแนะ
ประเมินครั้ง
ล่าสุด
การประเมิน มาตรฐานที่ 1 ผู้ เรียนและ ได้รับงบประมาณจัดทาโครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ
คุณภาพ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ โดยมีวิทยากรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
ภายในของ ข้อกาหนดที่ 1.3 ทักษะใน
ผู้เรียน
สถานศึกษา การใช้ภาษาสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
ตั ว บ่ ง ชี ที่ 3 ร้ อ ยละของ
ผู้ เ รี ย นที่ มี ทั ก ษะในการ
สื่ อ สาร ด้ า นการฟั ง การ
อ่ า น การเขี ย นและการ
สนทนาทั งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
1) จั ด ท าโครงการหรื อ
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
ด้ า น ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่ า งประเทศ เพื่ อ
เสริ ม ทั ก ษะในการสื่ อ สาร
ด้านการฟัง การเขียน และ
การสนทนา ทั งภาษาไทย
ภาษาต่ า ง ปร ะ เทศ แ ก่
ผู้ เ รี ย น และยั ง เป็ น การ
เตรี ย มความพร้ อ มในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ.2559 นี
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้ง
ล่าสุด

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

2) จัดให้มีครูประจาวิชาภาษาไทย เนื่องจาก ได้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ในปี ก ารศึ ก ษา 2554 วิ ท ยาลั ย ฯ ขาด ปีงบประมาณ 2559
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยทุกระดับชัน ต้องขอ
ความอนุ เ คราะห์ ค รู ผู้ ส อนจากโรงเรี ย นใน
ชุมชนใกล้เคียง มาสอนเป็นครังคราวและต้อง
เรี ยนรวมกั นทั งห้ อง ทาให้ การจั ดการเรี ย น
การสอนไม่ ทั่ ว ถึ ง และไม่ ต่ อ เนื่ อ ง มี ผ ลต่ อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย นจ านวน
หนึ่งที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์กาหนดในหลักสูตร
3) ครูประจาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มีการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้มีผู้เรียนมี
ผลฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์กาหนด
ในหลักสูตรเป็นจานวนมาก ดังนัน ครูผู้สอน
ต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน และสอนแบบ
บู ร ณาการ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการ
สื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียนและ
การสนทนา จะท าให้ ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์กาหนดในหลักสูตร
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด
การประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การ
มหาชน )
เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2554

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
1 ) ศึ ก ษ าปั ญ หานั ก ศึ ก ษาล ด
จานวนลงอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ หา
แนวทางแก้ไข เพราะบางชันเรียนมี
นักศึกษา ๒ คน ซึ่งไม่เสริมสร้างให้
เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการ
สอน

ผลการดาเนินงาน
- โครงการแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน(สัญจร)
- โครงการเสริมสร้างสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
- นวัตกรรม พยุง ประคอง ลองเดิน

2) ควรเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สันเพิ่มเติม เพื่อให้ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
อุปกรณ์จะได้ใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า
๑) 3) สนั บ สนุน ให้ ค รู ไ ด้คิ ด ค้ น สร้ า ง
ผลงาน นวัตกรรม หรือสร้างสรรค์
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เ พิ่ ม ขึ น เพราะมี ค รู
จ านว นน้ อ ยที่ ไ ด้ ส ร้ า งผลง าน
สิ่งประดิษฐ์

- ฝึกอบรมอาชีพเกษตรระยะสัน
- ฝึกอาชีพระยะสัน
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- โครงการ Fix It center
- โครงการเลียงผักปลาระบบโซล่า
เซล
- นวัตกรรม พยุง ประคอง ลองเดิน
- นวัตกรรม วิเคราะห์เกาะติด
ประชิดตัว

๒) 4) ควรประสานกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
เรื่ อ งการขาดแคลนครู ใ นบาง
สาขาวิ ช าขาดครู อุ ต สาหกรรม ,
ภา ษา อั ง ก ฤ ษ , ภา ษา ไ ท ย ,
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ , สั ง ค ม ,
เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ , พื ช ศ า ส ต ร์
เนื่องจากครู โอน ย้าย ไม่ได้รับครู
ทดแทน เป็ นเหตุ ใ ห้การเรีย นการ
สอนไม่เกิดคุณภาพเท่าที่ควร
๓) 5) ควรจะท าข้ อ ตกลง(MOU)กั บ
สถนประกอบการ หรือสถาบันด้าน
เก ษต ร ก ร ร มเพ่ อ ส่ ง ครู ไ ปฝึ ก
ประสบการณ์ เพื่อให้บุคลากรได้มี
ประสบการณ์ใ หม่ ๆและมี แนวคิ ด
ในการพัฒนา

ได้รับการบรรจุและแต่งตังข้าราชการ
ครู และ บุ ค ลาก ร ทางก าร ศึ ก ษา
ต า แ ห น่ ง ค รู ผู้ ช่ ว ย จ า น ว น 1
ตาแหน่ง คือ
ครูแผนกวิชาคณิศาสตร์ ลาออกเพื่อ
ไปบรรจุเข้ารับราชการ (ภูมิลาเนา)

- โครงการเลียงสุกรขุนร่วมกับบริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
(มหาชน)
- โครงการเลียงโคเนือร่วมกับศิษย์เก่า
- โครงการเลียงกุ้งร่วมกับศิษย์เก่า
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้ง
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ล่าสุด
การประเมินคุณภาพภายในต้น
1) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมี
สังกัด
การด าเนิ น การในการทดสอบเชิ ง วิ ช าการด้ า น
เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการท างาน โดย
ประสานกั บ ส านั ก งานทดสอบทางการศึ ก ษา
แห่งชาติ(สทศ.)เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ภายนอกของ สมศ.
2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมี
การดาเนินการในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของ
ผู้สาเร็จการศึกษาทังระดับปวช.และระดับปวส. จาก
องค์ ก รที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ โดยมี ก ารประสานกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินภายนอกของสมศ.

ผลการดาเนินงาน
ได้รับนักเรียนนักศึกษา
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เข้าทดสอบเชิงวิชาการด้าน
ความรู้และทักษะที่จาเป็น
ในการทางานโดยสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
การทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพของผู้สาเร็จโดยใช้
การทดสอบร่วมกับ
หน่วยงาน ของรัฐ

3) ควรมีการเร่งรัดให้มีการดาเนินการการจัดการ
เรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทางด้ า นการ
อาชีว ศึ กษา เพื่อ รองรับ ผู้ที่ จ บการศึ กษาด้ า นการ
อาชีว ศึก ษาและจะมี ผลต่อ จานวนผู้ เข้ าเรีย นด้ า น
อาชีวศึกษาให้เพิ่มมากขึน
4) ควรพิ จ ารณาอั ต ราครู ท ดแทนให้ ส ถานศึ ก ษา ขอบรรจุแต่งตังครูสังคม ,
กรณีที่อนุญ าตให้ครูย้าย เนื่องจากในบางรายวิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
สถานศึ ก ษาไม่ มี ค รู ในรายวิ ชานั น ท าให้ ส่ ง ผลต่ อ ที่ขาดแคลน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
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๓. สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๓.๑ จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
๒. สถานศึกษาจัดทาโครงการให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
กาหนดคุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
๓. สถานศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุ่มผู้เรียนดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
๔. สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม
๕. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย
๖. สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ เ ชี่ ย วชาญภายนอก ชุ ม ชน ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงาน ในการจัดการเรียนการสอน
๗. สถานศึกษาเป็นสถานศึกษานาร่องโครงการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ
8. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมจัดทาแผนงานโครงการ กิจกรรมตามแนวนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ผู้บริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย
9. ฝ่ายบริหาร มีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
10. ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และบูรณาการค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการทุกรายวิชา
11. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่น พัฒนาสถานศึกษาอย่างแท้จริง
12. นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัยและมีความเป็นผู้นาความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง
13. นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา มีความรักสามัคคี และมีลักษณะผู้นา
1๔. มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน
1๕. มีการจัดซ่อมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ตามความต้องการของสาขางานและความปลอดภัยต่อ
การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์
3.๒ จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน
2. ควรมีการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครอบคลุมทุกพืนที่ในสถานศึกษา
3. ครูผู้สอนบางรายวิชาเป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ตรงกับรายวิชาที่สอน
๔. ครู และบุ ค ลากรมี ภ าระงานสอนและหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบมาก ท าให้ ไ ม่ ส ามารถจั ด ท าผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ได้
๕. ควรเพิ่มจานวนผู้สาเร็จการศึกษาให้สูงขึนเมื่อเทียบกับจานวนผู้เรียนแรกเข้า
๖. ควรจัดงบประมาณทาห้องปฏิบัติการตามสาขาวิชาชีพ
๗. ควรมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
๘. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาให้ชุมชน สังคมและหน่วยงานภายนอก
ทราบให้มากยิ่งขึน
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๓.๓ ข้อเสนอแนะ
1. สถานศึกษาควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาให้ชุมชน สังคมและ
หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
2. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การนิเทศติดตามผู้เรียนอย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนศึกษาสาเหตุปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
๓. ควรนาปัญหาของนักเรียนนักศึกษา ครู ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษามาแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการของสถานศึกษาคุณธรรม
๔. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้ความรู้และพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
๓.๔ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึก ษา จึง กาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
อนาคต ในรูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี
1. แผนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเน้น คุณธรรมนาวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ได้แก่ โครงการดังต่อไปนี
- โครงการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
- โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางด้านวิชาชีพ
- โครงการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ V-NET
- โครงการจัดทาแผนกิจกรรมลูกเสือ
- โครงการครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
- โครงการตรวจสุขภาพและคัดกรองสารเสพติด
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน
- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ด้วยระบบสารสนเทศ
2. แผนการจัดระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงการดังต่อไปนี
- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในสถานศึกษา
- โครงการจัดซือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัย
- โครงการ Big Cleaning Day
- โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์
- โครงการทัศนศึกษาดูงาน
- โครงการพัฒนาระบบกากับการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
- โครงการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- โครงการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
- โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
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3. แผนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ โครงการดังต่อไปนี
- โครงการจัดทาแผนการสอนเน้นฐานสมรรถนะด้วย E-book ผ่าน QR-Code
- โครงการวัดผลและประเมินผลแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
- โครงการจัดทาและเขียนรายงานวิจัย
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
4. แผนการส่งเสริมและสนับสุนการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ โครงการ
ดังต่อไปนี
- โครงการพัฒนาทักษะการวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิชาชีพ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
- โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานวิชาชีพ ของนักเรียน
- โครงการเผยแพร่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
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ส่วนที่ ๒
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
เนื่องด้วยมีการออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยยกเลิกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงสมควรปรับปรุงมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพชันสูงและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา สาหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกั น
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ที่กาหนดว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
พร้ อ มทั งจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้”
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ตามมติในคราวประชุมครังที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ จึง ให้ยกเลิก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สาหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน พ.ศ.
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณ ภาพการศึกษาด้า นอาชีวศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ ดังต่อไปนีคือ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
อาชี ว ศึ กษาให้ ค วามรู้ มีทั ก ษะและการประยุ ก ต์ ใ ช้เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ อ าชี วศึ ก ษาแต่ล ะระดั บ
การศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี
๑.๑ ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิง ทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
การดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไ ทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
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ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิ การศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ ที่กาหนดใช้หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ในการจั ดการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริห ารจั ด การทรั พ ยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี
๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้
ทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละความต้ อ งการของตลาดแรงงาน โดยความร่ ว มมื อ กั บสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง ทางวิ ชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทังวัยเรียนและวัยทางานตาม
หลั ก สู ต ร มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิอ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษาตามระเบี ย บหรือ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
๒.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติก าร โรงฝึกงาน ศูนย์วิ ทยบริ การ สื่อ แหล่ง เรียนรู้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ครุ ภัณฑ์ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสาคัญ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทังภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี
การจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี
๓.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทังในประเทศ และ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
๓.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
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สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ ๓
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 12 ตัวบ่งชี
ดังนีคือ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี
1. ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึก ษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน หรือที่ทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.1 ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึนไป
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณ วุฒิอ าชีว ศึกษาแต่ ละระดั บการศึก ษา สามารถประยุ กต์ใ ช้ในการปฏิบั ติง าน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
ตั ว บ่ ง ชี ที่ 1.2 ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไ ทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และ
มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัว บ่ ง ชีที่ 1.3 ร้ อยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาผ่ า นเกณฑ์ ก ารเข้ าร่ ว มกิ จกรรมคุณ ธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 1.4 ระดับความพึง พอใจต่อคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ จากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและจ านวนตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดใช้ ห ลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี
มาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 256๑
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1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพื่มเติม ให้ทัน
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละความต้ อ งการของตลาดแรงงาน โดยความร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัว บ่ ง ชี ที่ 2.1 ระดั บคุ ณ ภาพในการใช้ แ ละพัฒ นาหลั กสู ต รฐานสมรรถนะรายวิ ช า ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนดได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทังวัยเรียนและวัยทางานตาม
หลั กสู ต ร มาตรฐานคุ ณ วุฒิ อ าชี ว ศึก ษาแต่ ละระดั บ การศึ ก ษาตามระเบี ยบหรือ ข้ อบั ง คับ เกี่ย วกับ การจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ตัวบ่งชีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติก าร โรงฝึกงาน ศูนย์วิ ทยบริ การ สื่อ แหล่ง เรียนรู้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ครุ ภัณฑ์ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชีที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน
ตัวบ่งชีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร การเงิน งบประมาณและครุภัณฑ์
ตัวบ่งชีที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสัง คมแห่ง การเรียนรู้มีการ
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทังในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชีที่ 3.1 ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
โดยผู้บริ หาร ครู บุค ลากรทางการศึ กษา ผู้เรียน หรือร่ วมกับบุค คล ชุ มชน องค์ กรต่า ง ๆ ที่ สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
ตัวบ่งชีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
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ส่วนที่ ๔
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 12 ตัวบ่งชี ดังนีคือ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ
การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี
1. ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน หรือที่ทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสูงที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึนไป
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงที่มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.50 ขึนไป
การคานวณ
ร้อยละ

ระดับคุณภาพ
ปีการศึกษา.................... มีจานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช .3) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง(ปวส.2) จานวน ...................คน และในระดั บประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง(ปวส.2) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึนไป จานวน...................คน คิด
เป็นร้อยละ……….. ผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ.................. ได้คะแนน.......................คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 60 ขึนไป
ร้อยละ 50 – 59.00
ร้อยละ 40 – 49.00
ร้อยละ 30 – 39.00
ต่ากว่าร้อยละ 29.00

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ ๒๑ ทั ก ษะวิ ช าชี พ และทั ก ษะชี วิ ต เป็ น ไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
คิดเป็น
ระดับ สาขาวิชา สาขางาน
ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา ประเมินมาตรฐาน
ร้อยละ
วิชาชีพ
ปวช.
ปวส.
รวม
การคานวณ
ร้อยละ

ระดับคุณภาพ
ปีการศึกษา.................... มีจานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง(ปวส.2) จานวน.................................คน มีจานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จานวน.............................คน คิดเป็นร้อยละ.........................ผลการประเมินเป็น
ระดับคุณภาพ...............ได้คะแนน.......................คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึนไป
ร้อยละ 70 – 79.00
ร้อยละ 60 – 69.00
ร้อยละ 50 – 59.00
ต่ากว่าร้อยละ 59.00

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงที่ ผ่านเกณฑ์การ
เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
การเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็น
ระดับ สาขาวิชา สาขางาน
ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรมใน ร้อยละ
สถานศึกษา
ปวช.
ปวส.
รวม
การคานวณ
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
ปีการศึกษา.................... มีจานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง(ปวส.2) จานวน.................................คน มีจานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้า
ร่วมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา จานวน.............................คน คิดเป็นร้อยละ.........................ผล
การประเมินเป็นระดับคุณภาพ...............ได้คะแนน.......................คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 80 ขึนไป
ร้อยละ 70 – 79.00
ร้อยละ 60 – 69.00
ร้อยละ 50 – 59.00
ต่ากว่าร้อยละ 59.00

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชี วศึกษาที่พึงประสงค์ จากสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงาน
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือหน่วยงาน ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
S.D.
ระดับการประเมิน
X
๑. มีความตรงต่อเวลา
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีสัมมาคารวะ
๔. มีความซื่อสัตย์
๕. แต่งกายสุภาพเหมาะสม
๖. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
รวม
ระดับคุณภาพ
ปีการศึกษา............... สถานประกอบการหรือหน่วยงานมีระดับความพึงพอใจต่อคุณลั กษณะของ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มีค่าเฉลี่ย......................มีคุณภาพใน
ระดับ.......................... ได้คะแนน ................คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนดใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การตามนโยบายส าคั ญ ของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี
1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพื่มเติม ให้ทันต่อ
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน
ประเด็นการประเมิน
แหล่งข้อมูล
หมายเหตุ
1. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
งานหลักสูตร/ สภาอุตฯ/
ประกอบการ และตลาดแรงงาน ในการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชา ทวิภาคี
หอการค้า/
ใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
แรงงาน
จังหวัด
2. สถานศึกษามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา งานหลักสูตร/ หลักสูตร
เพิ่มเติม ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1
ทวิภาคี
รายวิชา/
รายวิชาต่อสาขาวิชาที่เปิดสอน
แผนการ
จัดการเรียนรู้
3. สถานศึกษามีการใช้รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม งานหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาต่อ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
4. สถานศึกษามีการประเมินรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา งานหลักสูตร
เพิ่มเติม ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1
รายวิชาต่อสาขาวิชาที่เปิดสอน
5. สถานศึกษามีการเผยแพร่รายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงสู่สาธารณชน
งานหลักสูตร
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และตลาดแรงงาน ในการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
รายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
2. สถานศึกษามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพิ่มเติม ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1
รายวิชาต่อสาขาวิชาที่เปิดสอน
3. สถานศึกษามีการใช้รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาต่อ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
4. สถานศึกษามีการประเมินรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพิ่มเติม ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1
รายวิชาต่อสาขาวิชาที่เปิดสอน
5. สถานศึกษามีการเผยแพร่รายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงสู่สาธารณชน

ผลการประเมิน เอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน
มี/ไม่มี
จานวน........
รายวิชา
จานวน........
รายวิชา
จานวน........
รายวิชา
มี/ไม่มี
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หลักสูตร
รายวิชา/
แผนการ
จัดการเรียนรู้
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ปีการศึกษา............... สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของผู้ เรี ย น ชุ ม ชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน ซึ่ ง มี ผ ลการประเมิ น จ านวน
...................... ข้อ มีคุณภาพในระดับ.......................... ได้คะแนน ................ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

5 ข้อ
4 ข้อ
3 ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนดได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เ น้ นผู้ เ รี ยนเป็น ส าคั ญ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้เ รี ยนทั งวัย เรีย นและวั ยท างานตามหลัก สู ต ร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน การสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นการประเมิน
แหล่งข้อมูล
หมายเหตุ
1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีและได้รับการ
งานบุคลากร
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี
2. สถานศึกษาจัดให้มีจานวนครูต่อผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
งานบุคลากร/
งานทะเบียน
3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความ
งานหลักสูตร
ต้องการของผู้เรียนทังวัยเรียนและวัยทางานตามหลักสูตร โดยจัดทาแผนการ
เรียนรู้ครบทุกรายวิชา
4. สถานศึกษาให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ งานหลักสูตร/ แบบ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงครบทุกรายวิชา
งานวัดผล
ประเมินผล
เรียน
5. สถานศึกษา จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพในระดับชัน ปวช.3 และ ปวส.2 โดย
งานหลักสูตร/ ผลการสอบ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100
งานวัดผล
มาตรฐาน
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ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีและได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี
2. สถานศึกษาจัดให้มีจานวนครูต่อผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนทังวัยเรียนและวัยทางานตามหลักสูตร โดยจัดทาแผนการ
เรียนรู้ครบทุกรายวิชา
4. สถานศึกษาให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
และประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงครบทุกรายวิชา
5. สถานศึกษา จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพในระดับชัน ปวช.3 และ ปวส.2 โดย
ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน เอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
ครบ/ไม่ครบทุก
วิชา
ครบ/ไม่ครบทุก
วิชา
ร้อยละ.............

ปีการศึกษา............... สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนของแต่
ละหลักสูตรส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งมี
ผลการประเมิน จานวน...................... ข้อ มีคุณภาพในระดับ.......................... ได้คะแนน ................ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

5 ข้อ
4 ข้อ
3 ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ ของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทังหมดเทียบกับจานวนผู้เรียน
ทังหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่
น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทังหมด

แหล่งข้อมูล
งานบุคลากร

หมายเหตุ

งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานบุคลากร

ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน

ผลการประเมิน
ปฏิบัติ

1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทังหมดเทียบกับจานวนผู้เรียน
ทังหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา
ที่สอน ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ไม่ปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง
/หลักฐาน
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5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทังหมด

ปีก ารศึ ก ษา............... สถานศึ ก ษามี ก ารบริห ารจัด การบุ ค ลากรที่ มี อยู่ อ ย่ างเต็ม ศั ก ยภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลการประเมิน จานวน...................... ข้อ มีคุณภาพในระดับ.......................... ได้คะแนน
................ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
5 คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
4 คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
3 คะแนน พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
2 คะแนน ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย
2. สถานศึกษา มีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอืน่ ๆ ให้มีสภาพที่
พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
3. สถานศึกษา มีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษา
ครุภัณฑ์ ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษา มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตังโปรแกรม Anti-Virus เพื่อป้องกันไวรัส
(4) มาตรฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ

แหล่งข้อมูล
งานอาคารฯ
แผนกวิชา งาน
กิจกรรม
งานอาคารฯ
แผนกวิชา

หมายเหตุ
แบบสารวจความ
พึงพอใจในการใช้

แผนกวิชา
งานพัสดุ

โครงการ/บันทึก
การใช้/ตารางเรียน

งานศูนย์ข้อมูล
แผนกวิชา

มาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 256๑

โครงการ/คาสั่ง/
รายงาน

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ๓๔

5. สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ

งานศูนย์ข้อมูล
แผนกวิชา

ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน

ผลการประเมิน
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน

1. สถานศึกษา มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย
2. สถานศึกษา มีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอืน่ ๆ ให้มีสภาพที่
พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
3. สถานศึกษา มีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การ
บารุงรักษาครุภัณฑ์ ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยใน
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษา มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและ
ภายนอก
(2) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตังโปรแกรม Anti-Virus เพื่อป้องกันไวรัส
(4) มาตรฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
5. สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
ปีการศึกษา............... สถานศึกษามีการบริหารจัดการ พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่ง เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งมีผลการประเมิน จานวน...................... ข้อ มีคุณภาพในระดับ
.......................... ได้คะแนน ................ คะแนน

มาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 256๑

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ๓๕

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

5 ข้อ
4 ข้อ
3 ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร การเงิน งบประมาณและครุภัณฑ์
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา มีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
2. สถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดาเนินงาน
3. สถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณ ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน
สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินงาน
4. สถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณ ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา
การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินงาน
5. สถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณ ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารง
ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินงาน

แหล่งข้อมูล
งานวางแผน
งานวางแผน
งานวางแผน
งานวางแผน
งานวางแผน

มาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 256๑

หมายเหตุ

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ๓๖

ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน

ผลการประเมิน
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน

1. สถานศึกษา มีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
2. สถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดาเนินงาน
3. สถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณ ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน
สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินงาน
4. สถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณ ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา
การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินงาน
5. สถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณ ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารง
ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินงาน
ปีการศึกษา............... สถานศึกษามี การบริหาร การเงิน งบประมาณและครุภัณฑ์ ที่มีอยู่อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งมีผลการประเมิน จานวน...................... ข้อ มีคุณภาพในระดับ..........................
ได้คะแนน ................ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

5 ข้อ
4 ข้อ
3 ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นการประเมิน
แหล่งข้อมูล
1. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญที่ ผู้อานวยการ
หน่วยงานต้นสังกัด มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้อานวยการสถานศึกษาใช้วิธีการสื่อสารที่หลากหลายให้ครู
ผู้อานวยการ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทังผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
มาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 256๑

หมายเหตุ
คาสั่งมอบหมาย
หน้าที่ตามนโยบาย
การประชุม/
กระดานข่าว

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ๓๗

ประกอบการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทังภาครัฐและเอกชน
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนด
ผู้บริหาร/หัวหน้า
แผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย และดาเนินงานเพื่อให้
แผนกวิชา
นโยบายสาคัญของหน่วยงาน ต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
ตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่กาหนด

ผู้อานวยการ

5. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานบริหาร
จัดการตามนโยบาย

ผู้อานวยการ

ประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี/รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี
คาสั่งนิเทศ
ติดตาม/รายงาน
ผล
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจาปี

ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน

ผลการประเมิน
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน

1. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัด มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทังผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทังภาครัฐและเอกชน
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนด
แผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย และดาเนินงานเพื่อให้
นโยบายสาคัญของหน่วยงาน ต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
ตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่กาหนด
5. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานบริหาร
จัดการตามนโยบาย
ปีการศึกษา............... สถานศึกษามี การในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลการประเมิน จานวน...................... ข้อ มีคุณภาพในระดับ
.......................... ได้คะแนน ................ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
5 คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
4 คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
3 คะแนน พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
2 คะแนน ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
มาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 256๑

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ๓๘

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทังในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
แหล่งข้อมูล
หมายเหตุ
1.การบริการทางวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า 5 ครังต่อปี
งานโครงการพิเศษ Fix it center,
เกษตรระยะสัน
, 108อาชีพ
2.ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
งานหลักสูตร
แผนการสอน
หลากหลาย ไม่น้อยกว่า 2 วิธีการ เช่น PBL,STEM และอื่นๆ
,โครงงาน
3.สถานศึกษามีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ
งานทวิภาคี/งาน MOU
ภายในประเทศ จานวนไม่น้อยกว่า 10 แห่งต่อปี
ความร่วมมือ
4.การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ5 งานแผน,การเงิน,
ของงบอุดหนุนรายหัว
งานแนะแนว
5.สถานศึกษามีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆระหว่าง งานความร่วมมือ MOU
ประเทศ จานวนไม่น้อยกว่า 1 แห่งต่อปี
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน

ผลการประเมิน
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

เอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน

1.การบริการทางวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า 5 ครังต่อปี
2.ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ไม่น้อยกว่า 2 วิธีการ เช่น PBL,STEM และอื่นๆ
3.สถานศึกษามีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ
ภายในประเทศ จานวนไม่น้อยกว่า 10 แห่งต่อปี
4.การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ5
ของงบอุดหนุนรายหัว
5.สถานศึกษามีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ
ระหว่างประเทศ จานวนไม่น้อยกว่า 1 แห่งต่อปี
ปีการศึกษา............... สถานศึกษามีความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีผลการประเมิน
จานวน...................... ข้อ มีคุณภาพในระดับ.......................... ได้คะแนน ................ คะแนน

มาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 256๑

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ๓๙

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน

5 ข้อ
4 ข้อ
3 ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด ทานวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บ ริห าร ครู บุค ลากรทางการศึ กษา ผู้ เรี ยน หรือ ร่ วมกับ บุค คล ชุ มชน องค์ กรต่า ง ๆ ที่ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ประเด็นการประเมิน
แหล่งข้อมูล
หมายเหตุ
1.สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการจัดทานวัตกรรม งานวิจัยฯ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับปวช. จานวนไม่เกิน
3 คน/ชินงาน และ ระดับ ปวส. จานวนไม่เกิน 2 คน/ ชินงาน
2.สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ครูและผู้บริหาร มีการจัดทา งานวิจัยฯ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่มีความสัมพันธ์
กับ PLC จานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/กลุ่ม
3.สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้มีการจัดทา
งานวิจัยฯ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินงาน
4.จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่
งานวิจัยฯ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่
สาธารณะชน จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของผลงานทังหมด
5.สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ส่งเสริม
งานวิจัยฯ
สนับสนุนให้มีการจัดทา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย จานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน

ผลการประเมิน
เอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

1.สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับปวช. จานวนไม่เกิน 3
คน/ชินงาน และ ระดับ ปวส. จานวนไม่เกิน 2 คน/ ชินงาน

มาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 256๑

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ๔๐

2.สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ครูและผู้บริหาร มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่มีความสัมพันธ์กับ
PLC จานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/กลุ่ม
3.สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ร้อยละ 5 ของงบดาเนินงาน
4.จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณะชน
จานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ10ของผลงานทังหมด
5.สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการจัดทา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
จานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี
ปีการศึกษา............... สถานศึกษามีการจัดทานวัตกรรมนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลการประเมิน จานวน...................... ข้อ มีคุณภาพใน
ระดับ.......................... ได้คะแนน ................ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
5 คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
4 คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
3 คะแนน พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
2 คะแนน ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 256๑

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ๔๑

ส่วนที่ ๕
ภาคผนวก

มาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 256๑

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 2561
........................................................................
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนดพร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นั้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ข้ อ 3 และสอดคล้อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาชาติ มาตรฐาน
การศึกษาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อจัดการศึกษาและการประกัน คุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบั ตรวิช าชีพ ระดั บประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง และการฝึกอบรมวิ ชาชีพ โดยกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ระนอง ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย
มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทัก ษะและการประยุก ต์ใช้เป็ นไปตามมาตรฐานคุ ณวุฒิอ าชีวศึก ษาแต่ ละระดั บการศึกษา และมี
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1. ด้านความรู้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน หรือที่ทํางาน โดยเน้นความรู้เชิง ทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.1 ร้ อ ยละของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ แล ะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป ( ๕ คะแนน)
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สําเร็จการศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.2 ร้ อ ยละของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ( ๕ คะแนน)
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
/ตัวบ่งชี้ที่ 1.3...

~๒~
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.3 ร้ อ ยละของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาผ่ า นเกณฑ์ ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา ( ๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระดับความพึง พอใจต่อคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ จากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน ( ๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนดใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้
1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่ มเติม ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.1 ระดั บ คุ ณ ภาพในการใช้ แ ละพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะรายวิ ช า ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน ( ๕ คะแนน)
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนดได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่ อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พ ร้อมทั้งด้า นคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชี พ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางานตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน การสอน
รายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ( ๕ คะแนน)
3. ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริ หารจั ดการบุค ลากร สภาพแวดล้ อม ภูมิ ทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรีย น
ห้อ งปฏิ บั ติ การ โรงฝึ ก งาน ศูน ย์ วิท ยบริก าร สื่ อ แหล่ ง เรีย นรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศ ครุภั ณ ฑ์ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร ( ๕ คะแนน)
ตัวบ่ง ชี้ที่ 2.4 ระดับคุ ณภาพในการพั ฒนาและดู แล สภาพแวดล้อม ภู มิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ( ๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร การเงิน งบประมาณและครุภัณฑ์ ( ๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
( ๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึก ษามีก ารสร้ างความร่ วมมือ กับ บุค คล ชุม ชน องค์ กรต่า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( ๕ คะแนน)
/๒. ด้านนวัตกรรม...

~๓~
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทํานวัตกรรมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ( ๕ คะแนน)
ทั้ง นี้ใ ห้ใ ช้ มาตรฐานการศึก ษาของวิท ยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี ระนอง พ.ศ. 2561 ในการจั ด
การศึ ก ษาและการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาด้ า นอาชี ว ศึก ษาระดั บ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ (ปวช.) ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และการฝึกอบรมวิชาชีพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2561
........................................................................
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดพร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา นั้น
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึ งก าหนดค่า เป้ าหมายแต่ล ะมาตรฐานและตั วบ่ ง ชี้ ของสถานศึ กษา ตามเอกสารแนบท้ า ย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ดาเนินการ
จั ด การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานตามที่ ก าหนดค่ า เป้ า หมายแต่ ล ะมาตรฐานและตั ว บ่ ง ชี้
ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง พ.ศ. 2561 ภายในปีการศึกษา 2561
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

การกาหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์
1. ด้านความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์การเข้าร่วม
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จากสถานประกอบการหรือ
หน่วยงาน
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
๑. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล สภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร การเงิน งบประมาณ
และครุภัณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัด
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทานวัตกรรมนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ระดับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
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คำสั่งวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ที่ 365/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
........................................................................
ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและ ประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ประกำศกำหนด พร้อ มทั้ ง จั ด ทำแผนพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำของสถำนศึก ษำที่ มุ่ ง คุณ ภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำและดำเนินกำรตำมแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรดำเนินกำร เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ นั้น
เพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อำศัย
อำนำจตำมคำสั่ ง สำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ กษำที่ 1065/2549 ลงวั น ที่ 2 มิ ถุน ำยน 2549
เรื่อง มอบอำนำจให้ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสัง กัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (เกี่ยวกับงำนบุคลำกร) จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้ำที่กำกับ ดูแลและอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดทำประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประกอบด้วย
1. นำยกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน
ประธำนกรรมกำร
2. นำยศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยประพัฒน์ ปำนนิล
กรรมกำร
4. นำงสำวรุ่งนภำ โนจำ
กรรมกำร
5. นำงบุญนำ ตันธนกุล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2. คณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้ำที่จัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
1. นำยกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน
ประธำนกรรมกำร
2. นำยศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงบุญนำ ตันธนกุล
กรรมกำร
4. นำยประพัฒน์ ปำนนิล
กรรมกำร
5. นำยบุญลือ พิณแก้ว
กรรมกำร
6. นำยชวนันท์ กุลรัตนชีวำ
กรรมกำร
7. ว่ำที่ รต.หญิงภูชิสจิณณ์ โชติคุต
กรรมกำร
8. นำงเปรมวดี ขำมะลัง
กรรมกำร
9. นำยธีภพ เสือคำรณ
กรรมกำร
10. นำยปรำโมท หำญณรงค์
กรรมกำร
11. นำยกำรัณย์ หวำนชื่น
กรรมกำร
/12. นำงวัชรำ...

-212. นำงวัชรำ ปลำยชัยภูมิ
13. นำงสำวพัชนิยำ ชุมผอม
14. นำงสำวธนพร เปรมประเสริฐ
15. นำงจรรยพร ศรีชะฎำ
16. นำยชินโชติ แพน้อย
17. นำยสนธยำ แสวงผล
18. นำงสำวรุ้ง บุญมำนนท์
19. นำงบุญนำ ตันธนกุล
20. นำงสำวรุ่งนภำ นุ่มชูผล

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

3. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้ำที่ จัดเตรียมอำหำร น้ำดื่ม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กำรบริกำรแก่ผู้มำจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย
1. นำงบุญนำ ตันธนกุล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวจำรุวิจิตร์ ช่วยแท่น
กรรมกำร
3. นำงสำววลัยพร ระเหม
กรรมกำร
4. นำงศศิธร ยืนยง
กรรมกำร
5. นำงสำวภควดี จันทร์ค้อม
กรรมกำร
6. นำงสำวสุวรรณษำ แนมใส
กรรมกำร
7. นำงนวลศรี ธนบัตร
กรรมกำร
8. นำงสำวรุ่งนภำ นุ่มชูผล
กรรมกำร
9. นำงสำวรุ่งนภำ โนจำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการพิมพ์ มีหน้ำที่ จัดพิมพ์เอกสำรตำมงำนที่ได้รับมอบหมำย พร้อม
รวบรวมเอกสำรเพื่อเข้ำเล่ม ประกอบด้วย
1. นำงบุญนำ ตันธนกุล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวจำรุวิจิตร์ ช่วยแท่น
กรรมกำร
3. นำงสำววลัยพร ระเหม
กรรมกำร
4. นำงศศิธร ยืนยง
กรรมกำร
5. นำงสำวภควดี จันทร์ค้อม
กรรมกำร
6. นำงสำวรุ่งนภำ นุ่มชูผล
กรรมกำร
7. นำงวัชรำ ปลำยชัยภูมิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้ำที่ ในกำรจัดเตรียมเอกสำรสำหรับเก็บข้อมูล ติดตำม
ประเมินผล ตลอดจนวิเครำะห์ข้อมูลในกำรจัดกิจกรรมพร้อมทำรำยงำนเพื่อเสนอวิทยำลัย ประกอบด้วย
1. นำยประพัฒน์ ปำนนิล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวรุ่งนภำ นุ่มชูผล
กรรมกำร
3. นำงสำวพัชนิยำ ชุมผอม
กรรมกำรและเลขำนุกำร

/โดยให้คณะกรรมกำร...

-3โดยให้ ค ณะกรรมกำรที่ ไ ด้ รั บแต่ ง ตั้ ง ด ำเนิ น กำรตำมหน้ำ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยให้ ส ำเร็ จ เรี ย บร้ อ ย
เพื่อให้เกิดผลดีกับทำงวิทยำลัยฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลำคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561

(นำยกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

คณะผู้จัดทำ
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1. นายกิตติพงค์
2. นายศิริพงศ์
3. นายประพัฒน์
4. นางบุญนา
5. นายบุญลือ
6. นางจรรยพร

อุตตมะเวทิน
เมียนเพ็ชร์
ปานนิล
ตันธนกุล
พิณแก้ว
ศรีชะฎา

ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

๒. คณะกรรมกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
1. นายกิตติพงค์
อุตตมะเวทิน
ประธานกรรมการ
2. นายศิริพงศ์
เมียนเพ็ชร์
รองประธานกรรมการ
3. นายประพัฒน์
ปานนิล
ครูชานาญการพิเศษ
4. นางบุญนา
ตันธนกุล
ครูชานาญการ
5. นายบุญลือ
พิณแก้ว
ครูชานาญการ
6. นายชวนันท์
กุลรัตนชีวา
ครูชานาญการ
7. นางจรรยพร
ศรีชะฎา
ครูชานาญการ
8. นางเปรมวดี
ขามะลัง
ครู
9. นายธีภพ
เสือคารณ
ครู
10. นายปราโมท
หาญณรงค์
ครู
11. นายการัณย์
หวานชื่น
ครู
12. นางสาวธนพร
เปรมประเสริฐ
ครู
13. ว่าทีร่ .ต.หญิงภูชิสจิณณ์ โชติคุต
ครู
14. นางวัชรา
ปลายชัยภูมิ
พนักงานราชการ
15. นางสาวพัชนิยา ชุมผอม
พนักงานราชการ
16. นายชินโชติ
แพน้อย
พนักงานราชการ
17. นายสนธยา
แสวงผล
พนักงานราชการ
18. นางสาวรุ้ง
บุญมานนท์
ครูอัตราจ้าง
19. นางสาวรุ่งนภา นุ่มชูผล
พนักงานธุรการ
๓. คณะกรรมกำรจัดทำรูปเล่ม
1. นางบุญนา
ตันธนกุล
ครูชานาญการ
2. นางสาวธนพร
เปรมประเสริฐ
ครู
3. นายการัณย์
หวานชื่น
ครู
4. นายชินโชติ
แพน้อย
พนักงานราชการ
5. นางสาวรุ่งนภา
นุ่มชูผล
พนักงานธุรการ

