รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report: SAR)
ปการศึกษา 2551

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2551

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
ที่ตั้ง

: 43 หมู 3 ตําบลพังกาญจน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี

โทรศัพท

: 0-7739-9079

โทรสาร

: 0-7739-9264

เว็บไชต

: www.suratatc.ac.th

ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี จัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2514 ในนาม โรงเรียน
เกษตรกรรมสุราษฎรธานี มีพื้นที่ประมาณ 2,107 ไร 2 งาน 30.6 ตารางวา เริ่มรับนักเรียน รุนแรก เมื่อป
การ ศึกษา 2515 ตอมาไดรับการยกฐานะเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมสุราษฎรธานี จากกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2520 และ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2539 ไดประกาศเปลี่ยนชือ่ เปน วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสรุ าษฎรธานี ปจจุบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานีสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ปรัชญา

“ผูเรียนเปนผูสําคัญแหงการเรียนรู”

วิสัยทัศน

“ เปนวิทยาลัยชั้นนํา จัดการศึกษาหลากหลาย มีคุณภาพไดมาตรฐาน”

พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2. จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
3. เปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4. พัฒนาระบบฟารม หองเรียน หองปฏิบัติการ บุคลากรในสถานศึกษาใหมีความพรอมในการจัด
การศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
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หลักสูตรที่เปดสอน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)





ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร เปดสอนใน 3 สาขางาน ไดแก สาขางานพืชศาสตร สัตวศาสตร และ
การประมง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรังปรุง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาพณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
ปรับปรุง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)




ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาเกษตรกรรม เปดสอนใน 3
สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร และสาขาวิชาเกษตรศาสตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาประมง เปดสอนสาขาวิชา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปดสอนสาขา วิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนบุคลากร
1. ฝายบริหาร
2. ครูผูสอน
3. ขาราชการพลเรือน
4. พนักงานราชการ
5. ลูกจางประจํา
6. ลูกจางชั่วคราว
จํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2551
ภาคเรียนที่ 1
491
ภาคเรียนที่ 2
351

77
3
40
3
1
26
4

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปการศึกษา 2551
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ขอกําหนดที่

ตัวบงชี้

ขอกําหนดที่ 1.1 ความรู
และทักษะวิชาชีพตาม
หลักสูตรที่เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจสังคมและ
เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง

ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของ
ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑที่
กําหนดตามชั้นป

ดี = มากกวารอยละ 74
พอใช = รอยละ 60-74
ปรับปรุง = นอยกวารอย
ละ 60

ผูเรียนผานเกณฑ
รอยละ 86.96

ขอกําหนดที่ 1.2 ความรู
ความเขาใจในหลักการ
ดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรใหสามารถ
นํามาประยุกตใชในงาน
อาชีพได

ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของ
ผูเรียนที่สามารถประยุกต
หลักการทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร มาใช
แกปญหาอยางเปนระบบ
ในการปฏิบัติงานอาชีพ
ไดอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของ
ผูเรียนที่มีทักษะในการ
สื่อสาร ดานการฟง การ
อาน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ

ดี = มากกวารอยละ 74
พอใช = รอยละ 60-74
ปรับปรุง = นอยกวารอย
ละ 60

ผูเรียนผานเกณฑ
รอยละ 75.50

ดี = มากกวารอยละ 74
พอใช = รอยละ 60-74
ปรับปรุง = นอยกวารอย
ละ 60

ผูเรียนผานเกณฑ
รอยละ 78.49

ขอกําหนดที่ 1.3 ทักษะ
การใชภาษาสื่อสารดาน
การอาน การเขียน และ
การสนทนา ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ

เกณฑการประเมิน

สัมฤทธิผล

(เกณฑผาน = เกรด 2)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี

ผลการประเมิน
ดี
พอใช ปรับ
ปรุง
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ขอกําหนดที่

ตัวบงชี้

ขอกําหนดที่ 1.4 ความรู
และทักษะการใช
เทคโนโลยีที่จําเปนใน
การศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม
ขอกําหนดที่ 1.5 คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ การมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มนุษยสัมพันธที่ดี
ขอกําหนดที่ 1.6 ความรู
และทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และหลักสูตร
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนมี
ความสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม

ดี = มากกวารอยละ 74 ผูเรียน
พอใช = รอยละ 60-74 ผานเกณฑ
ปรับปรุง = นอยกวา รอยละ 67.62
รอยละ 60

ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนที่
มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพที่มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี

ดี = มากกวารอยละ 74 ผูเรียน
พอใช = รอยละ 60-74 ผานเกณฑ
ปรับปรุง = นอยกวา รอยละ 84.41
รอยละ 60



ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

ดี = มากกวารอยละ 74
พอใช = รอยละ 60-74
ปรับปรุง = นอยกวา
รอยละ 60
ดี = มากกวารอยละ 74
พอใช = รอยละ 60-74
ปรับปรุง = นอยกวา
รอยละ 60
ดี = มากกวารอยละ 59
พอใช = รอยละ 50-59
ปรับปรุง = นอยกวา
รอยละ 50

ผูเรียน
ผานเกณฑ
รอยละ 75.07



ผูเรียน
ผานเกณฑ
รอยละ 97.78



รอยละ 96.55



ขอกําหนดที่ 1.7 ความรู
และทักษะในการหางาน
ทํา การศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพอิสระ

ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป

ขอกําหนดที่ 1.8
คุณลักษณะของผูสําเร็จ
การศึกษาที่สถาน
ประกอบการหรือ
หนวยงานพึงพอใจ

ตัวบงชี้ที่ 9 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ลักษณะ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูสําเร็จ
การศึกษาซึ่งเปนที่ยอมรับของ
สังคม
ผลการประเมิน

เกณฑการประเมิน

ดี = คาเฉลี่ย
4.00 - 5.00
พอใช = คาเฉลี่ย
3.50 - 3.99
ปรับปรุง = คาเฉลี่ย
1.00 - 3.49

สัมฤทธิผล

ผลการประเมิน
ดี พอใช ปรับ
ปรุง



ระดับความ
พึงพอใจมี
คาเฉลี่ย = 4.48
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จุดเดนของมาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง
ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑทกี่ ําหนดตามชัน้ ป
ขอกําหนดที่ 1.2 ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามา
ประยุกตใชในงานอาชีพได
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร มาใช
แกปญหาอยางเปนระบบในการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเหมาะสม
ขอกําหนดที่ 1.3 ทักษะการใชภาษาสื่อสารดาน การอาน การเขียน และการสนทนา ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ขอกําหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย
สัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพที่มีบคุ ลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ขอกําหนดที่ 1.6 ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.7 ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตอภายใน 1 ป
ขอกําหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ
ตัวบงชี้ที่ 9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ลักษณะ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูสําเร็จการศึกษาซึ่งเปนทีย่ อมรับของ
สังคม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2551

จุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.4 ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จาํ เปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม

แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 1
1. ครูผูสอนวิชาชีพแตละรายวิชาควรกําหนดกิจกรรมการศึกษาคนควารูปแบบตาง ๆ เชน การ
จัดทํารายงาน การสัมมนา การนําเสนอหนาชั้นเรียน การจัดทําโครงงาน/โครงการ และการวิจยั โดย
มอบหมายใหผูเรียนศึกษาคนควาหาความรูและสารสนเทศตาง ๆ ทางอินเตอรเน็ต และนําเสนอผลงานดวย
การใชสื่อคอมพิวเตอรใหมากขึ้น
2. การปฏิบัติงานวิชาชีพที่ตอ งใชเทคโนโลยีเฉพาะวิชาชีพ ครูผูสอนควรกํากับดูแล และติดตามผล
การปฏิบัติงานอยางใกลชิด เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะในการใชเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ
3. วิทยาลัยฯ ควรดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณผูเรียน
และปรับปรุงหองอินเตอรเน็ต ใหพรอมสําหรับบริการผูเรียน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
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มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขอกําหนดที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

สัมฤทธิผล

ขอกําหนดที่ 2.1 รวมมือกับ
สถานประกอบการในการ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคลองกับ
ความตองการของ
ตลาดแรงงาน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัด
กระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดย
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ

ตัวบงชี้ที่ 10 ระดับคุณภาพ
ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนา
ตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน

ดี = มากกวารอยละ 79
พอใช = รอยละ 75 - 79
ปรับปรุง = นอยกวารอย
ละ 75

มีหลักสูตร
ฐาน
สมรรถนะ
รอยละ 81.81

ตัวบงชี้ที่ 11 ระดับคุณภาพ
ของการจัดการเรียนรูอยาง
หลาก หลายโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ มี
การฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียน
ไดพัฒนาตามธรรมชาติ เต็ม
ตามศักยภาพและพึงพอใจตอ
คุณภาพการสอน
ตัวบงชี้ที่ 12 รอยละของ
งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม

ดี = ปฏิบัติขอ 1 ครบมี
แผนฯ มากกวารอยละ 74
พอใช = ปฏิบัติขอ 1
ครบมีแผนฯรอยละ
60 -74
ปรับปรุง = ปฏิบัติขอ 1
ไมครบหรือ ครบมีแผนฯ
นอยกวารอยละ 60
ดี = มากกวารอยละ 15
พอใช = รอยละ 10 - 15
ปรับปรุง = นอยกวา
รอยละ 10

ปฏิบัติตามขอ
1 ครบทุกขอ
และมีแผน
การจัดการ
เรียนรูแบบ
บูรณาการรอย
ละ 89.05

ขอกําหนดที่ 2.3 จัดระบบ
คอมพิวเตอรใหเหมาะสม
และพอเพียงในแตละ
สาขาวิชา

ตัวบงชี้ที่ 13 ระดับความ
เหมาะสมและพอเพียงของ
ระบบคอมพิวเตอรในแตละ
สาขาวิชา

งบประมาณ
จัดซื้อวัสดุฯ
การเรียนสอน
ตองบ
ดําเนินการ
รอยละ 11.7
อัตราสวน
ดี = 1 คน : 1 เครื่อง
พอใช = 2 คน : 1 เครื่อง เฉลี่ย 1.62 คน
: 1 เครื่อง
ปรับปรุง = มากกวา 2
คน : 1 เครื่อง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี

ผลการประเมิน
ดี พอใช ปรับ
ปรุง
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ผลการประเมิน
ขอกําหนดที่

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 14 ระดับความ
เหมาะสมในการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ หองเรียน
หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ
โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด

เกณฑการประเมิน

ดี = แตละองคประกอบ
ระดับดี 2 ใน 3
พอใช = แตละองคประ
กอบระดับพอใชทั้ง 3
หรือ ระดับ ดี 1 พอใช 2
องคประกอบ
ปรับปรุง = ระดับ
ปรับปรุงทั้ง 3 หรือมีองค
ประกบใดองคประกอบ
หนึ่งอยูในระดับปรับปรุง
ดี = มากกวารอยละ 70
ตัวบงชี้ที่ 15 ระดับคุณภาพ
ขอกําหนดที่ 2.5 จัดระบบ
ของการจัดระบบความปลอดภัย พอใช = รอยละ 60 - 69
ความปลอดภัยของ
ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวย ปรับปรุง = นอยกวา
สภาพแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอ ความสะดวก ที่เอื้อตอการ
รอยละ 60
เรียนรูในสถานศึกษา
การเรียนรู
ดี = มากกวาหรือเทากับ
ตัวบงชี้ที่ 16 รอยละของ
ขอกําหนดที่ 2.6 พัฒนา
รอยละ 89
บุคลากรภายในสถานศึกษาที่
บุคลากรทุกคนของ
ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่
สถานศึกษาในงานที่
พอใช = รอยละ 75 - 89
เกี่ยวของอยางเปนระบบและ รับผิดชอบ
ปรับปรุง = นอยกวา
ตอเนื่อง
รอยละ 75
ตัวบงชี้ที่ 17 จํานวนครั้งหรือ ดี = มากกวา 19 ครั้ง
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดม
ทรัพยากรจากทั้งภายในและ ปริมาณในการระดมทรัพยากร พอใช = 15 - 19 ครั้ง
ภายนอกสถานศึกษารวมกัน จากแหลงตางๆทั้งภายในและ ปรับปรุง = นอยกวา 15
จัดการศึกษาทั้งในระบบและ ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
ครั้ง
ทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจัดการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ
ดี = มากกวา 14 แหง
ตัวบงชี้ที่ 18 จํานวนสถาน
ประกอบการที่มีการจัด
พอใช = 10 - 14 แหง
การศึกษารวมกับสถานศึกษา
ปรับปรุง = นอยกวา 10
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ แหง
ระบบปกติ

ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่
เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
สถานที่ศึกษาคนควา ให
เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งใน
สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และแหลงการ
เรียนรูอื่นๆ

สัมฤทธิผล

ดี

ผลการตัดสิน
องคประกอบ
ที่ 1 = ดี
องคประกอบ
ที่ 2 =ดี
องคประกอบ
ที่ 3 =ดี



จัดระบบฯ ได
คุณภาพ
รอยละ
100



บุคลากร
ไดรับการ
พัฒนารอยละ
97.87



จํานวน 42
ครั้ง




สถานประ
กอบการที่จดั
การศึกษารวม
กับสถานศึกษา
มีจํานวน 26
แหง
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พอใช ปรับ
ปรุง
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ขอกําหนดที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

สัมฤทธิผล

อยางนอย 2 คน-ชั่วโมง
ดี = มากกวา รอยละ 89
พอใช = รอยละ 75 - 89
ปรับปรุง = นอยกวา รอย
ละ 75

ผลการประเมิน
ดี พอใช ปรับ
ปรุง


จํานวนผู
เชี่ยวชาญฯที่มี
สวนรวมใน
การพัฒนา
ผูเรียน รอยละ
9.09

ตัวบงชี้ที่ 20 อัตราสวนผูสอน ดี = มากกวารอยละ 89 อัตราสวน
ประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอ พอใช = รอยละ 75 -89 ผูสอนที่มี
นักศึกษาในแตละสาขาวิชา
ปรับปรุง = นอยกวารอย คุณวุฒิดาน
วิชาชีพตอ
(รอยละของสาขาที่ผูสอน 1
ละ 75
ผูเรียนตาม
คน : ผูเรียนไมเกิน 35 คน)
เกณฑมี
รอยละ 100

ตัวบงชี้ที่ 21 อัตราสวนผูสอน ดี =1 คน : นอยกวา 25คน อัตราสวน
พอใช = คน : 25 - 30 คน ผูสอนประจํา
ประจําตอผูเรียน
ปรับปรุง = 1 คน : มากกวา ตอผูเรียน =
30 คน
1 : 9.65
ตัวบงชี้ที่ 19 จํานวนคนชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญที่มีสวน
รวมในการผูเรียน

ผลการประเมิน

9

จุดเดนของมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 10 ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
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ตัวบงชี้ที่ 11 ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการ
ฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนไดพฒ
ั นาตามธรรมชาติ เต็มตาม
ศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้ง
ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ
ตัวบงชี้ที่ 14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียนอาคารประกอบ หองเรียนหองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ขอกําหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 15 ระดับคุณภาพของการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกีย่ วของอยางเปนระบบและตอเนือ่ ง
ตัวบงชี้ที่ 16 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ
และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 17 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 18 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบงชี้ที่ 20 อัตราสวนผูสอนประจําที่มคี ุณวุฒดิ านวิชาชีพตอนักศึกษาในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 21 อัตราสวนผูสอนประจําตอผูเ รียน

จุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 12 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
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ขอกําหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและพอเพียงในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 13 ระดับความเหมาะสมและพอเพียงของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ
และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 19 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน

แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 2
1. จัดสรรงบประมาณดานวัสดุฝกใหเพียงพอและเหมาะสม ควรจัดเก็บขอมูลดานงบประมาณ
และคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุฝก สําหรับการจัดการเรียนการสอน โดยแยกสาขางานที่เปดสอนเพื่อให
สามารถนําขอมูลมาใชในระบบประกันคุณภาพใหสอดคลองกับขอกําหนดของตัวบงชี้
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอจํานวนผูเรียน
3. จัดกลุมผูเรียนใหสอดคลองกับจํานวนเครือ่ งคอมพิวเตอรในแตละหอง
4. แผนกวิชาควรกําหนดแผนการจัดหาผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ เขามารวมพัฒนาผูเรียนในทุก
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ โดยจัดอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง/สาขาวิชา/สาขางาน
5. แผนกวิชาควรจัดทําทําเนียบภูมปิ ญญาทองถิ่นในแตละสาขา โดยการนําผูเรียนไปเรียนนอก
สถานที่

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม ดังนี้
ขอกําหนดที่
ขอกําหนดที่ 3.1
จัดระบบการดูแล ให
คําปรึกษาผูเรียนอยาง
ตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

ขอกําหนดที่ 3.2 จัด
กิจกรรมสงเสริมดาน
วิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพใหมี
บุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธดี

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

สัมฤทธิผล

จัดใหผูเรียนพบ
ตัวบงชี้ที่ 22 จํานวนครั้ง ดี = มากกวา 25 ครั้ง / ป
อาจารยที่ ปรึกษา
ของการจัดใหผูเรียนพบ พอใช = 20 - 25 ครั้ง / ป
อาจารยที่ปรึกษา
ปรับปรุง = นอยกวา 20 ครั้ง / ป 172 ครั้ง/ป
ดี = 1 ครั้งตอป หรือมากกวา
และผูเรียนไดรับการตรวจ
มากกวารอยละ 90
พอใช = 1 ครั้งตอปหรือ
มากกวาและผูเรียนไดรับการ
ตรวจ รอยละ 80 -90
ปรับปรุง = 1 ครั้ง ตอปหรือ
มากกวาและผูเรียนไดรับการ
ตรวจนอยกวารอยละ 80
หรือไมมีการตรวจ
ตัวบงชี้ที่ 24 รอยละของ ดี = นอยกวารอยละ 31
ผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อ พอใช = รอยละ 31 - 40
เทียบกับแรกเขา
ปรับปรุง = มากกวารอยละ 40
ตัวบงชี้ที่ 23 จํานวน
ครั้งของการจัดบริการ
ตรวจสอบสารเสพติด
ใหกับผูเรียน

ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนครั้ง
และประเภทของ
กิจกรรมที่สงเสริมดาน
วิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพใหมี
บุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธดี

รอยละของสาขาวิชาที่จัด
กิจกรรมครบทั้ง 3 ดาน
ดี = มากกวา รอยละ 80
พอใช = รอยละ 75 - 80
ปรับปรุง = นอยกวา รอยละ 75

ผลการประเมิน
ดี พอใช ปรับ
ปรุง


จัดบริการตรวจสาร 
เสพติดใหผเู รียน
1 ครั้ง/ป รอยละ
92.11

ผูเรียนที่ออก
กลางคันเมื่อเทียบ
กับแรกเขาทั้งหมด
รอยละ 24.43



สาขาวิชาที่จัด
กิจกรรมครบทั้ง
3 ดาน คิดเปน
รอยละ 100



งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
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ขอกําหนดที่
ขอกําหนดที่ 3.3 จัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 26 จํานวนครั้ง รอยละของสาขาวิชาที่จัด
กิจกรรมครบ 2 ดาน
และประเภทของกิจ
กรรมที่สงเสริมเกี่ยวกับ ดี = มากกวา รอยละ 80
การอนุรักษวัฒนธรรม
พอใช = รอยละ 75 - 80
ประเพณี และทํานุบํารุง ปรับปรุง = นอยกวา รอยละ 75
ศิลปวัฒนธรรม
ผลการประเมิน

สัมฤทธิผล
สาขาวิชาที่จัด
กิจกรรมครบทั้ง 2
ดานคิดเปน
รอยละ 100

ผลการประเมิน
ดี พอใช ปรับ
ปรุง


5

จุดเดนของมาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนดที่ 3.1 จัดระบบการดูแล ใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 22 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา
ตัวบงชี้ที่ 23 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 24 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
ขอกําหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพใหม
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี
ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพใหมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี
ขอกําหนดที่ 3.3 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 26 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

จุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- ไมมี

แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 3
- ไมมี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี

-

-
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม ดังนี้
ขอกําหนดที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ขอกําหนดที่ 4.1 บริการ
วิชาชีพที่เหมาะสมตามความ
ตองการของชุมชน สังคม
องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอยาง
ตอเนื่อง

ตัวบงชี้ที่ 27 จํานวนและ
ประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่
ใหบริการวิชาชีพและ
สงเสริมความรูในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น
และกิจกรรม/โครงการ
ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน

ดี = มากกวา 12
กิจกรรม/โครงการ
พอใช = 10 - 12
กิจกรรม/โครงการ
ปรับปรุง = นอยกวา
10 กิจกรรม/โครงการ

ขอกําหนดที่ 4.2 จัดสรร
งบประมาณเพื่อการบริการ
วิชาชีพอยางเปนระบบและ
สอดคลองกับแผนบริการ
วิชาชีพที่กําหนด

ตัวบงชี้ที่ 28 รอยละของ ดี = มากกวารอยละ
0.20
งบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่
พอใช = รอยละ
ใหบริการวิชาชีพและ
0.11 - 0.20
สงเสริมความรูในการ
ปรับปรุง = นอยกวา
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น รอยละ 0.11
และกิจกรรม/โครงการ
ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนตอ
งบดําเนินการทั้งหมด
ผลการประเมิน

สัมฤทธิผล
จํานวน 32
กิจกรรม /
โครงการ

ผลการประเมิน
ดี พอใช ปรับ
ปรุง


งบประมาณในการ 
จัดกิจกรรมรอยละ
2.32

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี

2

-

-
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จุดเดนของมาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 27 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
ขอกําหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนบริการ
วิชาชีพที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 28 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชนตองบดําเนินการทั้งหมด

จุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
- ไมมี

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจยั ดังนี้
ขอกําหนดที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ขอกําหนดที่ 5.1
สงเสริม สนับสนุนใหมี
การสรางและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงานที่
นําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงานที่
นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การ
ประกอบอาชีพและ/หรือการ
พัฒนาชุมชน ทองถิ่น และ
ประเทศซึ่งนําไปสูการ
แขงขันในระดับชาติ

รอยละของสาขางานที่มีการ
จัดทํานวัตกรรมฯ
ปวช.อยางนอย 2 เรื่อง/ป
การศึกษา
ปวส. อยางนอย 8 เรื่อง/ป
การศึกษา
ดี = มากกวารอยละ 80
พอใช = รอยละ 75-80
ปรับปรุง=นอยกวารอยละ75

ผลการประเมิน
สัมฤทธิผล
ดี พอใช ปรับ
ปรุง
รอยละของสาขา 
งานที่มีการจัด
ทํานวัตกรรม
ปวช. รอยละ 80
ปวส. รอยละ
100 เฉลี่ย
รอยละ 90

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2551

ขอกําหนดที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

สัมฤทธิผล

ขอกําหนดที่ 5.2
จัดสรรงบประมาณใน
การสรางและเผยแพร
พัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใช
ในการพัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
ขอกําหนดที่ 5.3
จัดการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับการสรางและ
พัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใช
ในการพัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

ตัวบงชี้ที่ 30 รอยละของ
งบประมาณที่ใชในการจัดทํา
และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัยและ
โครงงานตองบดําเนินการ
ทั้งหมด

ดี = มากกวารอยละ 1.00
พอใช = รอยละ 0.50 -1.00
ปรับปรุง = นอยกวา รอย
ละ 0.50

งบประมาณที่ใช
ในการจัดและ
เผยแพรฯ
รอยละ 0.60 ตอ
งบดําเนินการ
ทั้งหมด

ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและ
ชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

ดี = มากกวา 4 ครั้ง
พอใช = 3 -4 ครั้ง
ปรับปรุง = นอยกวา 3
ครั้ง

การเผยแพร
ขอมูลและ
พัฒนา
นวัตกรรมฯ
รวม 14 ครั้ง

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
ดี พอใช ปรับ
ปรุง
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1

จุดเดนของมาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5.1 สงเสริม สนับสนุนใหมกี ารสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัย และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจยั และโครงงานที่นาํ ไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และ
ประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ
ขอกําหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจยั และ
โครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี

-
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ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ
งานวิจยั และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

จุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ขอกําหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสรางและเผยแพรพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัย และ
โครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 30 รอยละของงบประมาณที่ใชในการจัดทําและเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั
และโครงงานตองบดําเนินการทั้งหมด

แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 5
1. วิทยาลัยควรจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั จาก
หนวยงานภายนอก

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6 ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
ขอกําหนดที่

ตัวบงชี้

ขอกําหนดที่ 6.1ใชภาวะผูนํา
และการมีวิสัยทัศนของ
ผูบริหารในการผสมผสาน
ความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษาและหนวยงาน
หรือบุคคลภายนอกใหเขามา
มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 32 ระดับ
คุณภาพการบริหารของ
ผูบริหารที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาหรือแผน
ยุทธศาสตรและการมี
สวนรวมของประชาคม
อาชีวศึกษาดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได

เกณฑการประเมิน

สัมฤทธิผล

ดี = มากกวา 6 ขอ
พอใช = 5 - 6 ขอ
ปรับปรุง = นอยกวา 5
ขอ

ปฏิบัติได 8
ขอ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี

ผลการประเมิน
ดี พอใช ปรับ
ปรุง
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ขอกําหนดที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

สัมฤทธิผล

ขอกําหนดที่ 6.2 จัดระบบ
การดูแลบุคลากรของ
สถานศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ

ตัวบงชี้ที่ 33 รอยละของ
บุคลากรในสถานศึกษาที่
สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางถูกตอง
เหมาะสม

ดี = มากกวารอยละ 90 รอยละ 100
พอใช =รอยละ 85-90
ปรับปรุง =นอยกวา รอย
ละ 85

ขอกําหนดที่ 6.3 จัดระบบ
สารสนเทศและการจัดการ
ความรูเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้ที่ 34 ระดับ
คุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการ
จัดการความรูของ
สถานศึกษา

ดี = ปฏิบัติขอ 1 - ขอ 4 ปฏิบัติได 5
หรือปฏิบัติครบทั้ง 5 ขอ ขอ
พอใช =ปฏิบัติขอ 1-ขอ 3
ปรับปรุง = ปฏิบัติได
1 - 2 ขอ หรือไมได
ดําเนินการ

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
ดี พอใช ปรับ
ปรุง
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-

จุดเดนของมาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6.1 ใชภาวะผูน ําและการมีวสิ ัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษาและหนวยงานหรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 32 ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนพัฒนาหรือ แผน
ยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได
ขอกําหนดที่ 6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 33 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ไดอยางถูกตอง เหมาะสม
ขอกําหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 34 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา

จุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
- ไมมี
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี

-
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปการศึกษา 2551
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในแตละมาตรฐานและตัวบงชี้
ระดับการประเมินแตละตัวบงชี้

ปรับปรุง
คะแนนเทากับ 1
พอใช
คะแนนเทากับ 2
ดี
คะแนนเทากับ 3
ระดับการประเมินแตละมาตรฐาน (ตัดสินจากคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินทุกตัวบงชีใ้ นแตละ
มาตรฐาน)
ปรับปรุง
พอใช
ดี

คะแนนเทากับ 1.00 - 1.66
คะแนนเทากับ 1.67 - 2.33
คะแนนเทากับ 2.34 - 3.00

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี
ตัวบงชี้
1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด
ตามชั้นป
2. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
3. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การ
เขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
4. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่
จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
5. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
สําเร็จการศึกษา
7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ

ดี

ผลการประเมิน
พอใช
ปรับปรุง










งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
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ตัวบงชี้
9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
ผูสําเร็จการศึกษา
สรุป ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 เฉลี่ย 2.89 อยูในเกณฑ ดี

ดี


8

ผลการประเมิน
พอใช
ปรับปรุง

1

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินอยูในระดับ ดี
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ดี
พอใช ปรับปรุง

10. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน

11. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริงเพือ่ ใหผูเรียน
ไดพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการ
สอน

12. รอยละของงบประมาณทีส่ ถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับ
การจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
13. ระดับความเหมาะสมเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละ

สาขาวิชา
14. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ

หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด
15. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา
16. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่

รับผิดชอบ
17. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ





งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
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ตัวบงชี้
18. จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
19. จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
20. อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิ านวิชาชีพตอผูเรียนในแต
ละสาขาวิชา
21. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
สรุป ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 เฉลี่ย 2.67 อยูในเกณฑ ดี

ดี

ผลการประเมิน
พอใช ปรับปรุง
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2

1

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผลการประเมินอยูในระดับ ดี
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ดี
พอใช ปรับปรุง

22. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา

23. จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน
24. รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
25. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ งเสริมดานวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ
26. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ งเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สรุป ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 เฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ ดี





5

-
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-
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสงั คม ผลการประเมินอยูในระดับ ดี
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ดี
พอใช
ปรับปรุง
27. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ 
และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและกิจกรรม/
โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อประกอบวิชาชีพของประชาชน

28. รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และ
กิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชนตองบดําเนินการ
สรุป ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 4 เฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ ดี
2
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม และการวิจัย ผลการประเมินอยูในระดับ ดี
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ดี
พอใช
ปรับปรุง

29. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานที่นําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และ/
หรือ การพัฒนาชุมชน สังคม ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการ
แขงขันในระดับชาติ

30. รอยละของงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานตองบประมาณทั้งหมด
31. จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอ มูลขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
สรุป ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 5 เฉลี่ย 2.67 อยูในเกณฑ ดี



2

1
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนาํ และการจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี
ผลการประเมิน
ตัวบงชี้
ดี
พอใช
ปรับปรุง
32. ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความ
โปรงใสตรวจสอบได
33. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม
34. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู

ของสถานศึกษา
สรุป ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 6 เฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ ดี
3

2. ผลการประเมินรวมทุกมาตรฐาน
ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษารวมทุกตัวบงชี้
ไดสรุปโดยนําผลการประเมินทุกตัวบงชี้แปลงเปนคาคะแนน จากนัน้ หาคาเฉลี่ยเพื่อเปนตัวแทนผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี พบวาอยูใ นระดับ ดี
คะแนนประเมินเฉลี่ย 2.87 ดังตาราง
การประเมินคุณภาพภายใน

ผลการประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

2.89

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

2.67

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

3.00

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

3.00

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

2.67

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

3.00

สรุปเฉลี่ย
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3. จุดที่สถานศึกษาควรพัฒนา
ผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2551 พบวา วิทยาลัยฯ ควรมีการพัฒนา
สถานศึกษาเพิม่ เติม โดยการพิจารณาจากตัวบงชี้ที่ไดผลการประเมินในระดับพอใชและปรับปรุงดังนี้
3.1 ดานผูเรียนทีม่ ีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีทจี่ ําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม ครูผูสอนวิชาชีพแตละรายวิชาควรกําหนดกิจกรรมการศึกษาคนควา
รูปแบบตางๆ โดยมอบหมายใหผูเรียนศึกษาคนควาทางอินเตอรเน็ต และนําเสนอผลงานดวยการใช
สื่อคอมพิวเตอรใหมากขึ้น ตลอดจนการปฏิบัติงานวิชาชีพที่ตองใชเทคโนโลยีเฉพาะวิชาชีพ ครูผูสอนควร
กํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด เพือ่ ใหผูเรียนมีความรู ความ สามารถและทักษะใน
การใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ วิทยาลัยฯ ควรดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมี
ปริมาณเพียงพอกับปริมาณผูเรียน และปรับปรุงหองอินเตอรเน็ต ใหพรอมสําหรับบริการผูเรียน
3.2 จัดสรรงบประมาณดานวัสดุฝกสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอและเหมาะสม
กับผูเรียน ควรจัดเก็บขอมูลดานงบประมาณ และคาใชจา ยในการจัดซือ้ วัสดุฝกสําหรับการจัดการเรียนการ
สอน โดยแยกสาขางานที่เปดสอนเพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชในระบบประกันคุณภาพใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดของตัวบงชี้
3.3 จัดสรรงบประมาณเพือ่ จัดหาคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอจํานวนผูเรียน และจัดกลุมผูเรียนให
สอดคลองกับจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในแตละหอง รวมถึงการปรับปรุงขนาดหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรใหสามารถวางระบบคอมพิวเตอรใหสอดคลองกับกลุมผูเรียน
3.4 แผนกวิชาควรกําหนดแผนการจัดหาผูเชีย่ วชาญ ผูทรงคุณวุฒิ เขารวมพัฒนาผูเรียนในทุก
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ โดยจัดอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง/สาขาวิชา/สาขางาน และจัดทําทําเนียบภูมิปญญา
ทองถิ่นในแตละสาขา เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหแกผูเรียน
3.5 วิทยาลัยควรจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั จาก
หนวยงานภายนอก และสนับสนุนผูสอนและผูเรียนใหมคี วามสามารถดานการวิจัยฯ ดวยการจัดฝกอบรมให
ความรูเพิ่มเติม
นอกจากนี้ วิทยาลัย ฯ ควรมีระบบการติดตามนิเทศการเรียนการสอน โดยหัวหนาแผนกวิชา
และฝายวิชาการเพิ่มมากขึ้น และมีการจัดบรรยากาศหองเรียน หองปฏิบตั ิการ โรงฝกงานที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน จัดตกแตงสภาพภูมิทัศน บริเวณภายในวิทยาลัยฯ ใหมคี วามสวยงาม ตลอดจนถึงการสราง
ทัศนคติที่ดี ใหผูเรียนมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพทีเ่ รียน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
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4. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
วิทยาลัยไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของ
วิทยาลัย ซึ่งไดจัดทํารูปแบบของโครงการ / กิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดดังนี้
4.1 แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
4.1.1 โครงการเกษตรปริทัศน
4.1.2 โครงงานวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐ
4.1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
4.1.4 กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาใหม
4.1.5 โครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
4.1.6 โครงการงานโสตทัศนูปกรณ
4.1.7 โครงการศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง
4.2 แผนพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4.2.1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
4.2.2 โครงการกิจกรรม อกท.
4.2.3 โครงการกิจกรรมวันสําคัญ
4.2.4 โครงการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
4.2.5 โครงการกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
4.2.6 โครงการกิจกรรมนักศึกษา
4.2.7 โครงการกิจกรรมลูกเสือสามัญ
4.2.8 กิจกรรมอบรมการปองกันยาเสพติดและเอดส
4.3 แผนงานเสริมตัวชี้วัดกิจกรรมการประกันคุณภาพฯ
4.3.1 โครงการงานมาตรฐานการศึกษา
4.3.2 โครงการพัฒนาบุคลากร
4.3.3 โครงการงานหองสมุด
4.3.4 โครงการงานศูนยขอมูล
4.3.5 โครงการปรับปรุงโทรศัพทภายใน
4.3.6 โครงการงานอาคารสถานที่
4.3.7 โครงการงานวิจยั
4.4 แผนงานพัฒนาศักยภาพแผนกวิชา/กิจกรรมภายในแผนกวิชา
4.4.1 โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาตางๆ
4.4.2 โครงการพัฒนาแผนกวิชาตางๆ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
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4.4.3 โครงการปรับปรุงแผนกวิชาพืชศาสตร
4.4.4 โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
4.4.5 โครงการจัดหาวัสดุรายวิชาการประกอบคอมพิวเตอร
4.5 แผนงานฟารมธุรกิจ
4.5.1 โครงการเลี้ยงสุกร
4.5.2 โครงการเลี้ยงกบ
4.5.3 โครงการเลี้ยงปลา
4.5.4 โครงการปลูกปาลมน้ํามัน
4.5.5 โครงการสวนยางพารา
4.5.6 โครงการปลูกพืชไรดนิ
4.5.7 โครงการเลี้ยงไกไข
4.5.8 โครงการเพาะและอนุบาลปลาน้ําจืด
4.5.9 โครงการปลูกไมประดับ
4.6 แผนงานจัดการศึกษางานวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
4.6.1 โครงการจัดการเรียนการสอนใหกบั นักศึกษา อศ.กช.
4.6.2 วิชาชีพระยะสั้นสําหรับประชาชนทั่วไป
4.6.3 เกษตรระยะสั้น
4.6.4 เกษตรระยะสั้น (108 อาชีพ)
4.7 โครงการตามนโยบาย สอศ. และงบสนับสนุนอื่นๆ
4.7.1 โครงการอาหารกลางวันเพื่อความยัง่ ยืน
4.7.2 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.7.3 โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
4.7.4 ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน

5. สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.1 ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาผูสอนในวิทยาลัยจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพือ่ ฝกอบรมใหความรูดานการผลิตสื่อการสอน การทํางานวิจัย ครูที่ปรึกษา และ
การประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซือ้ อุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน
5.3 ความรวมมือจากสถานประกอบการและศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จดานอาชีพทางการเกษตร
และสาขาที่เกีย่ วของ เพื่อเปนแหลงเรียนรูใ หแกผูเรียน
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