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รายงานผลการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอมูลแกไขเมื่อ 2020-07-09 เวลา 10:07:32
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สวนท่ี 1

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยโสธร จัดการศึกษาโดยเปนองคการแหงการเรียนรูมุงผลิตและพัฒนากำละง

คนดานอาชีวเกษตรใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล และบริการวิชาชีพสูชุมชน ตามหลัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสายเกษตรกรรม โดยเนน

นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบกระบวนการ PJBL และ STEM EDUCATION เปนการสราง

นวัตกรรมทางการเกษตร นำความรูที่ไดเผยแพรตอสังคมและชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ปการ

ศึกษา 2562 พบวา มีการดำเนินการไดอยางประสบผลสำเร็จในการสรางและการพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู เชนหองปฏิบัติการตาง ๆ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย

เรียนรูแผนกวิชาตางๆ 

        

          

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษา และไดทำ MOU กับสถานประกอบ

การเพ่ือสงนักเรียน นักศึกษา เขาฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาตางๆ ไดเนน

การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะของนักเรียน นักศึกษา ตามสาขางาน นอกจากนี้ยังมีการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ของนักเรียน นักศึกษา และ V-NET เปนประจำทุกปการศึกษา 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

การจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษารวมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 28 จังหวัดยโสธร โดยเปน

นักเรียนสาขาประมง และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้นักเรียนรุนแรกไดสำเร็จการศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรในปการศึกษา 2561 และเขาศึกษาตอชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในระบบปกติ ในสาขา

วิชาอุตสาหกรรมเกษตรและสาขาพืชศาสตร  

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

ความเปนมาและความสำคัญ 

       ปจจุบันเทคโนโลยีในประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทำใหการดำรงชีวิตของมนุษยใน

ปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปและยังสงผลกระทบอีกมากมายหลายดานโดยเฉพาะกับเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ยังไมมีการ

คิดวิเคราะหแยกแยะถึงความจำเปนของประโยชนและโทษจากเทคโนโลยี ซึ่งอาจนำมาใชในทางที่ผิดเชนการติด

เกมส ติดแชทตางๆ  บวกกับการเลี้ยงดูเด็กของผูปกครองบางคนซึ่งไมไดใสใจมากนักจึงอาจทำใหเด็กขากที่
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ปรึกษาท่ีพึ่งในเวลาท่ีเกิดปญหา จากผลกระทบที่กลาวมา ทำใหวิทยาลัยประสบปญหานักเรียนออกกลางคัน ดัง

นั้นเพ่ือใหการติดตามชวยเหลือนักเรียนนักศึกษาใหสามารถเรียนจบการศึกษาใหไดตามระยะเวลา จากปญหาดัง

กลาวนี้งาน 

แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ไดตระหนักถึงความสำคัญของการแกปญหาดังกลาวจึงไดจัดโครงการการจัด

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาเปนรายบุคคล ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ยโสธร ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกคน เพ่ือไดรับการแกไขและชวยเหลืออยางเหมาะสม ตอไป 

วัตถุประสงค 

       1. เพ่ือเพิ่มปริมาณเรียนโดยการลดปญหานักเรียนออกกลางคัน 

       2. เพ่ือทำฐานขอมูลผูเรียน และจำแนกผูเรียน กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา 

วิธีดำเนินการ 

       1. จัดทำแฟมประวัติของนักเรียนทุกคน 

       2. พบผูปกครองของนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบถามขอมูลเบื้อตนเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา เปนราย

บุคคล 

       3. สรุปผลการติดตามผูเรียน และหาแนวทางการแกปญหารายบุคคล 

ผลการดำเนินงาน 

       ผูเรียนมีจำนวนการออกกลางคันลดนอยลงจากปการศึกษา 2562 

ประโยชนท่ีไดรับ 

       1. ทำใหจำนวนผูเรียนออกกลางคันลดลง 

       2. ไดรูถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนและแกปญหาไดทันทวงที



29/7/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 4/37

สวนท่ี 2

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 173/2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130

  โทรศัพท 045756616  โทรสาร 045756617

  E-mail kasetyaso2520@hotmail.com  Website www.ksetyaso.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เปนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูบนถนน  คำเข่ือนแกว – มหาชนะชัย บริเวณกิโลเมตรที่ 12 หางจากอำเภอคำเขื่อนแกว 

12 กิโลเมตร หางจากอำเภอมหาชนะชัย 6 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดยโสธร 35กิโลเมตร   

 ตั้งอยูเลขท่ี 173 หมู 2 บานปอแดง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พื้นที่ 568 ไร 3 งาน 

81 ตารางวา จัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีความเปนมาตั้งแตจัดตั้งจนถึงปจจุบันดังนี้ 

ป  พ.ศ. 

รายละเอียด 

21 กุมภาพันธ  2520 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง  โรงเรียนเกษตรกรรมยโสธร  สังกัด กรมอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  วิทยาลัยจึงถือเอาวันกอต้ังครั้งแรก คือ  วันที่  21  กุมภาพันธ  2520    เปนวัน สถาปนาวิ

ทยาลัยฯ 

ปการศึกษา 2522 เปดรับนักเรียนรุนแรกหลักสูตร  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4)  จำนวน  120 คน  และ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2520 (ปวช.)  จำนวน  35  คน 

ปการศึกษา  2524   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.เกษตรกรรม) 

28 กันยายน 2524   ไดเปลี่ยนชื่อเปน  วิทยาลัยเกษตรกรรมยโสธร 

ปการศึกษา  2525   เปดสอนหลักสูตรพิเศษอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นสำหรับเกษตรทั่วไป 

ปการศึกษา  2526 เปดสอนหลักสูตรพิเศษ อบรมวิชาชีพเกษตรกรรมเคลื่อนที่ 

ปการศึกษา  2527   เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.เกษตรกรรม) 

ปการศึกษา  2528 เปดสอนตามโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือแกปญหาในชนบท (อศ.กช.) 

ปการศึกษา  2536 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ และ สาขาวิชาการบัญชี) 
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12  กันยายน 2537 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเมืองยศในวิทยาลัยเกษตรกรรม

ยโสธร 

ปการศึกษา 2538 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา

พณิชยการ 

26 กันยายน 2539 ไดเปลี่ยนชื่อเปน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

ปการศึกษา  2540 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา ชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชาง

ยนต 

ปการศึกษา  2542 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระบบทวิภาคี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร   (กลุมวิชา

พืชศาสตร, สัตวศาสตร และ ประมง) 

 

ป  พ.ศ. 

รายละเอียด 

ปการศึกษา  2545 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการประมง 

ปการศึกษา 2550 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต 

ปการศึกษา 2556 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี สาขางานพืชศาสตร  สาขางาน

สัตวศาสตร  สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  สาขางานธุรกิจคาปลีก สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานยานยนต 

ปการศึกษา 2556 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระบบทวิภาคี  สาขาวิชาอุตสาหกรรม

ยานยนต 

ปการศึกษา 2561 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางกลเกษตร 

ปการศึกษา 2561 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการโรงแรม 

ปจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จัดกิจกรรมการเรียน การสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) พ.ศ. 2556  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557 และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 

2558 จัดการเรียน การสอน ในระบบปกติ ระบบทวิภาคี (DVT) โครงการ อศ.กช. และโครงการฝกอบรมวิชาชีพ

เกษตรกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้  

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 

ลำดับท่ีประเภทวิชาสาขาวิชา 

1 อุตสาหกรรม ชางยนต 

2 พาณิชยกรรม การบัญชี 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 

3 เกษตรกรรม พืชศาสตรสัตวศาสตร ชางกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 

4 ประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 

ลำดับท่ีประเภทวิชา สาขาวิชา 
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1 อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล 

2 บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอรธุรกิจ 

3 เกษตรกรรม พืชศาสตร สัตวศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร 

4 ประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

5 อุตสาหกรรมทองเท่ียวการโรงแรม 

เกียรติประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

  พ.ศ. 

รายละเอียด 

พ.ศ. 2530 และพ.ศ. 2538 สถานศึกษาเรงรัดพัฒนาดีเดน  กรมอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2535 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประเภท 

 อุดมศึกษา 

พ.ศ. 2551 เยาวชนดีเดนแหงชาติ  และผูทำประโยชนตอเยาวชน  สาขาเกษตร (นายวุฒิพงษ  คนไว) 

พ.ศ. 2551 นักศึกษารางวัลพระราชทาน (นายวุฒิพงษ  คนไว) 

พ.ศ. 2554 เยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาอาชีพ  (นายวัชระ  ศรีมันตะ) 

พ.ศ. 2555 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 ประเภทอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2556 สถานศึกษาไดรับรอง  จากสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพ  การศึกษา 

 (องคการมหาชน สมศ.) 

พ.ศ. 2556 เยาวชนดีเดนแหงชาติ   (นายชาตรี  พิมวงศ) 

พ.ศ. 2556 เยาวชนคนเกง  โครงการดวยรักและหวงใยในพระราชูปถัมภ  องคสมเด็จพระเทพฯ   

 รุนที่ 6  (นายชาตรี  พิมวงศ) 

พ.ศ. 2557 นักศึกษา รางวัลพระราชทาน  (นายสัญลักษณ  ทีฆะสุข) 

พ.ศ. 2558 นักศึกษา รางวัลพระราชทาน  ระดับ ปวส. (นายกอเกียรติ  อภิญญาพงษ) 

พ.ศ. 2558 รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การประกวด “สุดยอดภาพถายกิจกรรมปองกันยาเสพติด” 

พ.ศ. 2559 นักศึกษา รางวัลพระราชทาน  (นายเฉลิมชัย  ศรีมะเรือง) 

พ.ศ. 2560 นักศึกษา รางวัลพระราชทาน  (นางสาวชนมนิภา  กำลังสันต) 

พ.ศ. 2561 รางวัลประยุกตใช MBC ดีเดน โครงการพัฒนาและเสริมสรางกำลังคนอาชีวศึกษาเกษตร 

 ประเทศไทย 4.0 สูการเปน “Smart Farmer” ป 2561 

 

  การจัดการศึกษา

  ปจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตร หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต พ.ศ.2558 จัดการเรียนการสอนในระบบปกติ  ระบบทวิภาคี (DVT)  โครงการ อศ.กช. และโครงการฝก
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อบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรตาง ๆ ภายใต         การดำเนินงาน

ของ 7 แผนกวิชา ดังนี้ 

 

  1. แผนกวิชาพืชศาสตร เปดสอน 2 ระดับ ไดแก  

   1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

สาขางานพืชศาสตร  

   1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร 

สาขางานพืชสวน และสาขางานพืชไร 

   2. แผนกวิชาสัตวศาสตร เปดสอน 2 ระดับ ไดแก  

    2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา

เกษตรศาสตร สาขางานสัตวศาสตร  

  2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา 

สัตวศาสตร  สาขางานการผลิตสัตว  

   3. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เปดสอน ๒ ระดับ ไดแก  

    3.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา

เกษตรศาสตร สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

    3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา

เกษตรศาสตร สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร  

   4. แผนกวิชาชางกลเกษตร เปดสอน 2 ระดับ ไดแก     

    4.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี 2 ประเภทวิชา คือ 

     4.1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานชางเกษตร           

     4.1.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต 

    4.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 ประเภทวิชา คือ  

     4.2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยาน

ยนต 

   5. แผนกวิชาประมง เปดสอน 2 ระดับ ไดแก  

    5.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว

น้ำ  สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

    5.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำ สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

   6. แผนกวิชาบริหารธุรกิจ เปดสอน 2 ระดับ ไดแก  

    6.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

     6.1.1 สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี 
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     6.1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

     6.1.3 สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก  สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป 

    6.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   

     6.2.1 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 

     6.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขางานคอมพิวเตอร 

   7. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ สอนวิชาพื้นฐานนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา

  สภาพชุมชน

  เปนชุมชนเกษตรกรรมโดยทำนาเปนหลัก

  สภาพเศรษฐกิจ

  เปนศูนยกลางทางการเกษตรและบริการใหกับประชาชนที่อยูในเขตรอบนอกชุมชน ซึ่งสวนใหญประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม วิทยาลัยมีการทำนาขาวหอมมะลิเปนประจำทุกป นอกจากนี้ยังมีผลผลิตของแผนกวิชาตางๆ 

ออกวางจำหนายที่สหกรณของวิทยาลัย

  สภาพสังคม

  จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. เปดสอนทั้งหมด 8 สาขาวิชา มีครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาจำนวน 49 คน นักเรียนนักศึกษาสวนใหญมีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดยโสธร

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน
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ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวมระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 130 0 20 150

ปวช.2 335 0 24 359

ปวช.3 140 0 0 140

รวม ปวช. 605 0 44 649

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 35 41 76

ปวส.2 223 34 257

รวม ปวส. 258 75 333

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 45 43 95.56

ปวส.2 27 26 96.30

รวม 72 69 95.83

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 46 39 84.78

ปวส.2 65 60 92.31

รวม 111 99 89.19

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
4 4 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 26 26 26

ขาราชการพลเรือน 1 - -
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ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

พนักงานราชการครู 10 9 10

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 5 2 3

เจาหนาท่ี 5 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
19 - -

รวม ครู 41 37 39

รวมท้ังสิ้น 70 37 39

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 1 1 2

พาณิชยกรรม 3 2 5

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 3 3 6

ประมง 1 1 2

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 8 7 15

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 9

อาคารปฏิบัติการ 3

อาคารวิทยบริการ 2
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ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอ่ืน ๆ 1

รวมท้ังสิ้น 16

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 2475333.86

งบดำเนินงาน 5465687.43

งบลงทุน 302000.00

งบเงินอุดหนุน 10106548.20

งบรายจายอื่น 6011715.40

รวมทั้งสิ้น 24361284.89

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  “ปริยัติ  เรียนดี  ปฏิบัติ  ทำจริง  ปฏิเวธ  รูแจง”

  อัตลักษณ

  “สรางสรรคแหลงเรียนรูขาวหอมมะละสูชุมชน”

  เอกลักษณ

  “มีคุณธรรม นำความรู คูทักษะ พัฒนาวิชาชีพสูสากล” 

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  “ เปนศูนยกลางในการพัฒนาคน และเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอยางยั่งยืนสูสากล ” 

  พันธกิจ

  1. พัฒนาแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยีเกษตรอยางมีสวนรวม 

2. พัฒนาการเรียนการสอนใหมีเทคโนโลยี บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงผลสัมฤทธิ์ใหกับ

นักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  

3. วิจัย พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการเผยแพรสูชุมชนอยาง
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ยั่งยืน 

4. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาใหมีสมรรถนะ ไดมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพสูสากล 

5. พัฒนาครู บุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6. สงเสริมการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และเอกลักษณของชาติโดยบูรณาการรวมกับชุมชน 

7. บริหารจัดการอยางมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได 

  เปาประสงค

  1.  ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ในดานการจัดการเรียน การสอน ในระดับ ปวช. ปวส. 

และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ และเพิ่มศักยภาพใหเปนแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยี 

2.  พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ เทคโนโลยีในงานอาชีพ และ

สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน 

3.  สงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติจริง เรียนรูจากประสบการณจริง และมีการ

ประเมินผลตามสภาพจริง 

4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

5.  มุงพัฒนาสงเสริมการวิจัย ผลงานทางวิชาการ โครงงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยวิชาชีพทางการ

เกษตร 

6.  มุงพัฒนาคุณภาพและปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรใหสัมพันธกับความตองการของสถานประกอบการ และ

การเปนผูประกอบการเกษตรแนวใหม ในระดับประเทศและสากล 

7. มุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความรักสามัคคี และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

8. พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาเกษตรตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร 

9.  สรางเสริมครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และประสบการณในวิชาที่สอน การ

ปฏิบัติหนาท่ีและพัฒนาตนเองใหทันตอเทคโนโลยี 

10.  สงเสริมและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมโดยบูรณาการรวมกับชุมชน 

11.  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรใหมีประสิทธิภาพ 

  ยุทธศาสตร

   

  กลยุทธ

  1.  พัฒนาโครงสรางและเครือขายการเรียนวิชาชีพเกษตรใหเปนแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยี 

2.  เรงรัดการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ใหสอดคลองกับ เทคโนโลยีในงานอาชีพ และสอดคลองกับสภาพทอง

ถ่ิน 

3.  สงเสริม สนับสนุน และรวมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาเกษตร และฝกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตใหแกผูปฏิบัติ

งานในสถานประกอบการและผูอยูนอกระบบ 
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4.  สงเสริมสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

5.  สงเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

6.  สงเสริมสนับสนุน และเรงรัด การจัดการอาชีวศึกษาเกษตร ดานความรวมมือ ผลิตและพัฒนากำลังคนรวมกัน

ระหวางสถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝกประสบการณ วิชาชีพ

ตามสาขาท่ีเปนความตองการของผูประกอบการเกษตร 

7. สงเสริมสนับสนุน ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความรักสามัคคี และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

8.  เรงรัดการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ และตรงกับความตองการ ของสถานประกอบ

การ ชุมชนและสังคม 

9.  สงเสริมการศึกษาตอและฝกอบรมการปฏิบัติงานดานเกษตรแนวใหม 

10.  ปรับภาพลักษณ ทัศนคติและสรางการยอมรับของสังคมที่มีตอการเรียน อาชีวศึกษาเกษตร ดวยกระบวนการ

เชิงคุณภาพใหกับนักเรียน นักศึกษา กลุมผูปกครองและชุมชน 

11.  สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาเกษตร ตามหลักธรรมาภิบาล

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นักศึกษารางวัลพระราชทาน
รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินหนวย อกท.ยโสธร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ

อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษาระดับ

ชาติ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประเมินหนวย อกท.ยโสธร โดย องคการเกษตรกรใน

อนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ

อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษาระดับ

ชาติ โดย สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ

อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษาระดับ

ชาติ โดย สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพงศเทพ พล

แสง 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

นางธัญญลักษณ

ศิริเมฆ 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

นางสินีนาฎ พล

แสง 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

นายทัศพล พล

เยี่ยม 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

นายพอใจ ฤกษ

ใหญ 

งานวิจัยสาขาบูรณ

าการ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเสรษฐสิริ

กลางเมือง 

งานวิจัยสาขาชาง

กลเกษตร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอังศุธร อังคะนิต 

โครงงานวิทยาศาสาต

รเิสโซ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางธัญญลักษณ ศิริเมฆ

โครงงานวิทยาศาสตรเอ

สโซ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสุวัฒนา เกษวงษ 

โครงงานวิทยาศาสตรเอ

สโซ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเสษฐสิริ กลางเมือง

โครงงานวิทยาศาสตรเอ

สโซ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางจริยาวดี เจริญสุข 

โครงงานวิทยาศาตรเอส

โซ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอังศุธร อังคะนิต 

โครงงานวิทยาศาสตรเอ

สโซ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสุวัฒนา เกษวงษ 

โครงงานวิทยาศาสตรเอ

สโซ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางธัญญลักษณ ศิริเมฆ

โครงงานวิทยาศาสตรเอ

สโซ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเสรษฐสิริ กลาง

เมือง 

โครงงานวิทยาศาสตรเอ

สโซ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางจริยาวดี เจริญสุข 

โครงงานวิทยาศาสตรเอ

สโซ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สุวิช ฝุนเงิน 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

นายทวิทย บรรณารักษ 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

นางสาวเรียมฤทัย โพธ์ิ

หลา 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

นางสราลี นิยมพันธ 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

นางสาวรัตนา สมสุข 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

นางบรรเจิดโสม ขันแข็ง

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

นางสิวินา สินน้ำคำ 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

นายสุทธิพงศ ปคมา 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

นายวุฒิชัย อาทิตยตั้ง 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางธัญญลักษณ ศิริเมฆ

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

นายธีระพงษ ศิริเมฆ 

ครูผูฝกทักษะแทรกเตอร

ลอยาง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวีระยุทธ จันทุดม 

ทักษะศิลปประดิษฐ

ชนะ

เลิศ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายเกรียงศักดิ์ พวง

พันธ 

ทักษะจัดสวนตูกระจก

ชนะ

เลิศ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางพิไลวรรณ อาจลึก 

ประกวดรองเพลงไทย

ลูกทุงหญิง

ชนะ

เลิศ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายทวิทย บรรณารักษ 

การประกวดรองเพลง

ไทยลูกทุงชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายศุภชล ขันแข็ง 

ประกวดโฟลคซอง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสราลี นิยมพันธ 

ทักษะการเขียนและนำ

เสนอแผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวอรอุมา โมหาง

หวา 

สัมมนาผลงานชมรมสัตว

ศาสตร

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวปญจพร

ประเสริฐสังข 

ทักษะประมงพื้นฐาน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธีระพงษ ศิริเมฆ 

การแขงขันทักษะ

แทรกเตอรลอยาง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนาวิน อุดมพรม 

โครงงานวิทยาศาสตร

เอสโซ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย

นางสาวทิวาวรรษ

สายคำพันธ 

โครงงานวิทยาศาสตร

เอสโซ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย

นางสาวรรณิสา บุญ

หาร 

โครงงานวิทยาศาสตร

เอสโซ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย

นายกฤษฎา นามขำ 

ทักษะการผลิตลูกชิ้น

จากเนื้อไก

ชนะ

เลิศ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

นางสาวธิดารัตน จุ

มลี 

ประกวดรองเพลง

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

นายเอกราช เพชรคง

ประกวดรองเพลงลูก

ทุงชาย

ชนะ

เลิศ
ชาติ

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

นายสุทธิพงศ

ประการแกว 

ศิลปประดิษฐ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุเมธ ประการ

แกว 

ศิลปประดิษฐ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

นางสาวธิดารัตน จุ

มลี 

สัมมนาทางวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

นางสาวธิดารัตน จุ

มลี 

สัมมนาทางวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

นางสาวนันทการ สม

วงศ 

การสัมมนาวิชาชีพ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

นางสาวรจนา แสงพล

สัมนาทางวิชาการ

สาขาสัตวศาสตร

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

นายสุริยา เจริญ 

สัมมนาทางวิชาการ

ทางสัตวศาสตร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวธิดารัตน จูมลี 

ทักษะประกวดรองเพลงลูกทุงหญิง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาววรรณิสา บุญหาร 

โครงงานวิทยาศาสตรเอสโซ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย

นางสาววรรณิสา บุญหาร 

โครงงานวิทยาศาสตรเอสโซ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย

นางสาวทิวาวรรณ สยาคำพันธ 

โครงงานวิทยาศาสตรเอสโซ

ชนะ

เลิศ
นานาชาติ สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นาวสาวทิวาวรรณ สายคำพันธ 

โครงงานวิทยาศาสตรเอสโซ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย

นางสาวธิดารัตน จูมลี 

ประกวดรองเพลงลูกทุงหญิง

ชนะ

เลิศ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายณัฐชัย คำมะธิต 

ทักษาการใชแรกเตอรลอยาง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายสิทธิพงษ ประการแกว 

ทักษะศิลปะประดิษฐ

ชนะ

เลิศ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายสุเมธ ประการแกว 

ทักษะศิลปะประดิษฐ

ชนะ

เลิศ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายจตุพล แสนทา 

ทักษะพ้ืนฐานประมง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายจตุพร แสนทา 

ทักษะพ้ืนฐานทางประมง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายสุทินันท คุมบุญ 

ทักษะการเขียนแผนนำเสนอแผน

ธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวฐิติมา ผลทับทิม 

ทักษะการเขียนแผนนำเสนอแผน

ธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวอริสา บุญเกื้อ 

ทักษะการเขียนแผนและนำเสนอ

แผนธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอรอนงค ชลพันธ 

การสัมมนาชมรมวิชาชีพเกษตรและ

ท่ีเกี่ยวของ สาขาสัตวศาสตร

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายธนโชติ บุตรใส 

การสัมมนาชมรมวิชาชีพเกษตรและ

ท่่ีเกี่ยวของ สาขาวิชาสัตวศาสตร

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวโอรดา ศรีมะเรือง 

การสัมมนาชมรมวิชาชีพเกษตรและ

ท่ีเกี่ยวของ สาขาสัตวศาสตร

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายพงศธร ถึงแสง 

ประกวดรองเพลงลูกทุงชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นางสาวพรไพริน ศิริบุตร 

การประกวดโฟลคซอง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายเอกราช เพ็ชรคง 

การประกวดโฟลคซอง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายจีระวัฒน นาลธรรม 

การประกวดโฟลคซอง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายธันวา ศิลารักษ 

การประกวดโฟลคซอง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

นายสุทธินันทร คุมบุญ 

โครงงานวิทยาศาสตรเอสโซ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย

นางสาวปรียากรณ แกวบุญเรือง 

โครงงานวิทยาศาสตรเอสโซ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย

นายเสกสรรค จงอยูกลาง 

โครงงานวิทยาศาสตรเอสโซ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเสกสรรค จงอยูกลาง 

โครงงานวิทยาศาสตรเอสโซ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย

นายสุทธินันทร คุมบุญ 

โครงงานวิทาศาสตรเอสโซ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย

นางสาวปรียากรณ ศรีุบุญเรือง 

โครงงานวิทยาศาตรเอสโซ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย

นางสาวจุฑามาศ เชื้อวงษ 

ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม

อาชีวศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

นางสาวจุฑามาศ เชื้อวงษ 

ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม

อาชีวศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

นางสาวบัณฑิตา สมวงศ 

ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม

อาชีวศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
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สวนท่ี 3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ

ประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

ส่ิงแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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สวนท่ี 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   1.1.1 เชิงปริมาณ : 112 คน 

   1.1.2 เชิงคุณภาพ : 95.12% 

   1.1.3 ผลสะทอน : คณะกรรมการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับชาติ  

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

   1.2.1 เชิงปริมาณ : 109 คน 

   1.2.2 เชิงคุณภาพ : 93.16% 

   1.2.3 ผลสะทอน : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

1.3 อื่น ๆ ที่สถานศึกษากำหนด

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

   2.1.1 เชิงปริมาณ : 50 คน 

   2.1.2 เชิงคุณภาพ : ระดับ 3 ดาว 

   2.1.3 ผลสะทอน : ธนาคารเพื่อการเกษตร, ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

   2.2.1 เชิงปริมาณ : 18 คน 

   2.2.2 เชิงคุณภาพ : รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 2 รางวัล, รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ2 4 รางวัล  

   2.2.3 ผลสะทอน องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ
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เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.3 อื่น ๆ ที่สถานศึกษากำหนด

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

   3.1.1 เชิงปริมาณ 

   3.1.2 เชิงคุณภาพ 

   3.1.3 ผลสะทอน 

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3.2.1 เชิงปริมาณ 

   3.2.2 เชิงคุณภาพ 

   3.2.3 ผลสะทอน 

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

   3.3.1 เชิงปริมาณ 

   3.3.2 เชิงคุณภาพ 

   3.3.3 ผลสะทอน 

3.4 อื่น ๆ ที่สถานศึกษากำหนด

  2) จุดเดน

  2) จุดเดน 

 ใหสถานศึกษาระบุจุดเดนของการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ดานความรู 

ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  ตามบริบทของสถาน

ศึกษา

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามบริบทของสถานศึกษา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ
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1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

   1.1.1 เชิงปริมาณ 

   1.1.2 เชิงคุณภาพ 

   1.1.3 ผลสะทอน 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

   1.2.1 เชิงปริมาณ : 41 คน 

   1.2.2 เชิงคุณภาพ : 100% 

   1.2.3 ผลสะทอน :  

3. อื่น ๆ ที่สถานศึกษากำหนด

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

   2.1.1 เชิงปริมาณ : 41 คน 

   2.1.2 เชิงคุณภาพ : 100% 

   2.1.3 ผลสะทอน  

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

   2.2.1 เชิงปริมาณ :  

   2.2.2 เชิงคุณภาพ 

   2.2.3 ผลสะทอน 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 

   2.3.1 เชิงปริมาณ : 41 คน 

   2.3.2 เชิงคุณภาพ : 100% 

   2.3.3 ผลสะทอน 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

   2.4.1 เชิงปริมาณ : 41 คน 

   2.4.2 เชิงคุณภาพ : 100% 

   2.4.3 ผลสะทอน 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

   2.5.1 เชิงปริมาณ 
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   2.5.2 เชิงคุณภาพ 

   2.5.3 ผลสะทอน 

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

   2.6.1 เชิงปริมาณ : 31 หอง 

   2.6.2 เชิงคุณภาพ : 100% 

   2.6.3 ผลสะทอน : ระดับดี 

2.7 อื่น ๆ ที่สถานศึกษากำหนด

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

3.1. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   3.1.1 เชิงปริมาณ 

   3.1.2 เชิงคุณภาพ 

   3.1.3 ผลสะทอน 

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

   3.2.1 เชิงปริมาณ 

   3.2.2 เชิงคุณภาพ 

   3.2.3 ผลสะทอน 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

   3.2.1 เชิงปริมาณ 

   3.2.2 เชิงคุณภาพ 

   3.2.3 ผลสะทอน 

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

   3.4.1 เชิงปริมาณ 

   3.4.2 เชิงคุณภาพ 

   3.4.3 ผลสะทอน 

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

   3.5.1 เชิงปริมาณ 

   3.5.2 เชิงคุณภาพ 

   3.5.3 ผลสะทอน 

3.6 อื่น ๆ ที่สถานศึกษากำหนด
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4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

   2.1.1 เชิงปริมาณ 

   2.1.2 เชิงคุณภาพ 

   2.1.3 ผลสะทอน 

 2. อื่น ๆ ที่สถานศึกษากำหนด

  2) จุดเดน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

   1.1.1 เชิงปริมาณ 

   1.1.2 เชิงคุณภาพ 

   1.1.3 ผลสะทอน  

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

   1.2.1 เชิงปริมาณ 

   1.2.2 เชิงคุณภาพ 

   1.2.3 ผลสะทอน 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

   1.3.1 เชิงปริมาณ : 2 

   1.3.2 เชิงคุณภาพ : ระดับดี 

   1.3.3 ผลสะทอน : สถานีตำรวจภูธรอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

1.4 อื่น ๆ ที่สถานศึกษากำหนด

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

2.1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

    2.1.1 เชิงปริมาณ : 3 ผลงาน 

    2.1.2 เชิงคุณภาพ : 66.66 % 

    1.1.3 ผลสะทอน : สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 

 2.2 อื่น ๆ ที่สถานศึกษากำหนด

  2) จุดเดน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
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สวนท่ี 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 1 20

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 3 9

ผลรวมคะแนนที่ได 29

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 115 25.22

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

ผลรวมคะแนนที่ได 17

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 68.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 5 10

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 1 15

ผลรวมคะแนนที่ได 35

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95 36.84

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนที่ได 25

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15



29/7/2563 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 33/37

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 85

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 85 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 65 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนที่ได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30 100.00
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 45 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 5 15

ผลรวมคะแนนที่ได 15

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 15 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 34.47

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 25.22

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 68

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 36.84

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 100

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 69.20

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนท่ี 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนท่ี 7

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2.3 ดานการบริหารจัดการ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย


