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ค ำน ำ 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา  34  วรรคสอง  
และพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา 17 ก าหนดให้คณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดท ามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ประจ าปีการศึกษา 2562  ตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2561  ที่ได้ก าหนดไว้  3  มาตรฐาน  9  ตัวบ่งชี้ โดยได้รับค าปรึกษา แนะน า และความร่วมมือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานจากบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ด้วยดี  วิทยาลัยฯ จะน าผลการประเมินคุณภาพ 
ไปพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 
    พฤษภาคม  2562 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1.1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วย 

1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท     

มีผลการประเมินในภาพรวม  ค่าคะแนนเท่ากับร้อยละ 80.00  เมื่อพิจารณาเทียบกับผลประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ท่ีมีค่าคะแนนเท่ากับร้อยละ 78.90 พบว่า มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาก่อนหน้า ร้อยละ 1.1  และเมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  ตามประเด็นการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า  ประเด็นการประเมินท่ี
อยู่ในระดับยอดเย่ียม ได้แก่  ประเด็นการประเมินด้านความรู้ มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 89.57   ประเด็น
การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 85.26 
ประเด็นการประเมินด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 89.23  ประเด็นการประเมินด้านการ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ  มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 100.00  ประเด็นการประเมินด้านความร่วมมือในการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 80.00  ประเด็นการประเมินท่ีอยู่ในระดับดี ได้แก่  
ประเด็นการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 68.24  และ
ประเด็นการประเมินด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 60.00 
      1.1.2 จุดเด่น 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มี

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ประสบการณ์ตรง 
3. มีระบบและมาตรการในการดูแลผู้เรียนท่ีดี 
4. เป็นสถานศึกษาท่ีให้โอกาสแก่ผู้เรียนท่ีด้อยโอกาส เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. สถานศึกษาสามารถสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปะเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ

ผู้เรียนสู่การแข่งขันในงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ระดับชาติ และกับหน่วยงานภายนอก  

6. ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2553” จากกระทรวงศึกษาธิการ และยังคงสภาพปัจจุบัน 

7. ผู้เรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ดีเด่น ระดับชาติ 

8. ผู้บริหารและครูผู้สอนได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้ท าคุณประโยชน์ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย    
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ดีเด่น ระดับชาติ 
 
 
 



                             2  .     

1.1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
2. ควรพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน ให้มกีารตั้งเป้าหมาย เกณฑ์การช้ีวัด แผนส่งเสริม แผนด าเนินการ และ

การประเมินผลส าเร็จอย่างชัดเจน 
3. ควรพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของครูผู้สอน 
4. สัดส่วนครูต่อผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาก 
5. ควรพัฒนาด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพของครูผู้สอนให้สูงขึ้น 
6. ควรพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
7. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนรู ้

1.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1. จัดให้มีการสอนเสริมความรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
2. จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ   
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่

ผู้เรียน 
4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนทุกสาขาวิชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนใน

สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานในยคุปัจจุบัน 
5. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โดยจัดให้มีการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน หรือ

ส่งเสริมการท าวิจัยเฉพาะทางเพื่อให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6. ส่งเสริมผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยทีมีคุณภาพ 
7. เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกรูปแบบท้ังสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากบุคคลท่ัวไป เพื่อดึงดูด

ให้มีจ านวนนักศึกษาเพิ่มข้ึน 
8. มีกระบวนการในการขับเคล่ือนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนให้สอดคล้องต่อความ

ต้องการของตลาดแรงงานและเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวทันต่อยุคสมัยให้กับผู้เรียน   
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1.2 กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ควรส่งเสริมครู  บุคลากรและผู้เรียนให้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  หรืองานวิจัยด้านอาชีวะเกษตร 

เพื่อยกระดับคุณภาพผลการผลิตทางการเกษตรกลุ่มอาชีพหลักของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท  และเพิ่มประสิทธิภาพ
เกษตรกรรมของเกษตรกรจังหวัดชัยนาท สู่การเป็น Smart Farmer อย่างมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยนื 

1.3 กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
จัดการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน สาขาวิชาชีพเกษตร โดยเน้นการผลิตอาหาร

ปลอดภัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง คือ ฐาน
การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ (organic food products Based) และขยายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท 
(อศ.กช.) ในกลุ่มผู้ปลูกข้าว (นาแปลงใหญ่) กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มผู้เล้ียงสัตว์น้ าจืด ตามบริบทของวิทยาลัย สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และระบบ logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน 
 
1.4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทได้น าเสนอผลงานท่ีโดดเด่นเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างดี  ซึ่งได้แก่โครงการ  แข่งขันทักษะวิชำชีพ อกท . วิทยำลัยเกษตร
และเทคโนโลยีชัยนำท  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) Future Farmers of Thailand คือองค์การวิชาชีพเกษตร เป็นองค์การของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
เกษตร และตามระเบียบให้มีการจัดประชุมวิขาการ มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพเกษตร ท้ังในระดับหน่วย ระดับภาค และ
ระดับชาติต่อไป 

1.4.2 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  ความสามารถ ด้านทักษะวิชาชีพเกษตรให้กับนักเรียน นักศึกษา 
  2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแต่ละชมรมมีทักษะวิชาชีพเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ 
  4. เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพเกษตรให้แก่ผู้เรียนและสถานศึกษา 

1.4.3 วิธีกำรด ำเนินงำน 
1.  การจัดกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการระดับหน่วยเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกคน และแต่ละชมรม 

มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ  และเพื่อคัดเลือกนักเรียนนกัศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเป็น
ตัวแทนของหน่วยชัยนาท ไปแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคและระดับชาติต่อไป 

2.  การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลาพัฒนาฝึกซ้อมทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในทักษะวิชาชีพท่ีตนเองสนใจหรือมีความถนัดเพื่อ
เป็นตัวแทนของหน่วยชัยนาทในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคและระดับชาติต่อไป 

3.  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านทักษะ
วิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษา มีการร่วมกับแสดงความช่ืนชมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นการ
เสริมแรงสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน นักศึกษาในการพัฒนาทักษะวิชาชีพต่อไป 
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1.4.4 ผลกำรด ำเนินงำน 
1.  นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ คุณภาพระดับ ดีเลิศ 
2.  นักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มาตรฐานเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ

ทองแดง ท้ังระดับภาค และระดับชาติ 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท (อกท.หน่วยชัยนาท) มีผลคะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับท่ี 6 

ระดับภาค ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคกลาง  ครั้งท่ี 41 วันท่ี 2 - 6 ธ.ค. 2562 
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท (อกท.หน่วยชัยนาท) มีผลคะแนนรวมเป็นล าดับท่ี 39 

ระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ  ครั้งท่ี 41 วันท่ี 14 – 20 ก.พ. 2562 

1.4.5 ประโยชนที่ไดรับ 
  1. นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสารถด้านทักษะวิชาชีพเกษตร 

2. นักเรียน นักศึกษามีความกล้าคิด  กล้าแสดง  ออกในเชิงสร้างสรรค์ 
3. นักเรียน  นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบ มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ 
4. เกิดความสามัคคี ส่งเสริมในการท างานร่วมกัน ท้ังนักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดจนผู้บริหารทุกท่าน 
5. สถานศึกษามีความภาคภูมิใจในความสามารถด้านทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาทุกคน และ

เป็นเกียรติประวัติอันดีของสถานศึกษาต่อไป  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถำนศึกษำ 
  ที่อยู่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท เลขท่ี  134  หมู่ 3  ต าบลหางน้ าสาคร  อ าเภอมโนรมย ์  
               จังหวัดชัยนาท  17170 
  โทรศัพท์ 056-941292  โทรสำร 056-431512 
  E-mail  ktchainat@hotmail.com  Website   www.cct.ac.th 
  ประวัติสถำนศึกษำ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2522  เพื่อสนองนโยบายในปีเกษตรกร   
และเพื่อขยายการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยจังหวัดชัยนาท  ได้มอบท่ีดินสาธารณประโยชน์ใน
เขตหมู่บ้านดอนแตง  ต าบลหางน้ าสาคร  อ าเภอมโนรมย ์ จังหวัดชัยนาท  จ านวน 2 แปลง เลขท่ี โฉนด 15963 และ 
15964  เป็นท่ีต้ังสถานศึกษา เมื่อวันท่ี  18  มิถุนายน 2522  โดยได้ช่ือว่า “วิทยาลัยเกษตรกรรมชัยนาท”  ได้เปิดรับ
นักเรียนแผนกวิชาเกษตรกรรม  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2524  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 
2524  ต่อมาเมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2539  ได้เปล่ียนช่ือจาก “วิทยาลัยเกษตรกรรมชัยนาท”  เป็น “วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชัยนาท” มาจนถึงปัจจุบัน 
  กำรจัดกำรศึกษำ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  ได้จัดขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  จัดต้ังวิทยาลัย
เกษตรกรรม โดยประกาศให้จัดต้ังวิทยาลัยเกษตรกรรม 10 แห่ง ในสังกัดกองวิทยาลัย กรมอาชีวศึกษา   
ต้ังแต่วันท่ี 1  มกราคม  2522 เป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันท่ี  22 มกราคม 2522  
  สภำพชุมชน 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทเป็นสถานศึกษาขนานเล็ก ท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยและอาคารเรียนเหมาะสมกับมี
จ านวนบุคลากรทางการศึกษาและจ านวนผู้เรียน 
  สภำพเศรษฐกิจ 
  สภาพเศรษฐกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  ไม่คล้องตัวนักเนื่องจากก าลังและปัจจัยการผลิตท่ี
ก่อให้เกิดรายได้สถานศึกษามีน้อย   
  สภำพสังคม 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  มีสภาพสังคมความเป็นอยู่ของนักเรียนนักศึกษาดูแลกันแบบพี่น้องให้ความ
ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ครูสามารถให้การดูแลผู้เรียนได้อย่างเท่าเทียมและใกล้ชิดเนื่องจากจ านวนผู้เรียนไม่มาก 
และผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักเมตตาธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  



                             6  .     

2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
  2.3.1 ข้อมูลผู้เรียน  

ระดับชั้น ปกติ ทวิภำค ี ทวิศึกษำ รวม 
ปวช.1 129 0 27 156 
ปวช.2 80 0 28 108 
ปวช.3 33 0 82 115 

รวม ปวช. 242 0 137 379 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภำค ี รวม 
ปวส.1 33 11 44 
ปวส.2 58 0 58 

รวม ปวส. 91 11 102 

  2.3.2 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 74 46 62.16 
ปวส.2 43 31 72.09 
รวม 117 77 65.81 

  2.3.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 207 84 40.58 
ปวส.2 81 79 97.53 
รวม 288 163 56.60 

       2.3.4 ข้อมูลบุคลำกร 
ประเภท ทั้งหมด

(คน) 
มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรง
สำขำ(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ รอง
ผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

2 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการรับรอง 22 22 22 
ข้าราชการพลเรือน 3 - - 
พนักงานราชการครู 4 4 4 
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 1 1 1 
เจ้าหน้าท่ี 5 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 18 - - 

รวมครู 27 27 27 
รวมทั้งสิ้น 55 27 27 
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  2.3.5 ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 
พาณิชยกรรม 1 0 1 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 3 4 7 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 4 4 8 
   
      2.3.6 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

ประเภทอำคำร จ ำนวน (หลัง) 
อาคารเรียน 8 
อาคารปฏิบัติการ 4 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 3 
อาคารอื่น ๆ 0 

รวมทั้งสิ้น 16 

  2.3.7 ข้อมูลงบประมำณ 
ประเภทงบประมำณ จ ำนวน (บำท) 

งบบุคลากร 1,050,110.00 
งบด าเนินงาน 1,696,000.00 
งบลงทุน 1,034,000.00 
งบเงินอุดหนุน 5,026,340.00 
งบรายจ่ายอื่น 2,739,910.00 

รวมทั้งสิ้น 11,546,360.00 
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2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
  ปรัชญำ  
   “ การเกษตรก้าวไกล  ปรับใช้เทคโนโลยี   ตามวิถีภูมิปัญญา   พัฒนาส่ิงแวดล้อม ” 
  อัตลักษณ์ 
   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความเป็นผู้น า 
  เอกลักษณ์ 
   “ ทักษะเย่ียม ” 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  วิสัยทัศน์ 
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี ้
“ มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และเป็น
ท่ีพึ่งของเกษตรกรและชุมชน ” 

  พันธกิจ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีสมรรถนะอาชีพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
พันธกิจท่ี 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
พันธกิจท่ี 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
พันธกิจท่ี 4 สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการสู่

ชุมชน 

  เป้ำประสงค์ 
1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรต้นแบบ 
3. เพิ่มจ านวนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาเกษตรโดยขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
4. ขยายการศึกษาวิชาชีพเกษตรระบบทวิภาคี อศ.กช และระบบทวิศึกษา 
5. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ 
7. สร้างผู้ประกอบการเกษตร/ธุรกิจเกษตร 

  ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ และเทคนิค โดยรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ

และทวิภาคี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาพืน้ท่ีและการบริหารจัดการฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตรกับ ทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยกระดับคุณภาพในการบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน และสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย  การทดลองท่ีสอดคล้องภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
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      กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีสมรรถนะอาชีพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ และเทคนิค โดยรูปแบบการศึกษาในระบบ 

นอกระบบและทวิภาคี 
             กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพ 
             กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  ตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และการเตรียม ความพร้อมสู่สากล 
             กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐาน

วิชาชีพ 
     ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนาพื้นท่ีและการบริหารจัดการฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
             กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาพืน้ท่ีงานฟาร์มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจัดการศึกษา  
             กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียน นักศึกษา 

เกษตรกร และชุมชน 
พันธกิจที่ 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
     ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 
             กลยุทธ์ที่ 1   เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
             กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และน้อมน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
                 กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
พันธกิจที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
     ยุทธศำสตร์ที่ 5  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตรกับ 

ทุกภาคส่วน 
             กลยุทธ์ที่ 1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาเพื่อพัฒนาการเกษตร และ

เกษตรอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล 
     ยุทธศำสตร์ที่ 6  ยกระดับคุณภาพในการบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน และสังคม 
             กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการ วิชาชีพ และสังคม 
             กลยุทธ์ที่ 2  การด าเนินงานสนองโครงการพระราชด าริ 
พันธกิจที่ 4  วิจัย  สร้างนวัตกรรม  พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ และการเป็น

ผู้ประกอบการสู่ชุมชน 
     ยุทธศำสตร์ที่ 7  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย  การทดลองท่ีสอดคล้องภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
             กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู และผู้เรียนจัดท าประกวด เผยแพร่ โครงงาน/โครงการ นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย รวมถึง การน าไปใช้ประโยชน์ท้ังระดับ
สถานศึกษา  ชุมชน  จังหวัด  ภาคและประเทศ 

             กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะให้เป็นแหล่งพึ่งพิงของผู้เรยีนและ 
  ชุมชน 
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2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
ผลคะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับท่ี 1 ระดับชาติ ด้านทักษะ
วิชาชีพศิลปะเกษตร 

ชนะเลิศ ชาติ อกท. ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

ผลคะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับท่ี 3 ระดับภาค ในงานประชุม
วิชาการ อกท. ระดับชาติ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ อกท.ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

มีผลคะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับท่ี 3 ระดับภาค ในงานประชุม
วิชาการ อกท. ระดับภาค 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสิงบุรี 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
กิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตส่ือสารสร้างสรรค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุษย ์

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการตลาดนัดพอเพียง "สืบสานภูมิ
ปัญญา พัฒนาอาชีพ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษกิจ
พอเพียง" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้านส่ิงประดิษฐ์ เพื่อยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเสาวลักษณ์ อาจรักษา  
ผลงานการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรม อกท. ใน
การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งท่ี 40 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ อกท.ชาติ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพะเยา 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายรุ่งโรจน์ อาริยะ  
ผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิ อกท. 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายเอกรัฐ สว่างยิ่ง  
ผู้ท าคุณประโยชน์ อกท. ระดับชาติ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจันสิมา ดีสมบูรณ์  
ผู้ท าคุณประโยชน์ อกท. ระดับชาติ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 
ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวรุ่งทิวา ขุนนวล  
ทักษะพืชไร ่

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางวรชิต เจริญพลพัชร  
ทักษะไม้ผล 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายนาวิน ณัฐพรพงษ ์ 
ทักษะโคเนื้อ 

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายธนากร แสงทอง  
ทักษะโคเนื้อ 

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายสิทธิชัย บุญสนองค้ าชู  
ทักษะช่างยนต์ 

ชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวรัญชนา คีรีเจริญ  
ทักษะช่างไฟฟ้า 

ชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายฐิติ ใจแสน  
ทักษะช่างก่อสร้าง 

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายธวัชชัย แซ่เฮอ  
ทักษะช่างก่อสร้าง 

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายพิพัฒน์ เสาน่วม  
ทักษะการใช้แทรกเตอร์ล้อยาง 

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวนันทิดา สกุลศิลป์เจริญ  
ทักษะช่างส ารวจ 

ชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวกันธิชา ดอยดาวเดิน  
ทักษะช่างส ารวจ 

ชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายสุกฤษฏิ์ ดอยดาวเดิน  
ทักษะช่างส ารวจ 

ชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายไพรฑูรย์ สีดาฟอง  
ทักษะการจัดสวนหย่อม 

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายธนาทิพ อิ่มสิน  
ทักษะการจัดสวนหย่อม 

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายสกรรจ์ ตามสระน้อย  
ทักษะการจัดสวนหย่อม 

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวสมฤดี รุ่งโรด  
ทักษะการจัดสวนถาด 

ชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวกาญจนา สุวรรณววงษ์  
ทักษะการจัดสวนถาด 

ชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวกัณฐิกา คลังหมื่นนา  
ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส 

ชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสิริพร หลักทรัพย์  
ทักษะการจัดสวนตู้กระจก 

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวเพ็ญนภา รักสายสกุลทวี  
ทักษะการจัดสวนตู้กระจก 

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวสุวนันท์ สกุลไพรภพ  
ทักษะการจัดดอกไม้ 

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวแพรวา จุ้ยมอญ  
ทักษะการจัดดอกไม้ 

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวลัดดาวัลย์ แสงร่มเย็น  
ทักษะศิลปะประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวอชิรญา แสงร่มเย็น  
ทักษะศิลปะประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายกิตตินันท์ ค ารักษ์  
ทักษะการผลิตน้ าผลไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายโชดิวัต จิโรจวรนาถ  
ทักษะการสร้างและน าเสนอผลงาน 

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวสุจิตตา สังข์สุวรรณ์  
ทักษะการสร้างและน าเสนอผลงาน 

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวญานิศา วงษ์ฤทธิ์  
ทักษะการสร้างส่ือส่ิงพิมพ์ 

ชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวกฤติกา มรินทร์  
ทักษะการพูดในท่ีชุมชน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวธิตินันท์ มาทัพ  
การแข่งันส้มต าลีลา 

ชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวศิรประภา ศรีปัญญา  
การแข่งขันส้มต าลีลา 

ชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายถิรนัย ทองเพ็ง  
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย 

รองชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นางสาวเสาวณี ฉายส าเภา  
การประกวดธิดารีไซเคิล 

ชนะเลิศ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายเจษฏากร คงนิล  
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายรังสรรค์ บุญญโร  
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายอุเทน หมู่คนทา  
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายอมกรณ์ โพธิ์หลวง  
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อกท. ภาคกลาง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวรุ่งทิวา ขุนนวล  
ทักษะพืชไร ่

ชนะเลิศ ชาติ อกท.ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวญานิศา วงษ์ฤทธิ์  
ทักษะการสร้างส่ือส่ิงพิมพ์ 

ชนะเลิศ ชาติ อกท.ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวสมฤดี รุ่งโรด  
ทักษะการจัดสวนถาด 

รองชนะเลิศ ชาติ อกท.ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวกาญจนา สุวรรณวงษ์  
ทักษะการจัดสวนถาด 

รองชนะเลิศ ชาติ อกท.ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวรพีพร อรุณอร่ามศรี  
ทักษะการจัดสวนตู่กระจก 

รองชนะเลิศ ชาติ อกท.ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวเพ็ญนภา รักสายสกุลทวี  
ทักษะการจัดสวนตู้กระจก 

รองชนะเลิศ ชาติ อกท.ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายฐิติ ใจแสน  
ทักษะช่างก่อสร้าง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ อกท.ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นายธวัชชัย แซ่เฮอ  
ทักษะช่างก่อสร้าง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ อกท.ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวกฤติกา มรินทร์  
ทักษะการพูดในท่ีชุมชน 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ อกท.ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวเสาวนี ฉายส าเภา  
การประกวดธิดารีไซเคิล 

ชนะเลิศ ชาติ อกท.ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

นางสาวชลิตา เสือป่า  
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สบู่น้ ามะพร้าวน้ าหอม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอส
โซ่ 

นางสาวนิภาพร แสนย่าง  
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สบู่น้ ามะพร้าน้ าหอม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - 
เอสโซ ่

นางสาวแสงดาว อิ่มเอมสวัสด์ิ  
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สบู่น้ ามะพร้าวน้ าหอม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - 
เอสโซ ่

นางสาวกาญจน์แก้ว ศรีชู  
เชือกจากเส้นใยผักตบชวา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวดาราวดี แก้วกุลศรี  
เชือกจากเส้นใยผักตบชวา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศิรินัน อาและ  
เชือกจากเส้นใยผักตบชวา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพิชชากร แม่นสอน  
เชือกจากเส้นใยผักตบชวา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายอิทธิพร จีบแก้ว  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
ทักษะพืชไร ่

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

นายวรชิต เจริญพลพัชร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 
ทักษะขยายพันธุ์พืช 

รองชนะเลิศ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

นายสุกฤษฎิ์ ดอยดาวเดิน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลเกษตร 
ทักษะช่างส ารวจ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวนันทิดา สกุลศิลป์เจริญ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลเกษตร 
ทักษะช่างส ารวจ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวกันธิชา ดอยดาวเดิน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลเกษตร 
ทักษะช่างส ารวจ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวบุ้ยพอเซ -  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะกษตร 
ทักษะการจัดดอกไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวธวัลพร ดีอุดมเชาว์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะการจัดดอกไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวศิริยากร แซ่จาง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร ทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อสัตว์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวพกาวรรณ น าอิสระภาพ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร ทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อสัตว์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวอรทัย ไพรอุดมฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ 
ทักษะการสร้างตารางค านวณ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

นายอาคม มีพร้อม  
การแข่งขันสัมมาวิชาการประเภทชมรม
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มอาชีพสาขาพืชศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

นายอภิวัฒน์ เช้ือรอด  
การแข่งขันสัมมนาวิชาการประเภทชมรม
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มอาชีพสาขาพืชศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวพิมพ์ใจ อยุ่สบายในคีรี  
การแข่งขันสัมมนาวิชาการประเภทชมรม
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มอาชีพสาขาพืชศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวหยง แซ่ว่าง  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด Miss 
FFT. 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวสุนันทา พิมขาว  
การประกวดจัดสวนถาด 

รองชนะเลิศ ภาค สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ 

นายจิรายุ แก้วสิงห์  
การประกวดจัดสวนถาด 

รองชนะเลิศ ภาค สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ 

นายนาวิน ณัฐพรพงษ ์ 
ผลการคัดเลือกสมาชิกอกท.ดีเด่นระดับชาติ 

ชนะเลิศ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววิจิตรา ปัญญาวาทิตาทร  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ระดับภาค ภาคกลาง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายโชดิวัต จิโรจวรนาถ  
การประกวดโครงงานวิทยาสาสตร์อาชีวศึกษา
ระดับภาค ภาคกลาง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวอรณี ตะวันไพรศาล  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 
ทักษะพืชผัก 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวชุดาภรณ์ ไพรอุดมฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 
ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายสิทธิชัย บุณสนองค้ าชู  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 
ทักษะไม้ผล 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายอิทธพล จีบแก้ว  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 
ทักษะพืชไร ่

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวมาริสา ขวัญแก้ว  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 
ทักษะการเพาะเห็ด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายวรชิต เจริญพลพัชร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 
ทักษะขยายพันธุ์พืช 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายสิทธิโชค มีคุณ  
การแข่งขันททักษะวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์ 
ทักษะสุกร 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายอานนท์ พลอยงาม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์ 
ทักษะสุกร 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายจักรพันธ์ ประภาสะวัต  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาสัตว์ศาสตร์ 
ทักษะสัตว์ปีก 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายพิตรพิบูล ศูขะพันธุ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์ 
ทักษะสัตว์ปีก 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกนกวรรณ เกิดอินทร ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์ 
ทักษะโคเนื้อ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายนาวิน ณัฐพรพงษ ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์ 
ทักษะโคเนื้อ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายสุกฤษฎิ์ ดอยดาวเดิน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลเกษตร 
ทักษะช่างส ารวจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนันทิดา สกุลศิลป์เจริญ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลเกษตร 
ทักษะช่างส ารวจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกันธิชา ดอยดาวเดิน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลเกษตร 
ทักษะช่างส ารวจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายสุพรรณ -  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลเกษตร 
ทักษะช่างก่อสร้าง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายสุรพล -  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลเกษตร 
ทักษะช่างก่อสร้าง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายยง แซ่ม้า  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลเกษตร 
ทักษะช่างยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายณัฏฐภัทร เถื่อนยัง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาประมง ทักษะ
การเพาะและขยายพันธุ์ปลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางงสาวณันธกาน ท้าวทรัพย์ทวี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาประมง ทักษะ
การเพาะและขยายพันธุ์ปลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายวุฒิชัย โพธิ์เชิด  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาประมง ทักษะ
พื้นฐานทางประมง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายจิราวัฒน์ ทองแท้  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาประมง ทักษะ
พื้นฐานทางประมง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวนัฐนันท์ จันทร์ฝอย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะการจัดสวนหย่อม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายพงศธร เม่นเอี่ยม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะการจัดสวนหย่อม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายจิรายุ แก้วสิงห์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะการจัดสวนหย่อม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายวิทยากร แก้วคีรี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะศิลปะประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายณชัย ทับโฉม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะศิลปะประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายธนาทิพ อิ่มสิน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะการจัดสวนถาด 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสมฤดี รุ่งโรด  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะการจัดสวนถาด 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกัณฐิกา คลังหมื่นนา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะการจัดสวนตู้กระจก 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวเพ็ญนภา รักสายสกุลทวี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะการจัดสวนตู้กระจก 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกาญจนา สุวรรณวงษ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุนันทา พิมขาว  
การแข่งขนัทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะการจัดสวนตู้ปลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายขุนพัฒน์ แซ่กือ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะการจัดสวนตู้ปลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบุ้ยพอเซ -  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะการจัดดอกไม้ 

ชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธวัลพร ดีอุดมเชาว์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะเกษตร 
ทักษะการจัดดอกไม้ 

ชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวหยง แซ่ว่าง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร ทักษะการผลิตน้ านมจากพืช 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเสาะวา เนติภูธร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร ทักษะการผลิตน้ านมจากพืช 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายกิตตินันท์ ค ารักษ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร ทักษะการผลิตน้ าผลไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุกัญญา บริบูรณ์ขุนเขา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร ทักษะการผลิตน้ าผลไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศิริยากร แซ่จาง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร ทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อสัตว์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพกาวรรณ น าอิสรภาพ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร ทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อสัตว์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายจักรกฤษณ์ คงชม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ 
ทักษะการเขียนและน าเสนอแผนธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเสาวณี ฉายส าเภา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ 
ทักษะการเขียนและน าเสนอแผนธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจันทร์แรม เพชรเจือไพร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ 
ทักษะการเขียนและน าเสนอแผนธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวรัญชนา คีรีเจริญ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ 
ทักษะการสร้างและน าเสนอผลงาน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายสิราภาส นาคเมือง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ 
ทักษะการสร้างและน าเสนอผลงาน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอรทัย ไพรอุดมฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ 
ทักษะการสร้างตารางค านวณ 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวหยาดพิรุณ บุญจันทร์ศรี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ 
ทักษะการสร้างส่ือส่ิงพิมพ์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวญาณิศา วงษ์ฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ 
ทักษะพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายอาคม มีพร้อม  
การแข่งขันสัมมนาวิชาการประเภทชมรม
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มอาชีพสาขาพืชศาสตร์ 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายอภิวัฒน์ เช้ือรอด  
การแข่งขันสัมมนาวิชาการประเภทชมรม
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มอาชีพสาขาพืชศาสตร์ 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิมพ์ใจ อยุ่สบายในคีรี  
การแข่งขันสัมมนาวิชาการประเภทชมรม
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มอาชีพสาขาพืชศาสตร์ 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายสาวกาญน์แก้ว ศรีชู  
การแข่งขันสัมมนาวิชาการประเภทชมรม
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกลุ่มอาชีพสาขาสัตวศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวดาราวดี แก้วกุลศรี  
การแข่งขันสัมมนาวิชาการประเภทชมรม
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกลุ่มอาชีพสาขาสัตวศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศิรินัน อาและ  
การแข่งขันสัมมนาวิชาการประเภทชมรม
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกลุ่มอาชีพสาขาสัตวศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววิจิตรา ปัญญาวาทิตาทร  
การแข่งขันสัมมนาวิชาการประเภททดลอง 
สาขาพืชศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายโชดิวัต จิโรจวรนาถ  
การแข่งขันสัมมนาวิชาการประเภททดลอง 
สาขาพืชศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธีรพร สืบสายอ่อน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ทักษะการ
พูดในชุมชน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกอบกุล พระอัมพร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ทักษะการ
สาธิตทางวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายจิรภัทท์ เดชาติวงษ์ ณ อยุธยา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ทักษะการ
สาธิตทางวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกัลยา มาเยอะ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอรณี ชัยเฉลิมวุฒิพร  
การแข่งขันจัดแสดงกิจกรรมเด่นของหน่วย 
เรื่อง จิตอาสาร่วมพัฒนาสู่สังคม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอาทิตยา กล่ินคุ้ม  
การแข่งขันจัดแสดงกิจกรรมเด่นของหน่วย 
เรื่อง จิตอาสาร่วมพัฒนาสู่สังคม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพรไพรริน แสงม้า  
การแข่งขันจัดแสดงกิจกรรมเด่นของหน่วย 
เรื่อง จิตอาสาร่วมพัฒนาสู่สังคม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอาทิตยา กล่ินคุ้ม  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่งหญิง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายธนภัทร สระแก้ว  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่งชาย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายเวธน์ แซ่แก้ว  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดวงดนตรี
โฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวบุ้ยพอเซ -  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดวงดนตรี
โฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายดนุสรณ์ หล้าสุด  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดวงดนตรี
โฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายเจษฎากร คงนิล  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดวงดนตรี
โฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายเปรมนุกูล กล้าหาญ  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดวงดนตรี
โฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายวัชรพงศ์ โพธิ์หลวง  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดวงดนตรี
โฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายพิพัฒน์ ก าจาย  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดขวญัใจ
โคบาลชาย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกาญน์แก้ว ศรีชู  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดขวญัใจ
โคบาลหญิง 

ชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวหยง แซ่ว่าง  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด Miss 
FFT. 

ชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพรไพรนิทร์ แสงม้า  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดต าส้มต า
ลีลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอรณี ชัยเฉลิมวุฒิพร  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดต าส้มต า
ลีลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายจักกฤษณ์ คงชม  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกอบกุล พระอัมพร  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกาญจนา สุวรรณวงษ์  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสมฤดี รุ่งโรด  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเสาวณี ฉายส าเภา  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายอภิวัฒน์ เช้ือรอด  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสิริพร หลักทรัพย์  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวลลิต แก้วตา  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายรุ่งเพชร สีรัก  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธีรพร สืบสายอ่อน  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายมินธาดา สินชัย  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายชาญชัย เทียนชัย  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายธัญพิสิษฐ์ คุ้มชนะ  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายนรุตน์ ครามส าโรง  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายสิทธิโชค หอมไทย  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายกิตตินันท์ ค ารักษ์  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายวัชรพล ภิญโญภาพ  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุวรรณา รูปงาม  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดการแสดง
นันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาววิจิตรา ปัญญาวาทิตาทร  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ระดับจังหวัด อศจ.ชัยนาท 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายโชดิวัต จิโรจวรนาถ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ระดับจังหวัด อศจ.ชัยนาท 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมิน
เพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 
ดังนี ้
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

1.1 ด้ำนควำมรู้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่
ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมิน ดังนี ้

2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ 
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใน
แต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี ้

4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

     4.1.1 ด้ำนควำมรู้  
1) ผลสัมฤทธิ์ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม  ดังนี ้

 1.ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
     1.1  เชิงปริมำณ   จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกจ านวน  163  คน 
     1.2  เชิงคุณภำพ   คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

เทียบกับ จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร  คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

     1.3  ผลสะท้อน   ผู้เรียนมีความภูมิใจในสมรรถนะวิชาชีพท่ีได้ศึกษาเรียนรู้จนผ่านการประเมิน
ในรอบแรก และสร้างความเช่ือมั่นด้านสมรรถนะวิชาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาแก่สถานประกอบการ 

 2.ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
    2.1  เชิงปริมำณ    จ านวนผู้เรียนท่ีได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป  จ านวน  17  คน 
     2.2  เชิงคุณภำพ   คิดเป็นร้อยละ  10.42  ของผู้เรียนท่ีได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป เทียบ
กับ จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร  คุณภาพระดับ  ก ำลังพัฒนำ 

     2.3  ผลสะท้อน นักเรียน นักศึกษามีความเห็นว่าการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  ไม่สามารถวัดสมรรถนะวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเกษตร
ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  และในภาพรวมของสถานศึกษาไม่สามารถจัดให้มี
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้กับผู้เรียน
นอกระบบได้ 
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    4.1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  
    1) ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ก ำลังพัฒนำ  ดังนี ้

 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 
     1.1  เชิงปริมำณ   1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน  33  คน 
2. ไม่มีผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

  1.2  เชิงคุณภำพ   ผลประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  มาตรฐานระดับ   
    1  ดาว  คุณภาพระดับ  ก ำลังพัฒนำ 

1.3  ผลสะท้อน   ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ 

 2. ผลแข่งขันทักษะวิชำชีพ   
     1.1  เชิงปริมำณ   ผู้เรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 112 คน 
     1.2  เชิงคุณภำพ   ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

อกท. ระดับภาค  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง ในใน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อกท. ระดับชาติ   คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 

     1.3  ผลสะท้อน   ผู้เรียนพัฒนาทักษะการจัดสวนถาดและน าไปแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค 
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     4.1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม  ดังนี้ 
 1. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
          1.1 เชิงปริมำณ    ในปีการศึกษา 2562  มีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน  163  คน 
          1.2 เชิงคุณภำพ   คิดเป็นร้อยละ 56.62  ของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562  เทียบกับ

จ านวนนักเรียน นกัศึกษาแรกเข้า  คุณภาพระดับ ปำนกลำง 
          1.3 ผลสะท้อน   นักเรียน นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าแนะน าชักชวนรุ่นน้องให้ศึกษาท่ี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  และครูแนะแนวโรดงเรียน
มัธยมศึกษาในพื้นท่ีใกล้เคียงแนะน าให้ผู้เรียนศึกษาระบบทวิศึกษา และ
ระบบปกติของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทอย่างต่อเนื่อง 

 2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                     2.1 เชิงปริมำณ   ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ จ านวน  55  คน  
                     2.2 เชิงคุณภำพ   คิดเป็นร้อยละ 11.88  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค้านิยมท่ีพึง

ประสงค์  และผลการประเมินกิจกรรม อกท. ระดับภาค มีผลคะแนนรวม 90 
คะแนน  และระดับชาติ มีผลคะแนนรวม  24  คะแนน  คุณภาพระดับ    

    ก ำลังพัฒนำ 
                     2.3  ผลสะท้อน   ได้รับการยอมรับจากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ผลการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ล าดับท่ี  6 ระดับภาค  และล าดับท่ี 39 ระดับชาติ 

 3.  กำรมีงำนท ำและกำรศึกษำต่อ 
                     3.1 เชิงปริมำณ   ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าใน
สถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อ  จ านวน  75  คน 

                     3.2 เชิงคุณภำพ   คิดเป็นร้อยละ 97.40  ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในปีการศึกษาท่ีผ่าน
มามีงานท าในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต่อ  เทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 

                            3.3 ผลสะท้อน    ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  37 คน  ยอมรับว่าการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  มีมาตรฐานความรู้ท่ีท าให้สามารถสอบ
เข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้  และผู้ส าเร็จการศึกษา
จ านวน  38  คน  สถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยอมรับว่า
ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  มีสมรรถนะ
วิชาชีพด้านการเกษตรจริง  แต่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ด้านการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานให้มากขึ้น 
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      2) จุดเด่น 
  สถานศึกษามุ่งเน้นจัดการศึกษาท่ีพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีมีวินัย  มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ  ตลอดจนเป็นพลเมืองท่ีดี
ของชาติ 

  3) จุดที่ควรพัฒนำ 
  สถานศึกษาควรพัฒนาด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ให้ผู้เรียนมีระดับผล
คะแนนท่ีสูงขึ้น  และการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
  สถานศึกษาจัดให้มีการสอนเสริมความรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา     
(V-NET) และจัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 
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4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
      4.2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ  
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ปำนกลำง  ดังนี ้
 1. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 
                     1.1 เชิงปริมำณ   รายวิชาท่ีได้ท าการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  จ านวน  95  รายวิชา 
                     1.2 เชิงคุณภำพ   สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อส ารวจความต้องการ

ตลาดแรงงานแล้วน ามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
วิชาชีพท่ีตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  แล้วน าหลักสูตรมาใช้
จัดการเรียนการสอน  คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 

  1.3 ผลสะท้อน   สถานประกอบการมีความพึงพอใจในการจัดการหลักสูตรให้มีการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน  ตามความต้องการของสถานประกอบการ 

 2. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ  หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม  หรือก ำหนด
รำยวิชำเพิ่มเติม 

                     2.1 เชิงปริมำณ   สาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  จ านวน  4 สาขาวิชา 

                     2.2 เชิงคุณภำพ   คิดเป็นร้อยละ  50.00  ของสาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม  เทียบกับ  จ านวนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมด  คุณภาพระดับ   

    ปำนกลำง 
                     2.3  ผลสะท้อน   สาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  มีความสอดคล้องต่อ
ความต้องการของสถานประกอบการตามหลักสูตรปกติและทวิภาคี   ตาม
ความต้องการของสถานศึกษามัธยมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิ
ศึกษา  และความต้องการของผู้เรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท 
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     4.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ดี   ดังนี้ 
 1. คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 
                     1.1 เชิงปริมำณ    แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา  มีการบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณธรรมท่ีพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และมีการก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  มีการใช้ส่ือ เครื่องมือ  อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  ตลอดจนมีการวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย  จ านวน  61  แผน 

                     1.2  เชิงคุณภำพ   ครูผู้สอนได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 

                    1.3  ผลสะท้อน   สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีจ าเป็นของผู้ส าเร็จการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคล้องต่อความต้องของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 

 2. กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญและน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร  
สอน 

                     2.1  เชิงปริมำณ   ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จ านวน  19 คน 

                     2.2  เชิงคุณภำพ   คิดเป็นร้อยละ  70.37  ของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  เทียบกับ  จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด  คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 

                     2.3  ผลสะท้อน   สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นของผู้ส าเร็จการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี
สมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคล้องต่อความต้องของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 
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 3.  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                     3.1 เชิงปริมำณ - ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน จ านวน 27 คน   
    - ครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จ านวน 11  คน    
    - ครูผู้สอนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   
    จ านวน 19 คน  
    - ครูผู้สอนท่ีมีการใช้ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

ในการจัดการเรียนการสอน  จ านวน  19  คน  
     - ครูผู้สอนท่ีท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ละ      แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  จ านวน  11  คน 
                     3.2  เชิงคุณภำพ   คิดเป็นร้อยละ  64.44  ของครูท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  เทียบ

กับ จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด  คุณภาพระดับ  ดี 
                     3.3  ผลสะท้อน   สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงสุด 

เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีคุณภาพท้ังด้าง
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะวิชาชีพ 

  4. กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 
                     4.1  เชิงปริมำณ    - ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล  จ านวน  27  คน 
         -  ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็น

ปัจจุบัน  จ านวน 20  คน 
      -  ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ

การเรียนรู ้ จ านวน  20  คน 
       -  ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน   
    จ านวน 10  คน                        
                                  -  ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ   
    จ านวน 10  คน 
                     4.2  เชิงคุณภำพ   คิดเป็นร้อยละ  64.44   ของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ัน

เรียน เทียบกับ จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด  คุณภาพระดับ  ดี 
                     4.3  ผละสะท้อน   สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีมีคุณภาพ 

เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีคุณภาพท้ังด้าง
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะวิชาชีพ 
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 5. กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
                     5.1 เชิงปริมำณ   -  ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  .

จ านวน   20   คน 
                   -  ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง  จ านวน  20  คน 
                                              -  ครูผู้สอนท่ีน าผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   
    จ านวน 20  คน 
               -  ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 2 คน 
            -  ไม่มีครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ี 
    ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
                     5.2 เชิงคุณภำพ   คิดเป็นร้อยละ  45.93   ของครุผู้สอนท่ีมีการพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพ  เทียบกับ จ านวนครุผู้สอนท้ังหมด  คุณภาพระดับ  ก ำลังพัฒนำ 
                     5.3 ผลสะท้อน   ชุมชนและหน่วยงานภายนอกให้การยอมรับด้านความรู้  ความสามารถของ

ครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพการเกษตร 
 6. กำรเข้ำถึงระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
                     6.1  เชิงปริมำณ   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ในการจัดการ

เรียนการสอน  จ านวน  44  ห้อง 
                     6.2  เชิงคุณภำพ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน  เทียบกับจ านวนห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม  

                     6.3  ผลสะท้อน   ผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนยอมรับด้านการเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจน
การบริหารงานของสถานศึกษา 
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     4.2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม  ดังนี ้
 1.  กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
             1.1  เชิงปริมำณ   ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 

มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  และมีการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 

              1.2 เชิงคุณภำพ   มีผลการประเมินด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา  คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 

              1.3 ผลสะท้อน   สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
     มีความหลากหลาย  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
 2.  อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 
              2.1  เชิงปริมำณ   อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ

งานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพียงพอต่อการให้บริการผู้เรียน 
โดยมีแผนงานโครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้มี
ความพร้อมเพียงต่อการใช้งาน ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

              2.2  เชิงคุณภำพ   มีผลการประเมินด้านอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 

              2.3  ผลสะท้อน   สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มให้มีความสะดวกและความพร้อมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรทางการศึกษาอยู่
เสมอ 

 3.  ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
              3.1  เชิงปริมำณ   ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ได้แก่  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  ระบบ

คมนาคม  ระบบการก าจัดขยะ  ระบบการส่ือสาร และระบบรักษาความ
ปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

              3.2  เชิงคุณภำพ   มีผลการประเมินด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 
              3.3  ผลสะท้อน   ผู้ใช้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของสถานศึกษาส่วนมากมีความพึง

พอใจในการใช้บริการ และยอมรับด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 4.  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 
              4.1  เชิงปริมำณ   มีผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ  ด้านการเข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 

346  คน  ด้านการเข้าใช้บริการ E-Book จ านวน 37 คน  รวมผู้บริการ
ท้ังส้ิน จ านวน  383  คน 

              4.2 เชิงคุณภำพ  มีผลการประเมินด้านแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 
              4.3  ผลสะท้อน   ผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ท้ังประเภทผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา

ตลอดจนบุคคลภายนอก มีความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์วิทย
บริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

 5.  ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 
              5.1  เชิงปริมำณ   ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต  ครอบคลุมทุกพื้นท่ีการใช้งานของ

สถานศึกษา  ขนาดความเร็ว 193 Mbps 
              5.2 เชิงคุณภำพ   มีผลการประเมินด้านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 
              5.3  ผลสะท้อน   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ

การใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา 
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      4.2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏบิัติ  
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีการพัฒนาด้านการจัดการอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม  ดังนี ้
 1.  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
      1.1 เชิงปริมำณ   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี  จ านวน 1 สาขาวิชา  โดย

ด าเนินการตาม  มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี  ครบ  5  ขั้นตอน 

        1.2  เชิงคุณภำพ   มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
    คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 
       1.3  ผลสะท้อน   สถานประกอบการให้การยอมรับด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    และสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานของผู้เรียนตรงตามความต้องการของสถาน 
    ประกอบการ 

  2) จุดเด่น 
  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีมีคุณภาพและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีได้
มาตรฐาน  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา  และมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  และมี
คุณภาพด้านการให้บริการศูนย์วิทยบริการ  ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  3) จุดที่ควรพัฒนำ 
  สถานศึกษาควรพัฒนาด้านการปรับปรุงรายวิชาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพิ่มเติม  และควรพัฒนาด้าน
การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพของครูผู้สอนให้มีความเช่ียวชาญ ช านาญการในสาขาวิชาท่ีสอน จนสามารถสร้าง
ผลงานนวัตกรรมเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
  สถานศึกษามีการปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนทุกสาขาวิชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนใน
สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานในยคุปัจจุบัน  และส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
โดยจัดให้มีการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน หรือส่งเสริมการท าวิจัยเฉพาะทางเพื่อให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
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4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     4.3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีการพัฒนาด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ดีเลิศ  ดังนี้ 
 1.  กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
              1.1  เชิงปริมำณ   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนมดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน  30 คน  และคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

              1.2 เชิงคุณภำพ   ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทุกคนส่วน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษา  คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 

              1.3 ผลสะท้อน   ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในบริหารจัดการสถานศึกษาร่วมกัน 

 2.  กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
              2.1  เชิงปริมำณ  สถานศึกษามีแผนงานโครงการและเครือข่ายความร่วมมือในการระดม

ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ท้ังในด้าน
ครูผู้สอน ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา  และวัสดุ อุปกรณ์ 

              2.2  เชิงคุณภำพ   มีผลการประเมินด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   
    คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 
              2.3  ผลสะท้อน   สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน ท้ังด้านครูผู้สอน งบประมาณ 
ทุนการศึกษา  วัสดุ  อุปกรณ์  อย่างต่อเนื่อง   

 3.  กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
              3.1  เชิงปริมำณ   สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน

เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชุน ท้ังด้านวิชาการ  ด้านวิชาชีพ และกิจกรรมจิต
อาสา  จ านวน  11  กิจกรรม 

              3.2  เชิงคุณภำพ   สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียน  ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบริการชุมชน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสาโดย
ใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 

              3.3  ผลสะท้อน   ชุมชนพื้นท่ีใกล้เคียงสถานศึกษาให้การยอมรับ  และมีความพึงพอใจด้านการ
บริการชุมชนและจิตอาสาของสถานศึกษา 
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     4.3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา คุณภาพระดับ  ดี  ดังนี ้
 1. ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
              1.1  เชิงปริมำณ   ผู้เรียนมีผลงานวิจัยเข้าร่วมการแข่งขันสัมมนาวิชาการ อกท.ระดับภาค   
    จ านวน  8  คน  เข้าร่วมการแข่งขันสัมมนาวิชาการ อกท. 
    ระดับชาติ  จ านวน  3  คน   เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
    ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  จ านวน  2  คน  และเข้าร่วมการประกวด 
    โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดัับภาค  จ านวน  2  คน 
              1.2  เชิงคุณภำพ   มีผลการประเมินด้านผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน 
    สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  คุณภาพระดับ ดี 
              1.3  ผลสะท้อน   สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
    งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ท้ังทางด้านวิชาชีพและด้านท่ีผู้เรียนสนใจ  เพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน สังคมต่อไป 

  2) จุดเด่น 
  สถานศึกษามีการส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา  มีแผนงาน
โครงการและเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และส่งเสริมด้าน
กิจกรรมบริการชุมชนท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาเสมอมา 

  3) จุดที่ควรพัฒนำ 
  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
ชุมชนและสังคมต่อไป 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
  สถานศึกษาส่งเสริมท้ังด้านปัจจัย ทรัพยากร และองค์ความรู้ให้ผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยทีมีคุณภาพ 
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ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 
 

สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 103 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 115 89.57 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)    ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 1 3 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 11 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 44.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)     ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)     ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 1 2 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 81 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 85.26 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)     ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)     ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 4 8 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 14 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 56.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)     ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)    ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)     ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 4 12 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 3 15 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 3 9 
2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 1 2 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 58 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 68.24 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)     ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)     ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 4 20 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 4 8 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 58 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 89.23 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)     ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
   

ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)     ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)     ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 4 20 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 4 8 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 4 8 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 36 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 80.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)     ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)    ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 9 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 60.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)     ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)     ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 82.98 
   ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 89.57 
   ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 44.00 
   ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 85.26 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 78.05 
   ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 56.00 
   ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 68.24 
   ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 89.23 
   ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 75.00 
   ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 80.00 
   ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60.00 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 80.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)     ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)     ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)     ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์
เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการสอนเสริมความรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อเพื่อยกระดับ

ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET)   

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

วิชาชีพของผู้เรียนให้สอดคล้องต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการส่งเสริมครูผู้สอนด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษา 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 1. โครงการส่งเสริม เสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน 

นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย 
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