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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

ค าน า 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 วรรคสอง  และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17 
ก าหนดให้คณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดท ามาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก าหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนั้นวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชัยนาท ประจ าปีการศึกษา 2563  ตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  ท่ีได้ก าหนดไว้               
3 มาตรฐาน 9 ตัวบ่งช้ี  โดยได้รับค าแนะน า ค าปรึกษา  และความร่วมมือสนับสนุน การปฏิบัติงานจากบุคลากร
ภายในวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทจะน าผลการประเมินคุณภาพไปพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 

 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

    สิงหาคม  2564 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  สถานศึกษามีหน้าท่ีจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจนใน มาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต่อสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   

ดังนั้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  จึงได้ด าเนินรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  และได้ด าเนินการขอความเห็นของ
คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  ในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2563 คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทได้ให้ความเห็นและผ่านความเห็นชอบใน
การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยและให้ด าเนินการ
รายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 

 

 

 
                                                                   ( นายพนม  บุญยืน ) 

                                                          ประธานกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 
          วันท่ี  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

สารบัญ 
    หน้า 

ค าน า  
ความเห็นชอบของคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  
สารบัญ  
ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 1 
 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  1 ผลสัมฤทธิ์  
  2 จุดเด่น 2 
  3 จุดท่ีควรพัฒนา  
  4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 3 
 2 การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 3 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด  
 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 4 
  4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ  
  4.2 วัตถุประสงค์  
  4.3 วิธีการด าเนินงาน  
  4.4 ผลการด าเนินงาน  
  4.5 ประโยชนท่ีไดรับ  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 5 
 2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา  
 2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 6 
 2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา  
  - ข้อมูลผู้เรียน  
  - ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 7 
  - ข้อมลูผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
  - ข้อมูลบุคลากร  
  - ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน  
  - ข้อมูลอาคารสถานท่ี 8 
  - ข้อมูลงบประมาณ  
 2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา  
 2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 9 
 2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 11 
ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 33 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 34 
 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  
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สารบัญ (ต่อ)  
 

 

 

 

 

  

 หน้า 
ส่วนที่ 4  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 35 
 4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
  4.1.1 ด้านความรู้  
  4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 36 
  4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 37 
 4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 39 
  4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
  4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 40 
  4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ 41 
  4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 45 
 4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 46 
  4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  
  4.3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 47 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
           ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

48 

 5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
 5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 50 
 5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 52 
 5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 53 
ส่วนที่ 6  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 54 
     
ภาคผนวก  
 คิวอาร์โค้ดแสดงไฟล์ เอกสาร หลักฐาน 56 
 คิวอาร์โค้ดแสดงไฟล์ เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 57 
 คิวอาร์โค้ดแสดงไฟล์ บันทึกข้อความท่ีเกี่ยวข้อง  
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์   
     สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 3 มาตรฐานดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
      1.1 ด้านความรู้                                              มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ  100.00 
      1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้                             มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ    52.00 
      1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ    69.47 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา               มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ     56.00 
      2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา       มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ     90.59 
      2.3 ด้านการบริหารจัดการ                 มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ   100.00 
      2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ               มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ   100.00 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
      3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ     80.00 
      3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย     มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ     40.00 

 รวมผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีร้อยละ 83.92  คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
คุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
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 1.2  จุดเด่น 

 1. สถานศึกษามุ่งเน้นจัดการศึกษาท่ีพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีมีวินัย  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ  ตลอดจนเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 

 3. สถานศึกษามีการส่งเสริมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีมีคุณภาพและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   

 4. สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามกระบวนการท่ีได้มาตรฐาน   

 5. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา   

 6. สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม และมีคุณภาพ
ด้านการให้บริการศูนย์วิทยบริการ  ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 7. ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา ให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ า  ส่งผลให้การ
ด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

 8. สถานศึกษามีแผนงานโครงการและเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมีคุณภาพ  

 9. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมด้านกิจกรรมบริการชุมชนท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาเสมอมา 

 10. ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนัก ความพยายามและมีภาวะผู้น า  มีความสามารถในการบริหารจัดการ     
มีระบบบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา  มีการจัดโครงสร้างการบริหาร 
ตามสายงาน โดยมีรองผู้อ านวยการ  หัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างาน รับผิดชอบงานในแต่ละด้านตามล าดับ 

   1.3  จุดที่ควรพัฒนา 

 1. สถานศึกษาควรพัฒนาด้านการดูแลและแนะแนวผู้เรียน โดยเน้นการจัดการปัญหาด้านการจัดเรียนการสอน
ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดชัยนาท  เมื่อผู้ต้องขังได้พน้โทษหรือให้ย้ายเรือนจ าระหว่างการศึกษานั้น ส่งผล
ต่อการศึกท่ีไม่ต่อเนื่องตลอดหลักสูตรและเกิดปัญหาการออกกลางคันเกิดขึ้นจ านวนมาก  ท าให้จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2563 ไม่สอดคล้องกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้า  

 2. สถานศึกษาควรพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระท่ีสูงขึ้น 

 3. สถานศึกษาควรพัฒนาด้านการปรับปรุงรายวิชาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพิ่มเติม อย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

 4. สถานศึกษาควรพัฒนาด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอนให้มีความเช่ียวชาญช านาญการใน
สาขาวิชาท่ีสอน จนสามารถสร้างผลงานนวัตกรรมเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

 5. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมต่อไป 
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   1.4  ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 

 1. สถานศึกษาควรมีการติดตามผู้เรียนในเรือนจ ากลางจังหวัดชัยนาทท่ีพ้นโทษให้กลับเข้าสู่ระบบการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบอื่นๆ  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้ารับการศึกษาจนจบหลักสูตร   

 2. สถานศึกษาควรจัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ  
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์
ให้แก่ผู้เรียน 

 3. สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนทุกสาขาวิชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียนในสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน   

 4. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการพัฒนาและพัฒนาวิชาชีพ โดยจัดให้มีการเข้ารับการ
อบรม ศึกษาดูงาน หรือส่งเสริมการท าวิจัยเฉพาะทางเพื่อให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง และ
น าไปสู่การพัฒนาผลงาน หรือนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชนและสังคมต่อไป   

 5. สถานศึกษาควรส่งเสริมท้ังด้านปัจจัย ทรัพยากร และองค์ความรู้ให้ผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยทีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดผลงานทางวิชาการ  เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)              
ดีขึ้นต่อไป 

2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ควรส่งเสริมครู  บุคลากรและผู้เรียนให้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  หรืองานวิจัยด้านอาชีวะ
เกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพผลการผลิตทางการเกษตรกลุ่มอาชีพหลักของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพเกษตรกรรมของเกษตรกรจังหวัดชัยนาท สู่การเป็น Smart Farmer อย่างมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

จัดการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน สาขาวิชาชีพเกษตร โดยเน้นการผลิตอาหาร
ปลอดภัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง              
คือ ฐานการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ (organic food products Based) และขยายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา            
เพื่อพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ในกลุ่มผู้ปลูกข้าว (นาแปลงใหญ่) กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มผู้เล้ียงสัตว์น้ าจืด ตามบริบท                
ของวิทยาลัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และระบบ logistics สินค้าเกษตร
มาตรฐาน 
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทได้น าเสนอผลงานท่ีโดดเด่นเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นน าไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างดี  ซึ่งได้แก่โครงการ  แข่งขันทักษะวิชาชีพ อกท. วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี ้

4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) Future Farmers of Thailand คือองค์การวิชาชีพเกษตร เป็นองค์การของนักเรียน นักศึกษอาชีวศึกษา
เกษตร และตามระเบียบให้มีการจัดประชุมวิขาการ มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพเกษตร ท้ังในระดับหน่วย ระดับภาค 
และระดับชาติต่อไป 

4.2 วัตถุประสงค์ 

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

4.3 วิธีการด าเนินงาน 

1. การจัดกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการระดับหน่วยเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกคน และแต่ละชมรม มี
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ  และเพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเป็น
ตัวแทนของหน่วยชัยนาท ไปแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคและระดับชาติต่อไป 

2. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลาพัฒนาฝึกซ้อมทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในทักษะวิชาชีพท่ีตนเองสนใจหรือมีความถนัดเพื่อ
เป็นตัวแทนของหน่วยชัยนาทในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคและระดับชาติต่อไป 

3. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านทักษะวิชาชีพ
ให้แก่นักเรียนนักศึกษา มีการร่วมกับแสดงความช่ืนชมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นการเสริมแรงสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน นักศึกษาในการพัฒนาทักษะวิชาชีพต่อไป 

4.4 ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ  
2. นักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มาตรฐานเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ

ทองแดง ระดับหน่วย 

4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

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 และเป็น

เกียรติประวัติอันดีของสถานศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 
  ที่อยู่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท เลขท่ี  134  หมู่ 3  ต าบลหางน้ าสาคร  อ าเภอมโนรมย ์ จังหวัด

ชัยนาท  17170 
  โทรศัพท์ : 056-941292   
       โทรสาร : 056-431512 
  E-mail : ktchainat@hotmail.com   
      Website : www.cct.ac.th 

  ประวัติสถานศึกษา  : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2522  เพื่อสนอง
นโยบายในปีเกษตรกร  และเพื่อขยายการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยจังหวดัชัยนาท  ได้มอบ
ท่ีดินสาธารณประโยชน์ในเขตหมู่บ้านดอนแตง  ต าบลหางน้ าสาคร  อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท  จ านวน 2 แปลง 
เลขท่ี โฉนด 15963 และ 15964  เป็นท่ีต้ังสถานศึกษา เมื่อวันท่ี  18  มิถุนายน 2522  โดยได้ช่ือว่า “วิทยาลัย
เกษตรกรรมชัยนาท”  ได้เปิดรับนักเรียนแผนกวิชาเกษตรกรรม  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2524  ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2524  ต่อมาเมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2539  ได้เปล่ียนช่ือจาก “วิทยาลัยเกษตรกรรม
ชัยนาท”  เป็น “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท” มาจนถึงปัจจุบัน 

  การจัดการศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  ได้จัดขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  
จัดต้ังวิทยาลัยเกษตรกรรม โดยประกาศให้จัดต้ังวิทยาลัยเกษตรกรรม 10 แห่ง ในสังกัดกองวิทยาลัย กรมอาชีวศึกษา  
ต้ังแต่วันท่ี 1  มกราคม 2522 เป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันท่ี  22 มกราคม 2522  

  สภาพชุมชน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทเป็นสถานศึกษาขนานเล็ก ท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยและอาคารเรียน
เหมาะสมกับมีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาและจ านวนผู้เรียน 

  สภาพเศรษฐกิจ : สภาพเศรษฐกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  ไม่คล้องตัวนักเนื่องจากก าลังและ
ปัจจัยการผลิตท่ีก่อให้เกิดรายได้สถานศึกษามีน้อย   

  สภาพสังคม : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  มีสภาพสังคมความเป็นอยู่ของนักเรียนนักศึกษาดูแลกัน
แบบพี่น้องให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ครูสามารถให้การดูแลผู้เรียนได้อย่างเท่าเทียมและใกล้ชิดเนื่องจาก
จ านวนผู้เรียนไม่มาก และผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักเมตตาธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 
 

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 

  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 168 0 27 195 
ปวช.2 130 0 27 157 
ปวช.3 80 0 30 110 

รวม ปวช. 378 0 84 462 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 70 11 81 
ปวส.2 29 9 38 

รวม ปวส. 99 20 119 
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      ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 207 84 40.58 
ปวส.2 81 79 97.53 

รวม 288 163 56.60 

      ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 143 61 42.66 
ปวส.2 56 33 58.93 

รวม 199 94 47.24 

  ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

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

1 1 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการรับรอง 13 13 13 
ข้าราชการพลเรือน 3 - - 
พนักงานราชการครู 4 4 4 
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 4 2 4 
เจ้าหน้าท่ี 8 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ฯ) 15 - - 

รวม ครู 21 19 21 
รวมทั้งสิ้น 48 19 21 

  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช. (สาขาวิชา) ระดับ ปวส. (สาขาวิชา) รวม (สาขาวิชา) 
อุตสาหกรรม 0 0 0 
พาณิชยกรรม 1 0 1 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 3 3 6 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 4 3 7 
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     ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน 9 
อาคารปฏิบัติการ 11 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 3 
อาคารอื่น ๆ 26 

รวมทั้งสิ้น 50 

  ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 1,321,260.00 
งบด าเนินงาน 2,720,700.00 
งบลงทุน 4,820,000.00 
งบเงินอุดหนุน 5,399,985.00 
งบรายจ่ายอื่น 1,451,950.00 

รวมทั้งสิ้น 15,713,895.00 
 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 

   “ การเกษตรก้าวไกล  ปรับใช้เทคโนโลยี   ตามวิถีภูมิปัญญา พัฒนาส่ิงแวดล้อม” 

  อัตลักษณ์ 

   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความเป็นผู้น า 

  เอกลักษณ ์

   “ทักษะเย่ียม” 
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2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี ้

       “ มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
และเป็นท่ีพึ่งของเกษตรกรและชุมชน ” 

  พันธกิจ 

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีสมรรถนะอาชีพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 

พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

พันธกิจที่ 4 สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการสู่ชุมชน 

  เป้าประสงค์ 

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

  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ และเทคนิค โดยรูปแบบการศึกษาในระบบ                  
นอกระบบและทวิภาคี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาพื้นท่ีและการบริหารจัดการฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตรกับ                 
ทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคุณภาพในการบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย  การทดลองท่ีสอดคล้องภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
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     กลยุทธ์ 

   กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีสมรรถนะอาชีพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ และเทคนิค โดยรูปแบบการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 

             กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพ 

             กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และการเตรียม ความพร้อมสู่สากล 

             กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐาน
วิชาชีพ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาพื้นท่ีและการบริหารจัดการฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 

             กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาพืน้ท่ีงานฟาร์มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจัดการศึกษา  

             กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียน นักศึกษา 
เกษตรกร และชุมชน 

พันธกิจที่ 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 

             กลยุทธ์ที่ 1   เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

             กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

                 กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

พันธกิจที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตรกับ 
ทุกภาคส่วน 

             กลยุทธ์ที่ 1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาเพื่อพัฒนาการเกษตร 
และเกษตรอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล 

     ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคุณภาพในการบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน และสังคม 

             กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการ วิชาชีพ และสังคม 

             กลยุทธ์ที่ 2  การด าเนินงานสนองโครงการพระราชด าริ 
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พันธกิจท่ี 4  วิจัย  สร้างนวัตกรรม  พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการสู่ชุมชน 

     ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย  การทดลองท่ีสอดคล้องภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 

             กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู และผู้เรียนจัดท าประกวด เผยแพร่ โครงงาน/โครงการ 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย รวมถึง การน าไปใช้ประโยชน์ท้ัง
ระดับสถานศึกษา  ชุมชน  จังหวัด  ภาคและประเทศ 

             กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะให้เป็นแหล่งพึ่งพิงของผู้เรยีนและ
ชุมชน 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
กิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตส่ือสารสร้างสรรค์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุษย ์

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการตลาดนัดพอเพียง "สืบสานภูมิ
ปัญญา พัฒนาอาชีพ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาท 

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาด้านส่ิงประดิษฐ์ เพื่อยกระดับคุณภาพการ
อาชีวศึกษา 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
- - - - 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายรุ่งโรจน์ อาริยะ  
ผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิ 
อกท. 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

นายเอกรัฐ สว่างยิ่ง  
ผู้ท าคุณประโยชน์ อกท. 
ระดับชาติ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจันสิมา ดีสมบูรณ์  
ผู้ท าคุณประดยชน์ อกท. 
ระดับชาติ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
- - - - 
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  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายอิทธิพร จีบแก้ว  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืช
ศาสตร์ ทักษะพืชไร ่

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 

นายวรชิต เจริญพลพัชร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 
ทักษะขยายพันธุ์พืช 

รองชนะเลิศ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 

นายสุกฤษฎิ์ ดอยดาวเดิน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกล
เกษตร ทักษะช่างส ารวจ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวนันทิดา สกุลศิลป์เจริญ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกล
เกษตร ทักษะช่างส ารวจ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวกันธิชา ดอยดาวเดิน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกล
เกษตร ทักษะช่างส ารวจ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวบุ้ยพอเซ -  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะการจัดดอกไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวธวัลพร ดีอุดมเชาว์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะการจัดดอกไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวศิริยากร แซ่จาง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ทักษะการผลิตไส้
กรอกจากเนื้อสัตว์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวพกาวรรณ น าอิสระภาพ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ทักษะการผลิตไส้
กรอกจากเนื้อสัตว์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวอรทัย ไพรอุดมฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
บริหารธุรกิจ ทักษะการสร้างตาราง
ค านวณ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 

นายอาคม มีพร้อม  
การแข่งขันสัมมาวิชาการประเภทชมรม
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มงานอาชีพสาขา
พืชศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายอภิวัฒน ์เช้ือรอด  
การแข่งขันสัมมนาวิชาการประเภท
ชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มงาอาชีพ
สาขาพืชศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวพิมพ์ใจ อยูส่บายในคีรี  
การแข่งขันสัมมนาวิชาการประเภท
ชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มงานอาชีพ
สาขาพืชศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวหยง แซ่ว่าง  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด 
Miss FFT. 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) 

นางสาวสุนันทา พิมขาว  
การประกวดจัดสวนถาด 

รองชนะเลิศ ภาค สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ 

นายจิรายุ แก้วสิงห ์ 
การประกวดจัดสวนถาด 

รองชนะเลิศ ภาค สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ 

นายนาวิน ณัฐพรพงษ์  
ผลการคัดเลือกสมาชิกอกท.ดีเด่น
ระดับชาติ  

ชนะเลิศ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาววิจิตรา ปัญญาวาทิตาทร  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายโชดิวัต จิโรจวรนาถ  
การประกวดโครงงานวิทยาสาสตร์
อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวอรณี ตะวันไพรศาล  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 
ทักษะพืชผัก 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวชุดาภรณ์ ไพรอุดมฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 
ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายสิทธิชัย บุญสนองค้ าชู  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 
ทักษะไม้ผล 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายอิทธพล จีบแก้ว  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 
ทักษะพืชไร ่

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวมาริสา ขวัญแก้ว  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 
ทักษะการเพาะเห็ด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายวรชิต เจริญพลพัชร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 
ทักษะขยายพันธุ์พืช 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายสิทธิโชค มีคุณ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา                 
สัตวศาสตร์ ทักษะสุกร 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายอานนท์ พลอยงาม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา                   
สัตวศาสตร์ ทักษะสุกร 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายจักรพันธ ์ประภาสะวัต  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา                           
สัตว์ศาสตร์ ทักษะสัตว์ปีก 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายพิตรพิบูล ศูขะพันธุ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา                  
สัตวศาสตร์ ทักษะสัตว์ปีก 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวกนกวรรณ เกิดอินทร์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา                    
สัตวศาสตร์ ทักษะโคเนื้อ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายนาวิน ณัฐพรพงษ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา                  
สัตวศาสตร์ ทักษะโคเนื้อ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายสุกฤษฎิ์ ดอยดาวเดิน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกล
เกษตร ทักษะช่างส ารวจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวนันทิดา สกุลศิลป์เจริญ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกล
เกษตร ทักษะช่างส ารวจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวกันธิชา ดอยดาวเดิน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกล
เกษตร ทักษะช่างส ารวจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายสุพรรณ -  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกล
เกษตร ทักษะช่างก่อสร้าง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสุรพล -  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกล
เกษตร ทักษะช่างก่อสร้าง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายยง แซ่ม้า  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกล
เกษตร ทักษะช่างยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายณัฏฐภัทร เถ่ือนยัง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาประมง 
ทักษะการเพาะและขยายพันธุ์ปลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางงสาวณันธกาน ท้าวทรัพย์ทวี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาประมง 
ทักษะการเพาะและขยายพันธุ์ปลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายวุฒิชัย โพธิ์เชิด  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาประมง 
ทักษะพื้นฐานทางประมง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายจิราวัฒน ์ทองแท้  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาประมง 
ทักษะพื้นฐานทางประมง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวนัฐนันท์ จันทร์ฝอย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะการจัดสวนหย่อม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายพงศธร เม่นเอี่ยม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะการจัดสวนหย่อม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายจิรายุ แก้วสิงห ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะการจัดสวนหย่อม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นายวิทยากร แก้วคีรี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะศิลปะประดิษฐ์  

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายณชัย ทับโฉม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะศิลปะประดิษฐ์  

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายธนาทิพ อิ่มสิน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะการจัดสวนถาด 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสมฤดี รุ่งโรด  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะการจัดสวนถาด 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวกัณฐิกา คลังหมื่นนา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะการจัดสวนตู้กระจก 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวเพ็ญนภา รักสายสกุลทวี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะการจัดสวนตู้กระจก 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวกาญจนา สุวรรณวงษ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้ว
ใส 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวสุนันทา พิมขาว  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะการจัดสวนตู้ปลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายขุนพัฒน ์แซ่กือ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะการจัดสวนตู้ปลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวบุ้ยพอเซ -  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะการจัดดอกไม้ 

ชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวธวัลพร ดีอุดมเชาว์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปะ
เกษตร ทักษะการจัดดอกไม้ 

ชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวหยง แซ่ว่าง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ทักษะการผลิต
น้ านมจากพืช 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวเสาะวา เนติภูธร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ทักษะการผลิต
น้ านมจากพืช 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายกิตตินันท์ ค ารักษ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ทักษะการผลิตน้ า
ผลไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสุกัญญา บริบูรณ์ขุนเขา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ทักษะการผลิตน้ า
ผลไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวศิริยากร แซ่จาง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ทักษะการผลิตไส้
กรอกจากเนื้อสัตว์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวพกาวรรณ น าอิสรภาพ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร ทักษะการผลิตไส้
กรอกจากเนื้อสัตว์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายจักรกฤษณ์ คงชม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
บริหารธุรกิจ ทักษะการเขียนและ
น าเสนอแผนธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวเสาวณี ฉายส าเภา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
บริหารธุรกิจ ทักษะการเขียนและ
น าเสนอแผนธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวจันทร์แรม เพชรเจือไพร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
บริหารธุรกิจ ทักษะการเขียนและ
น าเสนอแผนธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวรัญชนา คีรีเจริญ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
บริหารธุรกิจ ทักษะการสร้างและ
น าเสนอผลงาน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายสิราภาส นาคเมือง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
บริหารธุรกิจ ทักษะการสร้างและ
น าเสนอผลงาน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวอรทัย ไพรอุดมฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
บริหารธุรกิจ ทักษะการสร้างตาราง
ค านวณ 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวหยาดพิรุณ บุญจันทร์ศรี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
บริหารธุรกิจ ทักษะการสร้างส่ือส่ิงพิมพ์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวญาณิศา วงษ์ฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขา
บริหารธุรกิจ ทักษะพิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายอาคม มีพร้อม  
การแข่งขันสัมมนาผลงานวิชาการ
ประเภทชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่ม
งานอาชีพสาขาพืชศาสตร์ 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายอภิวัฒน ์เช้ือรอด  
การแข่งขนัสัมมนาผลงานวิชาการ
ประเภทชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่ม
งานอาชีพสาขาพืชศาสตร์ 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวพิมพ์ใจ อยู่สบายในคีรี  
การแข่งขันสัมมนาผลงานวิชาการ
ประเภทชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่ม
งานอาชีพสาขาพืชศาสตร์ 

รองชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายสาวกาญน์แก้ว ศรีชู  
การแข่งขันสัมมนาผลงานวิชาการ
ประเภทชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่ม
งานอาชีพสาขาสัตวศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวดาราวดี แก้วกุลศรี  
การแข่งขันสัมมนาผลงานวิชาการ
ประเภทชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่ม
งานอาชีพสาขาสัตวศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวศิรินัน อาและ  
การแข่งขันสัมมนาผลงานวิชาการ
ประเภทชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่ม
งานอาชีพสาขาสัตวศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาววิจิตรา ปัญญาวาทิตาทร  
การแข่งขันสัมมนาผลงานวิชาการ
ประเภททดลอง สาขาพืชศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายโชดิวัต จิโรจวรนาถ  
การแข่งขันสัมมนาผลงานวิชาการ
ประเภททดลอง สาขาพืชศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวธีรพร สืบสายอ่อน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ทักษะ
การพูดในชุมชน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวกอบกุล พระอัมพร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ทักษะ
การสาธิตทางวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายจิรภัทท์ เดชาติวงษ์ ณ อยุธยา  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ทักษะ
การสาธิตทางวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวกัลยา มาเยอะ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวอรณี ชัยเฉลิมวุฒิพร  
การแข่งขันจัดแสดงกิจกรรมเด่นของ
หน่วย เรื่อง จิตอาสาร่วมพัฒนาสู่สังคม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวอาทิตยา กล่ินคุ้ม  
การแข่งขันจัดแสดงกิจกรรมเด่นของ
หน่วย เรื่อง จิตอาสาร่วมพัฒนาสู่สังคม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวพรไพรริน แสงม้า  
การแข่งขันจัดแสดงกิจกรรมเด่นของ
หน่วย เรื่อง จิตอาสาร่วมพัฒนาสู่สังคม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวอาทิตยา กล่ินคุ้ม  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่งหญิง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายธนภัทร สระแก้ว  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่งชาย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายเวธน ์แซ่แก้ว  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดวง
ดนตรีโฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวบุ้ยพอเซ -  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดวง
ดนตรีโฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายดนุสรณ์ หล้าสุด  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดวง
ดนตรีโฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายเจษฎากร คงนิล  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดวง
ดนตรีโฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายเปรมนุกูล กล้าหาญ  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดวง
ดนตรีโฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายวัชรพงศ์ โพธิ์หลวง  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดวง
ดนตรีโฟล์คซอง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายพิพัฒน ์ก าจาย  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
ขวัญใจโคบาลชาย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวกาญน์แก้ว ศรีชู  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
ขวัญใจโคบาลหญิง 

ชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวหยง แซ่ว่าง  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด 
Miss FFT. 

ชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวพรไพรนิทร ์แสงม้า  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดต า
ส้มต าลีลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวอรณี ชัยเฉลิมวุฒิพร  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวดต า
ส้มต าลีลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายจักกฤษณ์ คงชม  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวกอบกุล พระอัมพร  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวกาญจนา สุวรรณวงษ์  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวสมฤดี รุ่งโรด  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวเสาวณี ฉายส าเภา  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายอภิวัฒน ์เช้ือรอด  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวสิริพร หลักทรัพย์  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวลลิต แก้วตา  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายรุ่งเพชร สีรัก  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวธีรพร สืบสายอ่อน  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายมินธาดา สินชัย  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายชาญชัย เทียนชัย  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายธัญพิสิษฐ์ คุ้มชนะ  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายนรุตน ์ครามส าโรง  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายสิทธิโชค หอมไทย  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นายกิตตินันท์ ค ารักษ์  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายวัชรพล ภิญโญภาพ  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาวสุวรรณา รูปงาม  
การแข่งขันนันทนาการ การประกวด
การแสดงนันทนาการ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

นางสาววิจิตรา ปัญญาวาทิตาทร  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด อศจ.ชัยนาท 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายโชดิวัต จิโรจวรนาถ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด อศจ.ชัยนาท 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวเสาวณี ฉายส าเภา  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายธนาทิพ อิ่มสิน  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายจักรกฤษณ์ คงชม  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นางสาวสมฤดี รุ่งโรด  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นางสาวกาญจนา สุวรรณวงษ์  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายรชต พรายแสง  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นางสาวลลิต แก้วตา  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นางสาวเพ็ญนภา รักสายสกุลทวี  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นางสาวกัณฐิกา คลังหมื่นนา  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นางสาวกอบกุล พระอัมพร  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นางสาวสิริพร หลักทรัพย์  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นางสาวนิตยา รวมปัน  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นางสาวสุวนันท์ สกุลไพรพนา  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นางสาวน่อแจ้โหย่ ชาติชาญฉลาด  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  

นายจิรายุ แก้วสิงห ์ 
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายพงศธร เม่นเอี่ยม  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นางสาวรัญชนา คีรีเจริญ  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นางสาวศิรดา ทรัพย์หัตถกิจ  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นางสาวปรียากร เพชรนาภูมิ  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสุกฤษด์ิ ดอยดาวเดิน  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายพศวีร์ กาญจนวิจิตร  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายมณภัทร อยู่ไทย  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายวัชรพล ภิญโญภาพ  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นางสาวอาทิตยา กล่ินคุ้ม  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นางสาววิภารัตน์ แซ่อื้อ  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายสมเจตน์ กล่ าทิม  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายวิทยากร แก้วคีรี  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายดนุสรณ์ หล้าสุด  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายฐาปกรณ์ เกิดน้อย  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายณัฐนันท์ ทองปัน  
การประกวดโครงการวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายวุฒิชัย โพธิ์เชิด  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายธนภัทร สระแก้ว  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายณชัย ทับโฉม  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายกิตตินันท์ ค ารักษ์  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายณัฏฐภัทร เถ่ือนยัง  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายพาโชค เชียงอั๊ง  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายสรวิชญ์ เพชรแพร  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

นายฐิติ ใจแสน  
การประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายจักรพันธ ์ประภาสาวัตร  
การคัดเลือกสมาชิก อกท.ดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ 
ภาคกลาง 

นางสาวลลิต แก้วตา  
การแข่งขันการสัมนาผลงานชมรม
วิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวนิตยา รวมปัน  
การแข่งขันการสัมนาผลงานชมรม
วิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายวิรุตต์ อินทประสิทธิ์  
การแข่งขันการสัมนาผลงานชมรม
วิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายธนาทิพ อิ่มสิน  
การแข่งขันการสัมนาผลงานวิจัย สาขา
พืชศาสตร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวสมฤดี รุ่งโรด  
การแข่งขันการสัมนาผลงานวิจัย สาขา
พืชศาสตร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวสิริพร หลักทรัพย์  
การแข่งขันการสัมนาผลงานวิจัย สาขา
พืชศาสตร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายธัญพิสิษฐ์ คุ้มชนะ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายนรุตม์ ครามส าโรง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายพงศ์พลิน พุทธโกสัย  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวน่อแจ้โหย่ ชาติชาญฉลาด  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวปาริชาติ เดชาธนกุล  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวธันวาพร แสวงทรัพย์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธนพล ศรีนาค  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายรุ่งเพชร สีรัก  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวอลีนา โชรเวก  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายวัชระ ปะติเท  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวธันวาพร แสวงทรัพย์  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวจีรามาศ เลิศเจริญวิริยา  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวศิริยากร แซ่จาง  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายลากะป่อ -  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวพกาวรรณ น าอิสระภาพ  
การแข่งขันทักษะพืชผัก 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวเสาวณี ฉายส าเภา  
การแข่งขันทักษะพืชไร ่

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวบุ้ยพอเซ -  
การแข่งขันทักษะไม้ดอกไม้ประดับ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายสิทธิโชค หอมไทย  
การแข่งขนัทักษะการเพาะเห็ด 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสราวุธ ฤทธิ์เต็ม  
การแข่งขนัทักษะโคนม 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายสิรภาส นาคเมือง  
การแข่งขันทักษะโคเนื้อ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายเดโชชัย อินทร์นุ่ม  
การแข่งขันทักษะโคเนื้อ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวจีรามาศ เลิศเจริญวิริยา  
การแข่งขันทักษะสุกร 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาว ศิริยากร แซ่จาง  
การแข่งขันทักษะสุกร 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายพิพัฒน ์ก าจาย  
การแข่งขันทักษะผสมเทียมโค 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายเดชาวัต อินทร์นุ่ม  
การแข่งขันทักษะผสมเทียมโค 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายณัฐสิทธิ์ แสงประชุม  
การแข่งขันทักษะสัตว์ปีก 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายมินธาดา สินชัย  
การแข่งขันทักษะสัตว์ปีก 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายสุรชัย วุฒิชัยปัญญา  
การแข่งขันทักษะการเพาะพันธุ์ปลา 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายจตุพล วนาเฉลิมเกล้า  
การแข่งขันทักษะการเพาะพันธุ์ปลา 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายศรันยู ศีลพันธ์ตระกูล  
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประมง 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายพงษ์ธวัช เวียงอาภรณ์  
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประมง 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายจิรวัฒน ์สกุลแท้  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายชัยวัฒน ์โพธิ์ขอม  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายศรานนท์ สุขมังษา  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายพงศธร เม่นเอี่ยม  
การแข่งขันทกัษะการจัดสวนถาด 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวกรรณิกา อ่วมศรี  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายปิยกร แก้วห้อย  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนในภาชนะ
แก้วใส 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวเพ็ญนภา รักสายสกุลทวี  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนตู้กระจก 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายจิรายุ แก้วสิงห ์ 
การแข่งขันทักษะการจัดสวนตู้กระจก 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายจักรพันธ ์ประภาสะวัต  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนตู้ปลา 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวสุชาดา ภัทรก่อเกิดบุญ  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนตู้ปลา 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวนิชาภา แซ่ว่าง  
การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอัญชลี สระวาร ี 
การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวกนกวรรณ เกิดอินทร์  
การแข่งขันทักษะศิลปประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายขุนพัฒน ์แซ่กือ  
การแข่งขันทักษะศิลปประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายสุพรรณ -  
การแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายสุรพล -  
การแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายยง แซ่ม้า  
การแข่งขันทักษะ ช่างยนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายวรพล แซ่ม้า  
การแข่งขันทักษะช่างเช่ือมโลหะ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายอภิชาติ คีรีถิรกุล  
การแข่งขันทักษะช่างเช่ือมโลหะ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายพิพัฒน ์เสาน่วม  
การแข่งขันทักษะการใช้แทรกเตอร์ล้อ
ยาง 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวนันทิดา สกุลศิลป์เจริญ  
การแข่งขันทักษะช่างส ารวจ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวอรพินท์ โตยิ่ง  
การแข่งขันทักษะช่างส ารวจ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายสุกฤษฎิ์ ดอยดาวเดิน  
การแข่งขันทักษะช่างส ารวจ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายปราการ ดาลัย  
การแข่งขันทักษะช่างไฟฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวบูแฮ ขจรคีรีกุล  
การแข่งขันทักษะการผลิตน้ าผักผลไม้ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวสุนันท์ เพชรานาภูมิ  
การแข่งขันทักษะการผลิตน้ าผักผลไม้ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวสุวนันท์สกุลไพรพนา  
การแข่งขันทักษะการผลิตน้ านมจากพืช 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวปรียากร เพชรนาภูมิ  
การแข่งขันทักษะการผลิตน้ านมจากพืช 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวนดาพร -  
การแข่งขันทักษะการผลิตลูกช้ินจาก
เนื้อสัตว์ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวศิริพร -  
ทักษะ การผลิตลูกช้ินจากเนื้อสัตว์ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวณัฐณิชา เชาว์ดุลพินิจ  
การแข่งขันทักษะการผลิตไส้กรอก 
(Breakfast Sausage) 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวปิยดา ขจรคีรีกุล  
การแข่งขันทักษะการผลิตไส้กรอก 
(Breakfast Sausage) 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวอรณี ชัยเฉลิมวุฒิพร  
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดด้วย
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวรัญชนา คีรีเจริญ  
การแข่งขันทักษะการสร้างและน าเสนอ
ผลงาน 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวธนภรณ์ ค าต่อตั้ง  
การแข่งขันทักษะการสร้างและน าเสนอ
ผลงาน 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวพรไพรนิทร ์แสงม้า  
การแข่งขันทกัษะการสร้างส่ือส่ิงพิมพ ์

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวอรทัย ไพรอุดมฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะตารางการค านวณ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายจักรกฤษณ์ คงชม  
การแข่งขันทักษะการเขียนและน าเสนอ
แผนธุรกิจเกษตร 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายเวธน ์แซ่แก้ว  
การแข่งขันทักษะการเขียนและน าเสนอ
แผนธุรกิจเกษตร 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวสุวรรณา รูปงาม  
การแข่งขันทักษะการเขียนและน าเสนอ
แผนธุรกิจเกษตร 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายวีรภัทร มีอ่อน  
การแข่งขันทักษะการพูดในท่ีชุมชน 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาววนิดา -  
การแข่งขันทักษะการสาธิตวิชาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวศิรดา ทรัพย์หัตกิจ  
การแข่งขันทักษะการสาธิตวิชาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวดารารัศมี ทองแก้วกันทร  
การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ในโอกาสต่าง ๆ 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวบงกชบุญมาลีตระกูล  
การแข่งขันการน าเสนอผลงานกิจกรรม
เด่นของหน่วย 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายสมเจตน์ กล่ าทิม  
การแข่งขันการน าเสนอผลงานกิจกรรม
เด่นของหน่วย 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายชาญชัย เทียนชัย  
การแข่งขันการน าเสนอผลงานกิจกรรม
เด่นของหน่วย 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายโจอี่ แวนคัทสัม  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวอาทิตยา กล่ินคุ้ม  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายพิพัฒน ์ก าจาย  
การประกวดโคบาล 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวสมฤดี รุ่งโรด  
การประกวดขวัญใจโคบาล 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายดนุสรณ์ หล้าสุด  
การประกวดโฟล์คซอง 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายเปรมนุกูล กล้าหาญ  
การประกวดโฟล์คซอง 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายเจษฎากร คงนิล  
การประกวดโฟล์คซอง 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวจิราภรณ์ เกตุภู่  
การประกวดโฟล์คซอง 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายจักรกฤษณ์ คงชม  
การแข่งขันส้มต าลีลา 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นายปิยกร แก้วห้อย  
การแข่งขันส้มต าลีลา 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวภาวิตา ไทยโอสถ  
การแข่งขันไก่อบฟาง 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 

นางสาวอรอุไร สุขเทพ  
การแข่งขันไก่อบฟาง 

ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หน่วยชัยนาท 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็น
การประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี ้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ
การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 

    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  



  

34 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

    สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จ
ในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วย
ประเด็นการประเมิน ดังนี ้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

    สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน                      
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

    สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

    สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

    สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

    สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใน
แต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี ้ 

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ด้านความรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม  ดังนี ้

 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

     1.1  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร  จ านวน 107  คน  และจ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกจ านวน  94  คน 

     1.2  เชิงคุณภาพ : คิดเป็นร้อยละ 87.85  ของผู้ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
เทียบกับ จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

     1.3  ผลสะท้อน :  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาท่ีจัดการ
เรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้มีความรู้ท้ังในภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ในทุก
ระดับช้ัน จึงท าให้ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในสมรรถนะวิชาชีพท่ีได้ศึกษาเรียนรู้และสร้างความ
เช่ือมั่นด้านสมรรถนะวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาแก่สถานประกอบการ 

 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

    2.1  เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้เรียนท่ีได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป  จ านวน  0  คน 

     2.2  เชิงคุณภาพ : ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563  และหนังสือ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี ศธ 0606/9339 ลงวันท่ี 29  
ธันวาคม 2563 เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  นั้น ผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 ไม่ประสงค์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 

     2.3  ผลสะท้อน : - 
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4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ปานกลาง  ดังนี ้

 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

1.1  เชิงปริมาณ :  1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระ  จ านวน  32  คน 

  2. มีผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ จ านวน  17  คน  คิดเป็นร้อยละ 53.13 

1.2  เชิงคุณภาพ : ผลประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  มาตรฐานระดับ  3  ดาว  
คุณภาพระดับ  ดี 

1.3  ผลสะท้อน   ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอบรมเพื่อปลูกฝัง
พื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการหรือผู้
ประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณภาพ 

 2. ผลแข่งขันทักษะวิชาชีพ   

     1.1  เชิงปริมาณ :  ผู้เรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 92 คน 

     1.2  เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
อกท. ระดับหน่วย  และได้รับรางวัลมาตรฐานเหรียญเงิน ในการคัดเลือก
สมาชิก อกท.ดีเด่นระดับภาค คุณภาพระดับ  ก าลังพัฒนา 

     1.3  ผลสะท้อน :  ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะวิชาชีพจากการแข่งขันในระดับหน่วย และเตรียมพร้อม 
ฝึกซ้อมส าหรับการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคและระดับชาติต่อไป  แต่
เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคและระดับชาติเล่ือนออกไปจัดในปีการศึกษา
หน้า ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนจึงไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ท้ังในระดับภาคและระดับชาติ 
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4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ดี  ดังนี ้

 1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

          1.1 เชิงปริมาณ :   ในปีการศึกษา 2563  มีจ านวนผู้เรียนแรกเข้าท้ังระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน  199  
คน และมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน  94  คน 

          1.2 เชิงคุณภาพ :  คิดเป็นร้อยละ 47.24  ของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563  เทียบกับ
จ านวนนักเรียน นกัศึกษาแรกเข้า  คุณภาพระดับ ก าลังพัฒนา 

          1.3 ผลสะท้อน :  ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือดูแลจากสถานศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจนโดยมีครู
ท่ีปรึกษาเป็นบุคคลากรหลักในการด าเนินงานติดตามดูแลผู้เรียน และได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

                     2.1 เชิงปริมาณ : ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ จ านวน  168  คน  

                     2.2 เชิงคุณภาพ :  คิดเป็นร้อยละ 28.91  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค้านิยมท่ีพึงประสงค์  
และผลการประเมินมาตรฐานองค์การ อกท. ระดับภาค มีผลคะแนน 70 
คะแนน  คุณภาพระดับ  ปานกลาง  

                     2.3  ผลสะท้อน :   ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อื่นไดhอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้า
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และได้พัฒนา
ทักษะวิชาชีพจากการแข่งขันในระดับจังหวัด และเตรียมพร้อม ฝึกซ้อม
ส าหรับการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคและระดับชาติในปีการศึกษาถัดไป 
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 3.  การมีงานท าและการศึกษาต่อ 

                     3.1 เชิงปริมาณ : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในปกีารศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าใน
สถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ  
จ านวน  130  คน 

                     3.2 เชิงคุณภาพ : คิดเป็นร้อยละ 79.75  ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในปีการศึกษาท่ีผ่าน
มามีงานท าในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต่อ  เทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 

                            3.3 ผลสะท้อน :  ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  60 คน  ยอมรับว่าการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  มีมาตรฐานความรู้ท่ีท าให้สามารถ
สอบเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้  และผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน  70  คน  
สถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยอมรับว่าผู้ส าเร็จการศึกษา
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  มีสมรรถนะวิชาชีพด้าน
การเกษตรจริง  แต่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ด้านการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานให้มากขึ้น 

   2) จุดเด่น  

   สถานศึกษามุ่งเน้นจัดการศึกษาท่ีพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีมีวินัย  มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ  ตลอดจนเป็นพลเมืองท่ี
ดีของชาติ 

   3) จุดที่ควรพัฒนา  

   สถานศึกษาควรพัฒนาด้านการดูแลและแนะแนวผู้เรียน โดยประสบปัญหาด้านจัดได้จัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดชัยนาท  เมื่อผู้ต้องขังได้พน้โทษหรือให้ย้ายเรือนจ าระหว่างการศึกษา จึงส่งผลต่อการ
ศึกท่ีไม่ต่อเนื่องตลอดหลักสูตรและเกิดปัญหาการออกกลางคันเกิดขึ้นจ านวนมาก  ท าให้จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
โครงสร้างหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2563 ไม่สอดคล้องกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้า และสถานศึกษาควรพัฒนาส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระท่ีสูงขึ้น 

   4) ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา  

   สถานศึกษาควรมีการติดตามผู้เรียนในเรือนจ ากลางจังหวัดชัยนาทท่ีพ้นโทษให้กลับเข้าสู่ระบบการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้ารับการศึกษาจนจบหลักสูตร  และจัดอบรมหลักสูตรส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการจริง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

 สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ปานกลาง  ดังนี ้

 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

  1.1 เชิงปริมาณ :   รายวิชาท่ีได้ท าการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  จ านวน  35  รายวิชา 

  1.2 เชิงคุณภาพ :  สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อส ารวจความต้องการ
ตลาดแรงงานแล้วน ามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
วชิาชีพท่ีตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  แล้วน าหลักสูตรมาใช้
จัดการเรียนการสอน  คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 

  1.3 ผลสะท้อน :  สถานประกอบการมีความพึงพอใจในการจัดการหลักสูตรให้มีการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน  ตามความต้องการของสถานประกอบการ 

          2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

                     2.1 เชิงปริมาณ :   สาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  จ านวน  4 สาขาวิชา 

                     2.2 เชิงคุณภาพ :  คิดเป็นร้อยละ  57.14  ของสาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
เทียบกับ  จ านวนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมด  คุณภาพระดับ  ปานกลาง 

                     2.3  ผลสะท้อน :  สาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  มีความสอดคล้องต่อ
ความต้องการของสถานประกอบการตามหลักสูตรปกติและทวิภาคี   ตาม
ความต้องการของสถานศึกษามัธยมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิ
ศึกษา  และความต้องการของผู้เรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท 
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4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

 สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม   ดังนี ้

 1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

                     1.1 เชิงปริมาณ  :  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา  มีการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณธรรมท่ีพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และมีการก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  มีการใช้ส่ือ เครื่องมือ  อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  ตลอดจนมีการวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย  จ านวน  66  แผน 

                     1.2  เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 

                    1.3  ผลสะท้อน  : สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีจ าเป็นของผู้ส าเร็จการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคล้องต่อความต้องของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 

 2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

                     2.1  เชิงปริมาณ :  ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จ านวน  19 คน 

                     2.2  เชิงคุณภาพ :  คิดเป็นร้อยละ 90.48  ของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
เทียบกับ  จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม   

                     2.3  ผลสะท้อน :  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นของผู้ส าเร็จการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี
สมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคล้องต่อความต้องของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 
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  3.  การจัดการเรียนการสอน 

                     3.1 เชิงปริมาณ : - ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน จ านวน 21 คน   
    - ครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จ านวน 19  คน    
    - ครูผู้สอนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
จ านวน 19 คน  

    - ครูผู้สอนท่ีมีการใช้ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอน  จ านวน  19  คน  

    - ครูผู้สอนท่ีท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  จ านวน  7  คน 

                     3.2  เชิงคุณภาพ : คิดเป็นร้อยละ  80.95  ของครูท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  เทียบ
กับ จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 

                     3.3  ผลสะท้อน :  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้
ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีคุณภาพท้ังด้างความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะวิชาชีพ 

  4. การบริหารจัดการช้ันเรียน 

                     4.1  เชิงปริมาณ :  - ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล  จ านวน  21  คน 
         -  ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็น 
                                                    ปัจจุบัน  จ านวน 21  คน 
      -  ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 
                                                     การเรียนรู ้ จ านวน  21  คน 
       -  ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน   
                                                    จ านวน 21  คน                        
                                  -  ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ   
                                                     จ านวน 21  คน 

                     4.2  เชิงคุณภาพ : คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ัน
เรียน เทียบกับ จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 

                     4.3  ผละสะท้อน : สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีคุณภาพท้ังด้าง
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะวิชาชีพ 
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 5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

                     5.1 เชิงปริมาณ :  -  ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 9 คน 
                   -  ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง  จ านวน  11  คน 
                                                 -  ครูผู้สอนท่ีน าผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน    
                                                    การจัดการเรียนการสอน  จ านวน 17 คน 
               -  ไม่มีครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
            -  ไม่มีครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ี 
                                                     ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 

                     5.2 เชิงคุณภาพ :  คิดเป็นร้อยละ  35.24   ของครุผู้สอนท่ีมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
เทียบกับ จ านวนครุผู้สอนท้ังหมด  คุณภาพระดับ  ก าลังพัฒนา 

                     5.3 ผลสะท้อน  : ชุมชนและหน่วยงานภายนอกให้การยอมรับด้านความรู้  ความสามารถของ
ครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพการเกษตร 

 6. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

                     6.1  เชิงปริมาณ :  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ในการจัดการ
เรียนการสอน  จ านวน  53  ห้อง 

                     6.2  เชิงคุณภาพ : 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 ด้านการบริหารจัดการ  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

 สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม  ดังนี ้

 1.  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการสถานศึกษา 

             1.1  เชิงปริมาณ :  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  และมีการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 

              1.2 เชิงคุณภาพ :  มีผลการประเมินด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 

              1.3 ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
ความหลากหลาย  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

 2.  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

              2.1  เชิงปริมาณ : อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพียงพอต่อการให้บริการผู้เรียน 
โดยมีแผนงานโครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้มี
ความพร้อมเพียงต่อการใช้งาน ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

              2.2  เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินด้านอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 

              2.3  ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์มให้มีความสะดวกและความพร้อมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เสมอ 

 3.  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

              3.1  เชิงปริมาณ   ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ได้แก่  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  ระบบ
คมนาคม  ระบบการก าจัดขยะ  ระบบการส่ือสาร และระบบรักษาความ
ปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

              3.2  เชิงคุณภาพ   มีผลการประเมินด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 

              3.3  ผลสะท้อน   ผู้ใช้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของสถานศึกษาส่วนมากมีความพึง
พอใจในการใช้บริการ และยอมรับด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 4.  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

              4.1  เชิงปริมาณ :  มีผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ  ด้านการเข้าใช้บริการห้องสมุด จ านวน 161 คน   

              4.2 เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินด้านแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 

              4.3  ผลสะท้อน :  ผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ท้ังประเภทผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนบุคคลภายนอก มีความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

 5.  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

              5.1  เชิงปริมาณ :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต  ครอบคลุมทุกพื้นท่ีการใช้งานของ
สถานศึกษา  ขนาดความเร็ว 317 Mbps 

              5.2 เชิงคุณภาพ :  มีผลการประเมินด้านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 

              5.3  ผลสะท้อน :  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา 
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4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ   ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

 สถานศึกษามีการพัฒนาด้านการจัดการอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม  ดังนี ้

 1.  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

      1.1 เชิงปริมาณ   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี  จ านวน 1 สาขาวิชา                         
โดยด าเนินการตาม  มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                    
ครบ 5  ขั้นตอน 

        1.2  เชิงคุณภาพ   มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คุณภาพระดับ  
ยอดเยี่ยม 

       1.3  ผลสะท้อน   สถานประกอบการให้การยอมรับด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
สมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานของผู้เรียนตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

   2) จุดเด่น  

   สถานศึกษามีการส่งเสริมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีมีคุณภาพและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีได้มาตรฐาน  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  และมีการพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  และมีคุณภาพด้านการให้บริการศูนย์วิทยบริการ  
ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

   3) จุดที่ควรพัฒนา  

   สถานศึกษาควรพัฒนาด้านการปรับปรุงรายวิชาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพิ่มเติม  และควร
พัฒนาด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอนให้มีความเช่ียวชาญ ช านาญการในสาขาวิชาท่ีสอน จน
สามารถสร้างผลงานนวัตกรรมเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

   4) ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา  

   สถานศึกษามีการปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนทุกสาขาวิชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียนในสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน  และส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการ
พัฒนาและพัฒนาวิชาชีพ โดยจัดให้มีการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน หรือส่งเสริมการท าวิจัยเฉพาะทางเพื่อให้
ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การพัฒนาผลงาน หรือนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
ชุมชนและสังคมต่อไป 
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

 สถานศึกษามีการพัฒนาด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม  ดังนี ้

 1.  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

              1.1  เชิงปริมาณ :  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนมดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน  48 คน  และคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

              1.2 เชิงคุณภาพ :  ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทุกคนส่วน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษา  คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 

              1.3 ผลสะท้อน :  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในบริหารจัดการสถานศึกษาร่วมกัน 

 2.  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

              2.1  เชิงปริมาณ :  สถานศึกษามีแผนงานโครงการและเครือข่ายความร่วมมือในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ท้ังในด้าน
ครูผู้สอน ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์  จ านวน 7  
สาขาวิชา 

              2.2  เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   

    คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 

              2.3  ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ท้ังด้านครูผู้สอน งบประมาณ ทุนการศึกษา  วัสดุ  
อุปกรณ์  อย่างต่อเนื่อง   

 3.  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

              3.1  เชิงปริมาณ :  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชุน ท้ังด้านวิชาการ  ด้านวิชาชีพ และกิจกรรมจิต
อาสา  จ านวน  7  กิจกรรม 

              3.2  เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียน  ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบริการชุมชน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสาโดย
ใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  คุณภาพระดับ  ดีเลิศ 

              3.3  ผลสะท้อน :  ชุมชนพื้นท่ีใกล้เคียงสถานศึกษาให้การยอมรับ  และมีความพึงพอใจด้านการ
บริการชุมชนและจิตอาสาของสถานศึกษา 
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4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์  

 สถานศึกษามีการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา คุณภาพระดับ  ก าลังพัฒนา  ดังนี้ 

 1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

              1.1  เชิงปริมาณ   - ผู้เรียนมีผลงานประกวดโครงการวิจัยทางวิชาชีพของนักศึกษา จ านวน 38 คน 
                                                 - ผู้เรียนมีผลงานวิจัยเข้าร่วมการแข่งขันสัมมนาวิชาการ อกท.ระดับหน่วย   
                                                   จ านวน 6 คน 
            - ผู้เรียนมีผลการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  อกท.ระดับหน่วย จ านวน 9 คน 
                                                 - ผู้เรียนมีผลงานการประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของ อกท.หน่วย   
                                                   จ านวน 5 คน 

              1.2  เชิงคุณภาพ   มีผลการประเมินด้านผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  คุณภาพระดับ ปานกลาง 

              1.3  ผลสะท้อน   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019                
(โควิด-19) ท าให้การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจน การประกวด
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยในระดับภาคหรือระดับชาติ      
มีความเส่ียงต่อผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา  ส่งผลให้ผู้เรียนท่ีพัฒนา
ผลงานและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสถานศึกษาแล้ว ไม่มีโอกาสได้แสดง    
ผลงานหรือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น 

   2) จุดเด่น  

   สถานศึกษามีการส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา  มี
แผนงานโครงการและเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และ
ส่งเสริมด้านกิจกรรมบริการชุมชนท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาเสมอมา 

   3) จุดที่ควรพัฒนา  

   สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมต่อไป 

   4) ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา  

   สถานศึกษาควรส่งเสริมท้ังด้านปัจจัย ทรัพยากร และองค์ความรู้ให้ผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยทีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
ผลงานทางวิชาการ  เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ดีขึ้น ต่อไป 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

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

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเดน็การประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 100 100.00 
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)  

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 52.00 
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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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 1 2 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 2 4 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 4 60 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 66 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 69.47 
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 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
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)  

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 1 2 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 77 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 90.59 
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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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
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)  

 

  

ประเดน็การประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

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

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 100.00 
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)  
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
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)  

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 6 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 40.00 
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)  

 

  



  

53 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563                                  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 81.36 
    ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100.00 
    ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 52.00 
    ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 69.47 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 90.73 
    ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 56.00 
    ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 
    ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 
    ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 70.00 
    ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 80.00 
    ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 40.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 83.92 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 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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ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี ้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ  

2. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน  
2. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา  
3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ให้กับผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพของ

ผู้เรียนให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทัน
เทคโนโลยี 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1. โครงการศึกษาดูงานเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ 

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพของครูผู้สอน 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการบริหาร

สถานศึกษา 
2. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และส่ือสารสนเทศ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาการจัดการเรียนการสอน 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพเกษตรให้แก่เกษตรกรใน

ชุมชน 
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. โครงการส่งเสริม เสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย 
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คิวอาร์โค้ดแสดงไฟล์ เอกสาร  หลักฐาน 

 

 
เอกสาร หลักฐาน มาตรฐานที่ 1 

 

 
เอกสาร หลักฐาน มาตรฐานที่ 2 

 

 
เอกสาร หลักฐาน มาตรฐานที่ 3 
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คิวอาร์โค้ดแสดงไฟล์ เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 
เล่มรายงาน SAR 63 

 

 

 

 

คิวอาร์โค้ดแสดงไฟล ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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