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สวนที่ 1
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู
ทักษะทางดานวิชาชีพเฉพาะทาง ทางการเกษตรเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแตละ
ระดับการศึกษา การมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งในดานการมีความรู การมีทักษะ
และการประยุกตใช ตลอดจนมีความสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาดานตางๆ ดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ผูเรียนมีผลการประเมินดานความรู รอยละ 89.57 ดานทักษะและการประยุกตใช รอยละ
92.00 และดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค รอยละ 95.79 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
มีผลการประเมินรอยละ 92.00 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีผลการประเมินรอยละ 100.00
ดานการบริหารจัดการ มีผลการประเมินรอยละ 93.85 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ มีผลการประเมิน
รอยละ 100.00 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีผลการประเมินรอยละ 100.00 และ
ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย มีผลการประเมินรอยละ 80.00
1.1.2 ผูสำเร็จการศึกษามีผลการประเมินดานคุณลักษณะที่พึงประสงค คิดเปนรอยละ 92.34 การ
จัดการอาชีวศึกษา มีผลการประเมิน คิดเปนรอยละ 97.07 การสรางสังคมแหงการเรียนรู มีผลการประเมิน
คิ ด เป น ร อยละ 95.00 ผลการประเมิ นในภาพรวมทั ้ง 3 มาตรฐาน คิดเปน รอยละ 94.60 อยู  ในระดับ
ยอดเยี่ยม
1.1.3 สถานประกอบการ หน ว ยงานภายนอก ให ก ารยอมรั บ ผู  ส ำเร็ จ การศึ ก ษา การจั ด การ
อาชีวศึกษาและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1.2 จุดเดน
1.2.1 ผูเ รียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
1.2.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.2.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
1.2.4 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การปรับปรุงรายวิชา การกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.5 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
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1.2.6 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน
1.2.7 การจัดการเรียนการสอน
1.2.8 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.2.9 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพของครูและบุคลากร
1.2.10 การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.2.11 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.2.12 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
1.2.13 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.2.14 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
1.2.15 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.16 การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1.3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET ของผูเรียน
1.3.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน
1.3.3 ผูสำเร็จการศึกษามีจำนวนต่ำกวารอยละ 80
1.3.4 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.3.5 พัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
1.3.6 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1.3.7 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สถานศึกษาควรมีโครงการเพื่อ
การพัฒนา ดังนี้
1.4.1 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET
1.4.2 โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนเขารับการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ
1.4.3 โครงการพัฒนาระบบการชวยเหลือและดูแลผูเรียน
1.4.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.4.5 โครงการพั ฒ นาระบบเครื อขายอิน เตอรเน็ตความเร็ว สูงใหครอบคลุมทุกหองเรีย นและ
หองปฏิบัติการ
1.4.6 โครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการอยางตอเนื่อง
1.4.7 โครงการจัดทำ MOU กับสถานประกอบการ
1.4.8 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
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1.4.9 โครงการสนั บ สนุ น งานวิ จ ั ย นวั ต กรรม โครงงานวิ ท ยาศาสตร โครงการวิ ช าชี พ หรื อ
สิ่งประดิษฐของผูเรียน
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการเรียนการสอนโดยใหทุกคนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการตางๆ ตลอดจนชุมชน รวมทั้งเปนแหลงในการพัฒนา
และใหความรูแกประชาชนในรูปแบบการจัดการศึกษาในการใหความรู อาทิเชน
2.1 หลักสูตรระยะสั้น
2.2 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
2.3 การสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดเขารวมประกวดแขงขันในโครงการตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งไดรับผลสำเร็จดวยดี การทำความรวมมือ (MOU กับสถานประกอบการตางๆ เพื่อเปนการจัดสง
นักเรียน นักศึกษาเขารับความรูในการฝกงาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอนักเรียน นักศึกษา และสถาน
ประกอบการตางๆ ทั้งสวนกลางและในจังหวัด การดำเนินการในงานศูนยบมเพาะผูประกอบการรายใหม
ซึ่งมีการดำเนินการอยางจริงจัง ซึ่งเปนการสรางความเชื่อมั่นกับทุกฝาย อีกทั้งการจัดกิจกรรมตางๆ มีการ
เชิญหนวยงานและองคกรภายนอกของสถานศึกษามารวมเปนวิทยากร แขกผูมีเกียรติ และผูเขารวมงาน
เสนอความคิดเห็นตางๆ การจัดสงครูเขารับการฝกงานในสถานประกอบการ การเปนศูนยกลางในการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงคุณภาพของหนวยงานองคกรตางๆ ซึ่งถือวาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได
ดำเนินการบริหารจัดการโดยทุกคนมีสวนรวมในการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนรวมเกี่ยวของ และ
สถานประกอบการโดยตรง นอกเหนือจากงานทวิภาคี และ อศ.กช. ซึ่งดำเนินการสอนทั้งภายในจังหวัด
และจังหวัดใกลเคียง
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อใหผูเรียนมี
ทักษะความรูในดานวิชาชีพทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ตลอดจนการจัดการศึกษาในระบบ
ตางๆ เชน หลักสูตรระยะสั้น ตามคุณวุฒิวิชาชีพที่กำหนด โดยจำแนกไดดังนี้
3.1 การจัดการเรียนการสอนในระบบ ปวช. ปวส.
3.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบ อศ.กช.
3.3 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
3.4 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิศึกษา
3.5 การจัดหลักสูตรระยะสั้น
จากที่กลาวมาข างต น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไดดำเนิ นการจัดการศึ กษาของ
สถานศึกษา บรรลุตามเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อยางมี คุ ณภาพ โดยไดรับ การประเมิน จากสำนั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษาในการบริห ารจั ด
การศึกษาในระดับมาตรฐาน ดี
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการจัดการเรียนการสอนเปนระยะเวลานาน ซึ่งสราง
ความสำเร็ จ ให กั บ ผู  เ รี ย น นั กศึ กษา และประชาชนผู  ส นใจในการประกอบวิช าชี พต า งๆ จนประสบ
ความสำเร็ จ มากมาย ในส ว นของการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาของสถานศึ ก ษาที ่เ ป น แบบอยา งที ่ ดี
(Best Practice
วิ ทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีพังงาไดดำเนิน โครงการอนุร ักษพัน ธุกรรมพืชอัน เนื่องจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กรณีศึกษา :ผักลิ้นหานตำนานผักพื้นบาน
อันดามัน และโครงการ อาชีวะพัฒนาคานิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหมและวัฒนธรรมทองถิ่น การปลูกผักลิ้น
หานอินทรีย รวมกับ กลุมวิสาหกิจชุมชนไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน และปราชญเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมกันศึกษาการปลูกผักลิ้นหานในระบบโรงเรือน โดยใชวัสดุปลูกเปนดินอินทรียที่ไดผานการ
หมักมาเรียบรอยแลว และการพัฒนาสูตรดินตางๆ ซึ่งในระบบการเจริญเติบโตของผักลิ้นหานในธรรมชาติ
จะสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินปนทราย หรือดินชายหาดนั้นเอง แตในครั้งนี้ทางวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพังงากับสถาบันการศึกษา หนวยงาน กลุมชาวบาน และปราชญชาวบาน ไดนำมาปลูกในระบบ
ของโรงเรือนแบบเปดโลงและใชดินที่ผานการหมักมาแลว รวมถึงพัฒนาสูตรดินตางๆ เปนการดำเนินงานใน
เชิงอนุรักษผักพื้นบาน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
4.1 ความเปนมาและความสำคัญ
ผักพื้นบานภาคตางๆ ของประเทศไทยลวนมีความแตกตางกันตามภูมิศาสตรของแตละพื้นที่
พืชแตละชนิดลวนมีความสำคัญของคุณสมบัติทางยา และคุณสมบัติอื่นๆ รวมถึงการใชประโยชนที่แตกตาง
กัน สามารถนำมาประยุกตใชหรือนำมาวิจัยและปรับใชกับการดำเนินชีวิตในปจจุบันไดอยางตอเนื่อง
ผักพื้นบานบางชนิดที่มีเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และอาจพบไดยากขึ้นอยูกับเฉพาะบางพื้นที่ที่มี ความ
เหมาะสมนั้นๆ ซึ่งคนสวนใหญไมคอยรูจักมีเ พียงเฉพาะคนในทองถิ่ นที่ ได อาศัย ใชเปน อาหารหรื อใช
ประโยชนจากผักพื้นบานนั้นๆ ซึ่งในอำเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา มีผักพื้นบานชนิดหนึ่งที่มีคนรูจักนอย
มาก ในชื่อที่ชาวบานเรียกวา “ผักลิ้นหาน” แตในปจจุบันมีปริมาณนอยลงมาก หากหาขอมูลจากชาวบาน
จะทราบวาพื้นที่สวนใหญที่ยังมีผักลิ้นหานอยูจะเปนพื้นที่ของอุทยานแหงชาตินั้นเอง ชาวบานในทองถิ่นจะ
นิยมนำผักลิ้นหานมาประกอบอาหาร เชน เมนูผักลิ้นหานตมกะทิ ผักลิ้นหานน้ำมันหอย หรืออาจจะนำมา
เปนผักเครื่องเคียงกินกับน้ำพริก นอกจากรสชาติที่อรอยแลวนั้น ผักชนิดนี้ยังอุดมสมบูรณไปดวยคุณคาทาง
อาหารตางๆ มีทั้งวิตามิน เกลือแร และแรธาตุ รวมถึงสรรพคุณเปนยาที่จะชวยใหสุขภาพรางกายของเรา
สมบูรณแข็งแรงได
แตในปจจุบันปริมาณผักลิ้นหานมีป ริมาณที ่ลดน อยลงมาก เนื่องจากนิยมบริโภคกัน อยาง
แพรหลายและเปนที่ตองการของตลาดที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม หรือรานอาหารตางๆ ทำใหผักลิ้นหาน
มีมูลคาสูงขึ้น เปนที่ตองการของทองตลาดจนอาจจะทำใหผักชนิดนี้สูญพันธได หากไมมีการขายาพันธหรือ
เพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังนั้นทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เล็งเห็นถึงสภาพปญหาเหลานี้ จึงมี
แนวคิ ด ที ่ จ ะอนุ ร ั ก ษ พ ั น ธุ  ข องผั ก ลิ ้ น ห า นเอาไว แ ละบู ร ณาการกั บ โครงการอนุ ร ั ก ษ พ ั น ธุ ก รรมพื ช

5

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อศึกษาการขยายพันธผักลิ้นหานใหสามารถปลูกไดในระบบของโรงเรือน
และในดินชนิดอื่นๆ ตอไป
4.2 วัตถุประสงค
4.2.1 เพื่ออนุรักษพันธุของผักลิ้นหานทองถิ่นในแถบชายฝงทะเลอันดามัน
4.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธุและชนิดของดินที่ปลูกที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของผัก
ลิ้นหาน
4.2.3 บูรณาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและอนุรักษผักพื้นเมืองประจำถิ่น
4.2.4 บูรณาการเรียนการสอนโดยความรวมมือกับสถานบันการศึกษา หนวยงาน ชุมชนและ
ปราชญเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 กรอบแนวคิด
การเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา นอกจากไดศึกษาภายในวิทยาลัยฯ
แลว ยังมุงเนนใหครูและนักเรียน นักศึกษา ใชวิชาความรู ไปพัฒนาชุมชน ทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชน
พัฒนา และประกอบอาชีพ สูความยังยืน โดยดึงความรวมมือจากทุกภาคสวน
4.4 วิธีการดำเนินงาน
4.4.1 ศึกษาลักษณะทั่วไปของผักลิ้นหาน
4.4.2 สรางเครือขายความรวมมือ
4.4.3 การปลูกผักลิ้นหานในระบบโรงเรือน 2 แบบ
1 ระบบโรงเรือนแบบเปดโลงและหลังคาพลาสติก
2 ระบบโรงเรือนแบบเปดโลงและพรางแสง
4.4.4 พัฒนาสูตรดินที่เหมาะสมตอการปลูกผักลิ้นหาน
4.4.5 ดูแลและเก็บขอมูลการเจริญเติบโต
4.4.6 สรุปผลและรายงาน
4.5 ผลการดำเนินงาน
มีการสรุปผลการดำเนินงาน ทั้งในเรื่องระบบโรงเรือนสูตรดินที่เหมาะสมตอการปลูกผักลิ้น
หาน และนำไปเผยแพรในหลายชองทาง เพื่อใหสาธารณชนไดรับรูและสามารถนำไปตอยอด เพื่อการ
พัฒนาและประกอบอาชีพตอไป
4.6 ประโยชนที่จะไดรับ
นักเรียน นักศึกษา นำความรูไปพัฒนา และอนุรักษพันธุพืชประจำทองถิ่นในแถบชายฝงทะเล
อันดามัน ศึกษาวิธีการขยายพันธุและชนิดของดินที่ปลูกที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของผักลิ้นห าน
บูรณาการเรียนการสอนพัฒนาและอนุรักษผักพื้นเมืองประจำถิ่นโดยความรวมมือกับสถานบันการศึกษา
หนวยงาน ชุมชนและปราชญเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพรผลการดำเนินการใหสาธารณชนไดรับรู ไป
พัฒนาตอยอด และประกอบอาชีพตอไป
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้
2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 43 ม.7 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา
076496451
076496528
phangnga02@vec.mail.go.th
http://www.kaset-phangnga.ac.th

ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2520 เริ่มเปดรับนักเรียนใน
ป พ.ศ. 2522 สภาพพื ้ น ที ่ โ ดยทั ่ ว ไปมี ส ภาพภู มิ ป ระเทศเปน เนิ น เขา มีความลาดชัน ระหว าง 20-45
เปอรเซ็นต ซึ่งสภาพลาดเทดังกลาวมีประมาณ 90 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมด เนื้อที่ทั้งหมด 939 ไร
1 งาน 24 ตารางวา เปนพื้นที่ภูเขาลาดชันประมาณ 456 ไร บริเวณนี้ยังคงเปนปาที่อุดมสมบูรณ เนื่องจาก
สงวนไวเพื่อใชเปนแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืช ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี สวนที่เหลือประมาณ 483 ไร เปนพื้นที่เนินซึ่งปรับตัดเนินดินสำหรับกอสรางอาคารเรียน
อาคารประกอบ โรงเรือนงานฟารม และพื้นที่สำหรับฟารมฝกหัด ตั้งอยูเลขที่ 43 หมูที่ 7 ถนนเพชรเกษม
ตำบล ถ้ำ อำเภอ ตะกั่วทุง จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย 82130
การจัดการศึกษา
วิ ทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี พังงา จัดการเรีย นการสอนในปการศึกษา 2562 โดยเปดสอน
หลักสูตรตางๆ ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. พุทธศักราช 2556
1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
สาขางานการเกษตร/สาขาพืชศาสตร/สาขางานสัตวศาสตร/สาขางานการผลิตสัตวน้ำ
1.2 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
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2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. พุทธศักราช 2562
2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
สาขางานการเกษตร
2.2 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส. พุทธศักราช 2557
3.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาพืชศาสตร
สาขางานพืชสวน
สาขาวิชาสัตวศาสตร
สาขางานการผลิตสัตว
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
สาขางานเกษตรศาสตร
3.2 ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
3.3 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
4. ระบบการจัดการเรียนการสอน
4.1 การจัดการศึกษาภาคปกติ
4.2 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
4.3 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.
4.4 การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา
สภาพชุมชน
จั ง หวั ด พั ง งา ตั ้ ง อยู  ท างภาคใต ต อนบนชายฝ ง ทะเลด านตะวั น ตกติ ด กั บ ทะเลอั น ดามั น
อยูระหวางละติจูดที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟลิปดาเหนือกับเสนลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก
ห า งจากกรุ งเทพมหานคร ประมาณ 788 กิโ ลเมตร มีพื้น ที่ทั้งหมด 4,170.885 ตารางกิโ ลเมตร หรือ
ประมาณ 2,606,803.125 ไร เปนอันดับที่ 9 ของภาคใตและเปนอันดับที่ 54 ของประเทศ ซึ่งแบงเปนพื้นที่
ตางๆ ดังนี้

8

พื้นที่ทำการเกษตร 1,806.112 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824 ไร
พื้นที่ปาไม
1,722.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594 ไร
เนื้อที่อื่นๆ
642.227 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,392.625 ไร
สภาพเศรษฐกิจ
จังหวัดพังงามีผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 42,777 ครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตร
1,128,824 ไร จากพื้นที่ทั้งหมด 2,606,812 ไร พืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา มีการปลูกรวม 1,128,824
ไร โดยมีพื้นที่เพาะปลูกกระจายไปในทุกอำเภอ อำเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด คืออำเภอกะปง มังคุด
เปนพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่มีพื้นที่เพาะปลูกเปนลำดับที่สามรองจากปาลมน้ำมันแสดงยางพารา มีพื้นที่ปลูก
ในป 2558 รวม 12,790 ไร ผลผลิตรวม 6,939 ตน สำหรับการปลูกขาวในจังหวัดพังงา ในป 2558 มีพื้นที่
เพาะปลูก 1,404 ไร ผลผลิตรวม 453 ตัน ซึ่งจังหวัดพังงาเนนการปลูกขาวเปนวิถีชีวิตเพื่อบริโภคภายใน
ครัวเรือน และเพื่อการทองเที่ยวไมเนนเพื่อการจำหนาย
สภาพสังคม
สภาพทางสั งคมในจั งหวัดพังงาเปน สังคมเกษตรกรรม เพราะอาชีพหลักของคนพังงาคือ
การเกษตร ความเปนอยูของชาวพังงาเปนแบบเรียบงาย ไมนิยมความฟุงเฟอ สถานบริการ หรือสถาน
บันเทิงในจังหวัดพังงามีนอย คนพังงาชอบทำอาหารทานกันเองที่บาน หรือสังสรรคกันในกลุมญาติพี่นอง
ไมนิยมเที่ยวนอกบาน เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของจังหวัดพังงา
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียน
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.
ระดับชั้น
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.

ปกติ
62
58
80
200

ทวิภาคี
0
0
0
0
ปกติ
100
95
195

ทวิศึกษา
10
9
7
26
ทวิภาคี
10
26
36

รวม
72
67
87
226
รวม
110
121
231

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น
แรกเขา
สำเร็จการศึกษา
ปวช.3
71
23
ปวส.2
147
118
รวม
218
141

คิดเปนรอยละ
32.39
80.27
64.68

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562
ระดับชั้น
แรกเขา
สำเร็จการศึกษา
ปวช.3
53
20
ปวส.2
86
66
รวม
139
86

คิดเปนรอยละ
37.74
76.74
61.87
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ขอมูลบุคลากร
ประเภท
ผูบริหาร/ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ผูอำนวยการ/
รองผูอำนวยการ/ผูชวยผูอำนวยการ
ขาราชการครู/ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/
ผูที่ไดรับการรับรอง
ขาราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ (อื่น
ครูพิเศษสอน
เจาหนาที่
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ฯลฯ
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น
ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

ทั้งหมด
(คน
3

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน
3

สอนตรงสาขา
(คน
-

15

15

15

2
4
0
1
4
8

4
0
-

4
1
-

20
37

19
19

20
20

ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา
0
0
0
1
3
1
0
0
0
5

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา
0
0
0
1
3
1
0
0
0
5

รวม(สาขาวิชา
0
0
0
2
6
2
0
0
0
10
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ขอมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน (หลัง
6
10
1
7
2
26

ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จำนวน(บาท
14,196,653.80
1,684,950.00
2,295,100.00
2,553,445.00
1,272,600.00
22,002,748.80

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ทักษะเดน เนนคุณธรรม นำชุมชน สรางคนสูงาน
อัตลักษณ
ทักษะเดน บริการเยี่ยม
เอกลักษณ
ภูมิทัศนสวย สิ่งแวดลอมดี
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
พัฒนาผูเรียน ใหมีความรู คูคุณธรรม นำเทคโนโลยีสูอาชีพไดอยางมีคุณภาพ
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พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระบบ นอกระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่น
2. ใหบริการฝกอบรมวิชาชีพแกเยาวชนและเกษตรกรในทองถิ่น
3. มุงเนนใหผูเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. ฝกใหผูเรียน คิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน สามารถประกอบอาชีพอิสระได
5. ทำนุบำรุงกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยจัดกิจกรรมอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและสนองโครงการพระราชดำริตางๆ
เปาประสงค
1. พัฒนาศักยภาพของสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางสาขาวิชา เพื่อการจัดการเรียนรูอยาง
มีประสิทธิภาพ พัฒนาและสงเสริมงานฟารมเกษตรใหไดมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาและสงเสริมงานฟารมเกษตรใหไดมาตรฐาน
3. พั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะและการจั ด การเรี ย นรู  ท ี ่ ส อดคล อ งกั บ ต อ งการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม
4. พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะโดยใชโครงการเปนฐานที่สอดคลองกับวิชาชีพ
และศักยภาพของผูเรียน
5. ฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตรที่หลากหลายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพของชุมชน
6. เพื ่ อสนั บ สนุ น การวิ จ ั ย นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิ ษฐ และโครงการ และเผยแพร
วิทยาการสูชุมชนและสังคม
7. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ และโครงงาน และการถายทอด
วิทยาการสูชุมชนและสังคม
8. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคในวิชาชีพเปนที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม
9. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักของสถานศึกษาคุณธรรม
10. เสริมสรางและพัฒนาครูและบุคลากรทุกระดับสูการเปนมืออาชีพ
11. เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
12. เพื่อจัดหาครูและบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรของ
สถานศึกษา
13. เพื ่ อ สร า งความเขม แข็ ง และขยายความร ว มมื อ ในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาเพื ่ อ พั ฒ นา
สมรรถนะของผูเ รียนและงานฟารมเกษตร
14. เพื่อสงเสริมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหารจัดการ
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15. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณและประเมินผลการใชงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ
16. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานที่เกี่ยวของดานการสงเสริมการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ
โปรงใส
17. เพื่อพัฒ นาเครื อข ายและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศทั้งภายในและภายนอก
เพื่อการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
18. เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
1. พัฒนาศักยภาพของสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางสาขาวิชา เพื่อการจัดการเรียนรูอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและสงเสริมงานฟารมเกษตรใหไดมาตรฐาน
3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสถานศึกษาตามความตองการของตลาดแรงงานและชุมชน
4. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะโดยใชโครงการเปนฐานที่สอดคลอง
กับวิชาชีพและศักยภาพของผูเรียน
5. ส งเสริ มการฝ ก อบรมหลั กสูต รระยะสั้ น ทางการเกษตรที ่ห ลากหลาย เพื่อยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการประกอบอาชีพของชุมชน
6. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงงานของผูเรียน
7. สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐและโครงการ และการ
ถายทอดวิทยาการสูชุมชนและสังคม
8. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสถานศึกษาคุณธรรม
9. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ดวยกิจกรรม
อกท.
10. เสริมสรางศักยภาพของครูใหมีสมรรถนะและประสบการณอาชีพในการปฏิบัติงาน
11. พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
12. จั ด หาครู แ ละบุ ค ลากรให ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ ในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาเกษตรของ
สถานศึกษา
13. สรางความเขมแข็งและขยายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรของสถานศึกษา
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14. สงเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหารจัดการอาชีวศึกษาทุกระดับ
15. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การงบประมาณ และประเมิ น ผลการใช ง บประมาณตาม
แผนปฏิบัติงาน
16. พัฒนาระบบบริหารงานที่เกี่ยวของดานการสงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ
โปรงใส
17. พัฒนาเครือขายและความเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
18. พัฒนาศักยภาพศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพของผูเรียน
ครูและบุคลากร และประชาชน
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ
รางวัล ระดับ
ใหโดย
หนวยรวมกิจกรรมดีเดน
รางวัลอื่นๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง
ประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
ชนะเลิศ
ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เรื่องผักแผนเพื่อชีวิต
พะเยา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
รายการ
รางวัล ระดับ
หนวย อกท.ที่มีความประพฤติและเขารวม ชนะเลิศ
ภาค
กิจกรรมดีเดน
หนวย อกท. ที่มีความประพฤติและเขารวม รางวัลอื่นๆ ชาติ
กิจกรรมดีเดน

ใหโดย
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี
สตูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุราษฎรธานี

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ใหโดย
นายยุทธนา สุขจิรัง
ชนะเลิศ
ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ครูผูทำคุณประโยชน อกท. ดีเดน
พะเยา
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
ระดับ
ใหโดย
นางจิรพัชร บุญชัด
รางวัลอื่นๆ ชาติ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี
ครูขวัญศิษย รุนที่ 3
นางศุลีมาศ สุทธิเนียม
รางวัลอื่นๆ ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ผูทำคุณประโยชนแก อกท.ภาคใต
นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม
รางวัลอื่นๆ ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ผูทำคุณประโยชนแก อกท.ภาคใต
นางศิริพร เพ็ชรเกลี้ยง
รางวัลอื่นๆ ภาค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ผูทำคุณประโยชนแก อกท.ภาคใต
นายวสันต แสงนิล
รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ครูดีศรีอาชีวะ
วาที่รอยตรีอนุวัตน ทองสกุล
รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ครูดีศรีอาชีวะ
นายชัยพันธุ กชกันพยันต
รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ครูดีศรีอาชีวะ
นางสาวสุมิตรา สำเภาพล
รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ครูดีศรีอาชีวะ
นายยุทธนา สุขจิรัง
รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ครูดีศรีอาชีวะ
นางปญจาภรณ ไพลอย
รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ครูดีศรีอาชีวะ
นางปวีณา อยูมะนะ
รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ครูดีศรีอาชีวะ
นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม
รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ครูดีศรีอาชีวะ
นางศิริพร เพ็ชรเกลี้ยง
รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ครูดีศรีอาชีวะ
นายปยวิชญ สวัสดิ์วงค
รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ครูดีศรีอาชีวะ
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางทัศนดาว นันทโย
ครูดีศรีอาชีวะ

รางวัล
รางวัลอื่นๆ

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นางสาวรัตนาภรณ พัดสิงห
รางวัลอื่นๆ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร
(ทักษะพืชผัก
นายติณณภพ โสภา
รองชนะเลิศ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร
(ทักษะพืชไร
นางสาวสุภาพร หาการ
รางวัลอื่นๆ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร
(ทักษะไมผล
นายพนมกร ยันนี
รางวัลอื่นๆ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร
(ทักษะไมดอกไมประดับ
นายพัชวิทย พินพันธ
รองชนะเลิศ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร
(ทักษะการเพาะเห็ด
นางสาวปนปนัทธ เมืองสุข
รองชนะเลิศ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร
(ทักษะไกไข
นางสาวอนัญลักษณ วงนุย
รองชนะเลิศ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร
(ทักษะไกไข
นายสุทธิภัทร คงทิพย
รองชนะเลิศ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร
(ทักษะสุกร

ระดับ
จังหวัด

ใหโดย
อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

ระดับ
ภาค

ใหโดย
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

18

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวปทมา รามพรหม
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร
(ทักษะสุกร
นายณัฐพล อรัญ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร
(ทักษะโคเนื้อ
นายเจริญศักดิ์ ผดุงทรัพย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร
(ทักษะโคเนื้อ
นางสาวสุฑารัตน ดาษฎาจันทร
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร
(ทักษะผสมเทียมโค
นายนันทวัฒน เพ็ชรรักษ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง
(ทักษะการเพาะพันธุปลา
นายศรนรินทร สุทธิแสง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง
(ทักษะการเพาะพันธุปลา
นายอรรถชัย จงภักดี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง
(ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ
นางสาวสุปราณี มาลาสี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง
(ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ
นายวรินทร บุญชู
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะการจัดสวนถาด
นายพงศกร ดวงรักษ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะการจัดสวนถาด

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ภาค

ใหโดย
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาววิภาวดี ภูสะตัง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะการจัดดอกไม
นางสาวปุณณภา อนุการ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะการจัดดอกไม
นางสาวอรทัย นัยจิตร
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะศิลปะประดิษฐ
นายจิรพนธ พันธรัตนสงคราม
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะศิลปะประดิษฐ
นายฉัตรมงคล แกวสุขศรี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตน้ำผักผลไม
นางสาวสุสดา ปานหวาน
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตน้ำผักผลไม
นางสาวณัฐธิดา คำดวงโรม
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืช
นางสาวพลอยชมพู แกวเนียม
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืช
นางสาวอัญชิสา เดชยศดี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว
นางสาวเพ็ญธาณี ศรีพิมพ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ภาค

ใหโดย
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวกานดา ทอดทิ้ง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตไสกรอกจากเนื้อสัตว
นายจิตติชัย ชัยแสง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตไสกรอกจากเนื้อสัตว
นายชนัญู สุทธิพันธ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ
(ทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพ
นางสาวปยธิดา แจมแจง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ
(ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสตางๆ
นางสาวพลอยไพลิน ทองถม
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรม
วิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนสูงาน
ฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL
(สาขาสัตวศาสตร
นางสาวณัฐสุดา ตอเล็ก
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรม
วิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนสูงาน
ฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL
(สาขาสัตวศาสตร
นางสาวปภัสสร ปรีดาผล
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรม
วิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนสูงาน
ฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL
(สาขาสัตวศาสตร

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ภาค

ใหโดย
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวทิพวรรณ บุปผา
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรม
วิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนสูงาน
ฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL
(สาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวจุฑามาศ รักหมอ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรม
วิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนสูงาน
ฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL
(สาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวลัดดาภรณ สุภาพ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรม
วิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนสูงาน
ฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL
(สาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวมณีรัตน ขาวขำ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรม
วิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนสูงาน
ฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL (สาขาอื่น
นางสาวกรรณิกา ชูชวย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรม
วิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนสูงาน
ฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL (สาขาอื่น
นางสาววัณดี ธงชัย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สัมมนาผลงานชมรม
วิชาชีพเกษตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนสูงาน
ฟารม โดยใชโครงการเปนฐาน (PBL (สาขาอื่น
นางสาวจันทิมา สัจจารักษ
การแขงขันการสัมมนาผลงานวิชาการประเภท
ผลงานการวิจัย (สาขาทั่วไป

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ภาค

ใหโดย
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายสรัล เพ็ชรพันธ
การแขงขันการสัมมนาผลงานวิชาการประเภท
ผลงานการวิจัย (สาขาทั่วไป
นางสาวสุลาวัลย ชวงโชติ
การแขงขันการสัมมนาผลงานวิชาการประเภท
ผลงานการวิจัย (สาขาทั่วไป
นางสาวทิพวรรณ บุปผา
การแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
(ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวจุฑามาศ รักหมอ
การแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
(ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร
นายอดิศักดิ์ วงษาไฮ
การแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
(ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวอรทัย นัยจิตร
การแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
(ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร
นายสุวรรณ ประดับพร
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นายวทัญู แสงวงค
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นายพัทธนันท พูนพงศ
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นายรัชการ มีแกว
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นายพงศธร ชวยการ
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นายชลทรัพย หลีบำรุง
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ภาค

ใหโดย
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ชนะเลิศ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวณัฐริณีย จันทรเรือง
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นางสาวโบ ศรีเจริญ
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นางสาวกชทัศ อยูมะนะ
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นางสาวอัจฉรา จิตรรัตนะสมบัติ
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นายภูวนัย ใสแกว
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นายสมรักษ สังเสริม
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นายธราเทพ ชลสาคร
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นางสาวสุนีย เทพยางกูร
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นางสาวอารียา บุญชวย
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นายชลทรัพย หลีบำรุง
การแขงขันทักษะไกอบฟาง สมตำลีลา
Miss FFT (ธิดารีไซเคิล ทักษะไกอบฟาง
นายชนัญู สุทธิพันธ
การแขงขันทักษะไกอบฟาง สมตำลีลา
Miss FFT (ธิดารีไซเคิล ทักษะไกอบฟาง
นางสาวกาณจนา อาภรณ
การแขงขันทักษะไกอบฟาง สมตำลีลา
Miss FFT (ธิดารีไซเคิล ทักษะสมตำลีลา
นายนำสิน ดวงรักษ
การแขงขันทักษะไกอบฟาง สมตำลีลา
Miss FFT (ธิดารีไซเคิล ทักษะสมตำลีลา

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ภาค

ใหโดย
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ชนะเลิศ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวทิพวรรณ บุปผา
การแขงขันทักษะไกอบฟาง สมตำลีลา
Miss FFT (ธิดารีไซเคิล การประกวดทักษะ
ขวัญใจ FFT
นางสาวทิพวรรณ บุปผา
แขงขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปเกษตร
(ทักษะศิลปะประดิษฐ
นายจิรพนธ พันธรัตนสงคราม
แขงขันทักษะวิชาชีพสาขาศิลปเกษตร
(ทักษะศิลปะประดิษฐ
นายชนัญู สุทธิพันธ
แขงขันทักษะวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ
(ทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพ
นายอรรถชัย จงภักดี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง
(ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ
นางสาวสุปราณี มาลาสี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง
(ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ

รางวัล
รางวัลอื่นๆ

ระดับ
ใหโดย
ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ชนะเลิศ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นางสาวรัษฎาภรณ เผือกแดง
รองชนะเลิศ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตไสกรอกจากเนื้อสัตว
นางสาวกานดา ทอดทิ้ง
รองชนะเลิศ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตไสกรอกจากเนื้อสัตว

ระดับ
ใหโดย
ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวกรรณิกา ชูชวย
การสัมมนาผลงานกลุมชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปน
ฐาน (Project Based Learning :PBL สาขาอื่น
นางสาวจุฑามาศ รักหมอ
การสัมมนาผลงานกลุมชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปน
ฐาน (Project Based Learning :PBL สาขาอื่น
นางสาววันดี ธงชัย
การสัมมนาผลงานกลุมชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปน
ฐาน (Project Based Learning :PBL สาขาอื่น
นางสาวพรภคนันท รักเมือง
การสัมมนาผลงานกลุมชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปน
ฐาน (Project Based Learning :PBL
สาขาสัตวศาสตร
นายสมโภชน จันทรสวน
การสัมมนาผลงานกลุมชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปน
ฐาน (Project Based Learning :PBL
สาขาสัตวศาสตร
นายปนพงศ นุนตา
การสัมมนาผลงานกลุมชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปน
ฐาน (Project Based Learning :PBL
สาขาสัตวศาสตร
นายธาราเทพ ชลสาคร
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะศิลปะประดิษฐ

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ภาค

ใหโดย
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวอารียา บุญชวย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะศิลปะประดิษฐ
นางสาวกาญจนา อาภรณ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ
(ทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจเกษตร
นางสาวจันทิมา สัจจารักษ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ
(ทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจเกษตร
นางสาวสุลาวัลย ชวงโชติ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ
(ทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจเกษตร
นายวีระยุทธ สุดทองคง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะการจัดสวนในภาชนะแกวใส
นายอรรถชัย จงภักดี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง
(ทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ
นายภานุวัฒน ศิริกุล
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง ทักษะการ
วิเคราะหคุณภาพน้ำ
นางสาวดลญา สงสุข
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร ทักษะ
การจัดสวนตูกระจก
นายวชิโรจน ริยาพันธ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร ทักษะ
การจัดสวนตูกระจก
นางสาวสุนีย เทวยางกูล
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รางวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ภาค

ใหโดย
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รองชนะเลิศ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวมลิวรรณ เครือแบน
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชนาภา ตันสกุล
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร
นายประมุข ทองมาก
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะการจัดสวนหยอม
นายคีตภัทร เกตุทอง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะการจัดสวนหยอม
นายธีรวุฒิ เพ็ชรกลม
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะการจัดสวนหยอม
นางสาวสิริวรรณ สมาธิ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตน้ำผักผลไม
นางสาวรัษฎาภรณ เผือกแดง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตน้ำผักผลไม
นางสาวพัชรินทร นวลเขียน
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะการจัดดอกไม
นางสาวสุนีย เทวยางกูร
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะการจัดดอกไม
นายพัชวิทย พินพันธ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร
(ทักษะการเพาะเห็ด

รางวัล
รางวัลอื่นๆ

ระดับ
ภาค

ใหโดย
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวณัฐธิดา คำดวงโรม
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นางสาวกชทัศ อยูมะนะ
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นางสาวเพ็ญภาณี ศรีพิมพ
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นางสาวพลอยชมพู เเกวเนียม
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นายฉัตรมงคล เเกวสุขศรี
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
นายชนะพัฒน ชูวงค
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ
(ทักษะการสรางและนำเสนอผลงาน
นายชนัญู สุทธิพันธ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ
(ทักษะการสรางและนำเสนอผลงาน
นางสาวอนัญลักษณ วงนุย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร
(ทักษะสัตวปก
นางสาวปนปนัทธ เมืองสุข
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร
(ทักษะสัตวปก
นายสุทธิภัทร คงทิพย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร
(ทักษะสุกร
นายธันวา สุวรรณรัตน
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร
(ทักษะสุกร
นายติณภพ โสภา
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร
(ทักษะพืชไร

รางวัล
รางวัลอื่นๆ

ระดับ
ภาค

ใหโดย
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวอินทิรา นิลรัตน
การสัมมนาผลงานกลุมชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปนฐาน
(Project Based Learning :PBL สาขาพืชศาสตร
นางสาวทิพวรรณ แซเจี่ย
การสัมมนาผลงานกลุมชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปนฐาน
(Project Based Learning :PBL สาขาพืชศาสตร
นายภานุกร สุขสุด
การสัมมนาผลงานกลุมชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปนฐาน
(Project Based Learning :PBL สาขาพืชศาสตร
นางสาวอัญชิสา เดชยศดี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว
นางสาวสุสดา ปานหวาน
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว
นางสาวพรภคนันท รักเมือง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะการจัดสวนถาด
นายนพรัตน ตูสกุล
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืช
นางสาวปาริมา หงษไทย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืช
นายนันทวัฒน เพ็ชรรักษ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง
(ทักษะการเพาะพันธุปลา

รางวัล
รางวัลอื่นๆ

ระดับ
ภาค

ใหโดย
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายศรนรินทร สุทธิแสง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง
(ทักษะการเพาะพันธุปลา
หนวยพังงา
การประกวดหนวย อกท. ที่มีความประพฤติและ
เขารวมกิจกรรมดีเดน
นางสาวอัญชิสา เดชยศดี
การประกวด Miss FFT
นางสาวกรรณิกา ชูชวย
การสัมมนาผลงานกลุมชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปนฐาน
(Project Based Learning :PBL สาขาอื่น
นางสาวจุฑามาศ รักหมอ
การสัมมนาผลงานกลุมชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปนฐาน
(Project Based Learning :PBL สาขาอื่น
นางสาววันดี ธงชัย
การสัมมนาผลงานกลุมชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปนฐาน
(Project Based Learning :PBL สาขาอื่น
นายธาราเทพ ชลสาคร
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะศิลปะประดิษฐ
นางสาวอารียา บุญชวย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะศิลปะประดิษฐ
นางสาวกาญจนา อาภรณ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ
(ทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจเกษตร

รางวัล
รางวัลอื่นๆ

ระดับ
ใหโดย
ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล

รางวัลอื่นๆ

ภาค

รองชนะเลิศ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี

รองชนะเลิศ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวจันทิมา สัจจารักษ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ
(ทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจเกษตร
นางสาวสุลาวัลย ชวงโชติ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ
(ทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจเกษตร
นางสาวพรภคนันท รักเมือง
การสัมมนาผลงานกลุมชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปนฐาน
(Project Based Learning :PBL สาขาสัตวศา สตร
นายสมโภชน จันทรสวน
การสัมมนาผลงานกลุมชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปนฐาน
(Project Based Learning :PBL สาขาสัตวศาสตร
นายปนพงศ นุนตา
การสัมมนาผลงานกลุมชมรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปนฐาน
(Project Based Learning :PBL สาขาสัตวศาสตร
นายวีระยุทธ สุดทองคง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร
(ทักษะการจัดสวนในภาชนะแกวใส
นางสาวรัษฎาภรณ เผือกแดง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตไสกรอกจากเนื้อสัตว
นางสาวกานดา ทอดทิ้ง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(ทักษะการผลิตไสกรอกจากเนื้อสัตว
หนวยพังงา
การประกวดหนวย อกท. ที่มีความประพฤติและเขา
รวมกิจกรรมดีเดน

รางวัล
รางวัลอื่นๆ

ระดับ
ใหโดย
ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายภานุวัฒน ศิริกุล
ผักลิ้นหานแผนทอดกรอบเสริมแคลเซียม
นายพัชวิทย พินพันธ
ผักลิ้นหานแผนทอดกรอบเสริมแคลเซียม
นางสาวทิพวรรณ แซเจี่ย
ผักลิ้นหานแผนทอดกรอบเสริมแคลเซียม
นางสาวสุปราณี มาลาสี
กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติเสริมธาตุ
อาหารจากมูลไก

รางวัล
รางวัลอื่นๆ

ระดับ
ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

รางวัลอื่นๆ

ภาค

นางสาวพรภคนันท รักเมือง
กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติเสริมธาตุ
อาหารจากมูลไก

รางวัลอื่นๆ

ภาค

นายวชิโรจน ริยาพันธ
กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติเสริมธาตุ
อาหารจากมูลไก

รางวัลอื่นๆ

ภาค

ใหโดย
ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต
ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต
ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต
กลุมวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอาชีวศึกษา
รวมกับ คณะกรรมการ
จัดการนวัตกรรม
อาชีวศึกษา สอศ.
กลุมวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอาชีวศึกษา
รวมกับ คณะกรรมการ
จัดการนวัตกรรม
อาชีวศึกษา สอศ.
กลุมวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอาชีวศึกษา
รวมกับ คณะกรรมการ
จัดการนวัตกรรม
อาชีวศึกษา สอศ.
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษา
หรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มี
ทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และ
การดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลั กษณ ของชาติ ไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่
กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ส อดคล องกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรี ย นการสอนที ่เ นน ผู เ รี ยนเป น สำคั ญ ตอบสนองความตองการของผูเรีย นทั้งวัย เรีย นและวัยทำงาน
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล อ ม ภู ม ิ ท ั ศ น อาคารสถานที่ ห อ งเรี ย น
ห องปฏิ บ ั ติ การ โรงฝ กงาน ศู น ย ว ิ ทยบริการ สื่อ แหลงเรีย นรู เทคโนโลยีส ารสนเทศ ครุภ ัณฑ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึ กษามี ความสำเร็ จในการดำเนิน การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและผู  เ รี ย น รวมทั ้ ง การช ว ยเหลื อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น จากผู  ป กครอง ชุ มชน
สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
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3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนำไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึ กษารายงานผลสั มฤทธิ์ ในการพัฒ นาคุณลั กษณะของผูส ำเร็ จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1 ผลสัมฤทธิ์
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.1 เชิงปริมาณ :
ผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 และผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 จำนวน 146 คน ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน 144 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ :
ผู  เ รี ย นระดั บ ปวช. ชั้น ปที่ 3 และผูเรีย นระดั บ ปวส. ชั้น ปที่ 2 ผานการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก รอยละ 98.63
1.1.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึ กษาที่
ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET
1.2.1 เชิงปริมาณ :
ผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 ลงทะเบียนครบตามโครงสรางหลักสูตร จำนวน 43 คน มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จำนวน 17 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ :
ผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา
(V-NET ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเปนรอยละ 39.53 มีผลการประเมินในระดับ กำลังพัฒนา
1.2.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง สถานศึกษาที่
ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET
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4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1 ผลสัมฤทธิ์
1.1 ผูเ รียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.1.1. เชิงปริมาณ :
ผูเรียนที่เขารับการการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน
35 คน ผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 30 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ :
ผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเปน
รอยละ 85.71 มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม (ผูเรียนที่ผานการพัฒนากำลังศึกษาอยูและ
ศึกษาตอ
1.1.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษา ในการ
พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.2.1 เชิงปริมาณ :
ผูเรียนที่ไดรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 73 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ :
ผูเรียนมีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค จำนวน 59 คน และระดับชาติ จำนวน
14 คน มีผลการประเมินในระดับดีเลิศ
1.2.3 ผลสะทอน :
หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในผลงานการ
แขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน
4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒ นาคุ ณลั กษณะของผู ส ำเร็จ การศึกษาอาชี วศึกษาที่ พึ งประสงคด านคุณธรรม จริ ย ธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
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1 ผลสัมฤทธิ์
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1.1 เชิงปริมาณ :
ผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 แรกเขา จำนวน 53 คน สำเร็จการศึกษา จำนวน 20 คน ผูเรียน
ระดับชั้น ปวส.2 แรกเขา จำนวน 86 คน สำเร็จการศึกษา จำนวน 66 คน รวมผูเรียนแรกเขาจำนวน
ทั้งหมด 139 คน สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งหมด 86 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ :
ผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 37.74 ผูเรียนระดับชั้น ปวส.2
สำเร็จการศึ กษา คิดเปนร อยละ 76.74 รวมผูสำเร็ จ การศึ กษาทั ้งหมด คิดเปนร อยละ 61.87 ผลการ
ประเมินอยูในระดับดี
1.1.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการ
ดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.2.1 เชิงปริมาณ:
ผูเรียนที่มีคุณลักษณที่พึงประสงค ไดแก ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อ
สวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก
ภู ม ิ ใ จในความเป น ไทย เห็ น คุ ณ ค า และร ว มพั ฒ นาภู ม ิ ป  ญ ญาไทย มี จ ิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ ร ั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จำนวน 431 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ:
ผูเรียนมีผลการประเมินกิจกรรมองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท. โดยไดรับผลการประเมินการประกวด
หนวย อกท. ที่มีความประพฤติและเขารวมกิจกรรมดีเดน ในระดับชาติ มาตรฐานเหรียญทอง มีผลการ
ประเมินในระดับดีเลิศ
1.2.3 ผลสะทอน:
หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดูแล
ผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
1.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
1.3.1 เชิงปริมาณ:
ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีจำนวนทั้งหมด 141 คน มีงาน
ทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน 141 คน
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1.3.2 เชิงคุณภาพ:
รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ ผานมา มีงานทำในสถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ รอยละ 100.00 มีผลการ
ประเมินในระดับยอดเยี่ยม
1.3.3 ผลสะทอน:
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการ
สงเสริมสนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
2 จุดเดน
1. ผูเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยูในระดับยอดเยี่ยม
2. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
3. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
4. ผูสำเร็จการศึกษามีงานทำและศึกษาตอ
3 จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET
2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
3. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จั ดกิ จ กรรมเพื ่ อพั ฒ นาและสรางแรงจูงใจใหผูเรีย นเขารับ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET
2. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนเขารับ การประกวด แขงขัน ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐในระดับนานาชาติ
3. พัฒนาระบบการชวยเหลือและดูแลผูเรียน
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี้
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1 ผลสัมฤทธิ์
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.1 เชิงปริมาณ :
ประเภทวิชาที่จัดการเรี ยนการสอนมี การใช หลั กสูตรฐานสมรรถนะอย างเปน ระบบ
คิดเปนรอยละ 100.00
1.1.2 เชิงคุณภาพ :
สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน มีการประสานงานกับสถาน
ประกอบการอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา ผลการประเมิน
อยูใ นระดับดีเลิศ
1.1.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิช าเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนสาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. มี 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา
การเกษตรทั่วไป พืชศาสตร สัตวศาสตร ผลิตสัตวน้ำ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวส. มี
5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเกษตรศาสตร พืชสวน การจัดการผลิตสัตว ผลิตสัตวน้ำ และสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ รวมทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา มีการพัฒนาหลักสูตรครบทั้ง 10 สาขาวิชา
1.2.2 เชิงคุณภาพ :
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ รอยละ 100.00 มีผล
การประเมินอยูใ นระดับยอดเยี่ยม
1.2.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
4.2.2 ด า นการจั ดการเรี ย นการสอนอาชีวศึกษา ใหส ถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
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1 ผลสัมฤทธิ์
1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.1.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนครูทั้งหมดของสถานศึกษา 20 คน จำนวนครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติที่มีคุณภาพ 20 คน คิดเปนรอยละ 100.00
1.1.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ รอยละ 80.19 มีผลการ
ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติในระดับยอดเยี่ยม
1.1.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวข อง ใหการยอมรับคุ ณภาพแผนการ
จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
1.2.1 เชิงปริมาณ :
ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 20 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ :
ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 100.00 มีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม
1.2.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
1.3 การจัดการเรียนการสอน
1.3.1 เชิงปริมาณ :
1 ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 20 คน
2 ครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 20 คน
3 ครูผูสอนมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 20 คน
4 ครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอน จำนวน 20 คน
5 ครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัด การ
เรียนรู จำนวน 20 คน
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1.3.2 เชิงคุณภาพ :
ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 100.00 มีผลการประเมินใน
ระดับยอดเยี่ยม
1.3.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา
1.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.4.1 เชิงปริมาณ :
1 ครูผูสอนไดจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จำนวน 20 คน
2 ครูผูสอนมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน
จำนวน 20 คน
3 ครูผูสอนใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี บรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู จำนวน 20 คน
4 ครูผูสอน ใช วิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ จำนวน 20 คน
5 ครูผูสอนดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ จำนวน
20 คน
1.4.2 เชิงคุณภาพ :
ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน รอยละของรอยละ 100.00
1.4.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
1.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.5.1 เชิงปริมาณ :
1 ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 20 คน
2 ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 20 คน
3 ครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน จำนวน 20 คน
4 ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 20 คน
5 จำน วนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับหรือ เผยแพร จำนวน 20 คน
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1.5.2 เชิงคุณภาพ :
ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ รอยละ 100.00 มีผลการประเมิน
ในระดับยอดเยี่ยม
1.5.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน
1.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.6.1 เชิงปริมาณ :
หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน
จำนวน 20 หอง
1.6.2 เชิงคุณภาพ :
หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน
รอยละ 83.33 มีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม
1.6.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการเขาถึงระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.2.3 ด า นการบริ ห ารจั ด การ ให ส ถานศึ ก ษารายงานผลสั ม ฤทธิ ์ ใ นการพั ฒ นาการจั ด การ
อาชีวศึกษาดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1 ผลสัมฤทธิ์
1.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.1 เชิงปริมาณ :
มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุก
ฝายที่มีประสิทธิภาพ
1.1.2 เชิงคุณภาพ :
สถานศึ กษามี ร ะบบเครื อขายอิน เทอรเน็ตที่มีป ระสิทธิภาพเหมาะสมกับ การใชงาน มี
ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช
ขอมูล ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
1.1.3 ผลสะทอน :
สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย
ทันสมัย และเปนปจจุบัน
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1.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
1.2.1 เชิงปริมาณ :
จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการ พัฒนาใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนรู มีทั้งหมด 25 หอง มีอาคารเรียน 8 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 หอง อาคารศูนยวิทยบริการ 1 หลัง
อาคารอเนกประสงค 1 หลัง อาคารอื่นๆ 4 หลัง รวมอาคารสถานที่เพื่อการเรียนการสอน รวม 18 หลัง
1.2.2 เชิงคุณภาพ :
รอยละ 41.66 ของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนาใหเอื้อตอการ
จัดการเรียนรู
1.2.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการ อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
1.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.3.1 เชิงปริมาณ :
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการ
สื่อสารภายในและระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบำรุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3.2 เชิงคุณภาพ :
สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของสถานศึกษาพรอมสำหรับการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงาน ยกเวนเรื่องน้ำในชวงหนาแลงจะมีไมเพียงพอตอการงานฟารมเกษตรและการ
อุปโภค
1.3.3 ผลสะทอน :
บุคลกร ผูเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1.4.1 เชิงปริมาณ :
ผูเรียนรอยละ 23.20 ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1.4.2 เชิงคุณภาพ :
สถานศึกษามีศูนยวิ ทยบริการหรื อห องสมุด ที่ มีสภาพแวดล อมเอื้ อต อการศึ กษาค น คว า
มีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเอง
เพียงพอ มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการอยูในระดับดี
1.4.3 ผลสะทอน :
ความพึงพอใจของผูใชบริกาศูนยวิทยบริการอยูในระดับดี
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1.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.5.1 เชิงปริมาณ :
ความเร็ ว ของสั ญ ญาณอิ น เทอรเน็ต ขนาด 300 Mbps และครอบคลุมพื้น ที่ใช งานของ
สถานศึกษา
1.5.2 เชิงคุณภาพ :
สถานศึ ก ษามี ร ะบบเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหมาะสมกั บ การใช ง าน
มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ
ใชขอมูลครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ผลการประเมิน อยูในระดับยอดเยี่ยม
1.5.3 ผลสะทอน :
ความพึงพอใจของผูใช บริการที ่มีต อระบบอินเตอรเน็ต ความเร็วสูง เพื่อการใชงานด าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษาอยูในระดับดี
4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด านการนำนโยบายสู การปฏิบั ติ ตามรายการประเมิน คุณภาพการศึกษาของสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1 ผลสัมฤทธิ์
1.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.1 เชิงปริมาณ :
สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในระดับ ปวส. 5 สาขาวิชา เปดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคี จำนวน 3 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 60.00 มีผูเรียนในระดับ ปวส. ทั้งหมด 231 คน ผูเรียน
ในระบบในระบบทวิภาคี 36 คน คิดเปนรอยละ 15.58
1.1.2 เชิงคุณภาพ :
มีการเตรียมความพร อม การวางแผน การจัดการเรียนการสอน การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ และสรุปรายงานผลในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครบทั้ง 5 ขั้นตอน ผลการประเมินอยู
ในระดับยอดเยี่ยม
1.1.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี

46

2 จุดเดน
1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาใหเหมาะสมตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน
2. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ ไดแก คุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เหมาะสม ครูมีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง และมีการใชสื่ออินเตอรเน็ตในการจัดการเรียนการสอน
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานตางๆ อยางมีคุณภาพ ไดแก ดานการบริหารจัดการ
ระบบขอมูลสารสนเทศ ดานอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม ดานระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และดานระบบอิ นเทอร เน็ ตความเร็วสูงเพื่ อการใชงานดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา
4. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีตามนโยบายตนสังกัด มีผลการดำเนินงาน
ครบทุกขั้นตอน
3 จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการอยางตอเนื่อง
4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการจัดทำ MOU ใหครบทุกสาขาวิชาที่เปดสอน
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1 ผลสัมฤทธิ์
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
1.1.1 เชิงปริมาณ :
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก คน จำนวน 25 คน มี ส  ว นร ว มในการบริ ห าร
สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 86.49
1.1.2 เชิงคุณภาพ :
ครู และบุ คลากรทางการศึก ษา มีส ว นรว มในการบริห ารสถานศึ ก ษา โดยผูบ ริห าร
สถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม
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1.1.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.1 เชิงปริมาณ :
จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. รวม 10 สาขาวิชา มีการการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100.00
1.2.2 เชิงคุณภาพ :
สถานศึ ก ษาแผนงาน โครงการในการระดมทรั พ ยากรที ่ ห ลากหลายในการจั ด การ
อาชีวศึกษาในประเทศ มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ มีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน ไมนอยกวารอยละ
80 ของจำนวนสาขางานที ่สถานศึ กษาจัดการเรียนการสอน มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒ นาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการ
พัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม และมีการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
1.2.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.1 เชิงปริมาณ :
กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสามีจำนวนทั้งสิ้น 4 กิจกรรม
1.3.2 เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ จิตอาสา และมีนวัตกรรมการบริการ
ชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
1.3.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาใน
การใหบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
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1 ผลสัมฤทธิ์
1.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
1.1.1 เชิงปริมาณ :
ผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย มีจำนวน 54 ผลงาน
1.1.2 เชิงคุณภาพ :
ผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ที่ไดรับรางวัล จำนวน
35 ผลงาน มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ
1.1.3 ผลสะทอน :
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษานำ
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผยแพร
2 จุดเดน
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา
3 จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จั ดกิ จ กรรมส งเสริ มและพัฒ นาใหผ ู เรีย นมีผ ลงานดา นนวั ตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับนานาชาติ
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็น
การประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนัก x
คาคะแนน
100

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
20
5
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
3
1
3
อาชีวศึกษา (V-NET
ผลรวมคะแนนที่ได
103
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100/ 115
89.57
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนัก x
คาคะแนน
15

2.1 ผู  เ รี ย นมี สมรรถนะในการเป นผู  ประกอบการ
3
5
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
2
4
8
ผลรวมคะแนนที่ได
23
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100/ 25
92.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึ กษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกต ใช
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนัก x
คาคะแนน
6
10
75

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
2
3
3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2
5
3.3 การมี ง านทำและศึ ก ษาต อ ของผู  ส ำเร็ จ
15
5
การศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได
91
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100/ 95
95.79
ระดั บ คุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา ประเด็น การประเมิน ที่ 3 ด านคุณธรรม จริ ย ธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99 ดี
(รอยละ 60.00 – 69.99 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
คะแนนที่ได
คา
คา
ขอการประเมิน
(คาน้ำหนัก x
น้ำหนัก คะแนน
คาคะแนน
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
2
4
8
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
3
5
15
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได
23
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100/ 25
92.00
ระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ประเด็ น การประเมิ น ที ่ 1 ด า นหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99 ปานกลาง
(รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ขอการประเมิน

คา
คาน้ำหนัก
คะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนัก x
คาคะแนน
10
15

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
2
5
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน
3
5
เปนสำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
5
25
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
5
15
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
5
10
2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
2
5
10
เรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได
85
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100/ 85
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนัก x
คาคะแนน
25

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
5
5
การบริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
2
5
10
โรงฝกงาน หรืองานฟารม
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2
5
10
3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
2
3
6
3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช งาน
2
5
10
ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได
61
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100/ 65
93.85
ระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ประเด็ น การประเมิ น ที ่ 3 ด า นการบริ ห ารจั ด การ
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
ขอการประเมิน
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนัก x
คาคะแนน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
5
30
ผลรวมคะแนนที่ได
30
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100 / 30
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
คะแนนที่ได
ขอการประเมิน
คาน้ำหนัก คาคะแนน (คาน้ำหนัก x
คาคะแนน
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
5
5
25
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2
5
10
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
5
10
ผลรวมคะแนนที่ได
45
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100/ 45
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคม
แหงการเรียนรูยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนัก x
คาคะแนน
12

2.1 ผลงานของผู  เ รี ย นด า นนวั ตกรรม สิ่งประดิษฐ
3
4
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได
12
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100/ 15
80.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค งานวิจัยยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
รอยละ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
92.34
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
89.57
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
92.00
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
95.79
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
97.07
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
92.00
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
93.85
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
100.00
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
95.00
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
100.00
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
80.00
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
94.60
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษายอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00
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สวนที่ 6
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา
วิเคราะหเพื่ อกำหนดแผนพัฒ นายกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมี
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
การศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
1.1 ดานความรู
1. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
1. โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนเขารับการ
ประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพ
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง 1. โครงการพัฒนาระบบการชวยเหลือและดูแล
ประสงค
ผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง
เปนระบบ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1. โครงการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพของครูและบุคลากร
2. โครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง
2.3 ดานการบริหารจัดการ
1. โครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการ
2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
1. โครงการจัดทำ MOU กับสถานประกอบการ
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
งานวิจัย

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม
1. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน
1. โครงการสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน
วิทยาศาสตร โครงการวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ
ของผูเรียน
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ภาคผนวก

