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ค ำน ำ 

 

  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดประกอบด้วย           
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา       
จ านวน 5 ด้าน 25 ตัวบ่งชี้  
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน        
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561  และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน 25 ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาต่อไป  
  รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  และใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปณิธานอันแน่วแน่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลพบุรี เพ่ือแสดงความรับผิดชอบที่มีต่อการจัดการศึกษาต่อชุมชน ตามภารกิจที่วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรีได้รับมอบหมาย  
 
 
 
         
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
         พฤษภาคม  2563 
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ส่วนที่ 1 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี มีผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 
209  คน คิดเป็นร้อยละ 76.28 จากแรกเข้า จ านวน 274 คน  โดยแยกเป็น   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จ านวน 121 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.75  จากแรกเข้า จ านวน 176 คน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 88 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.79 จากแรกเข้าจ านวน 98 คน  
  วิทยาลัยมีการพัฒนาผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ โดยมี
ผู้ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 73 คน และ เข้าสู่การเป็น
ผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ จ านวน 5 คน มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ระดับ 2 ดาว  ในระดับจังหวัด 
  การส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย   มีผลงานจน
ได้รับรางวัลจ านวน  5  รางวัล  ใน ระดับจังหวัดประกอบด้วย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จ านวน 1 
ผลงาน ระดับชาติประกอบด้วย  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 2 ผลงาน  
  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ  มีผลงานได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใต้
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากผลการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพภายใต้องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับภาค 
จ านวน 27 คน ระดับชาติ จ านวน 2 คน      
  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  มีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร รอบ
แรก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 141 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จ านวน 90 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 211 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.)  และร้อย
ละ 100 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ         
ทั้ง 2 ระดับ ร้อยละ 100 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  วิทยาลัยมีผลการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียนนักศึกษา ได้แก่การ
ทดสอบด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 121 คน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง(ปวส.)  88 คน รวมทั้งสิ้น 209 คน ผลการทดสอบด้านสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผู้สอบได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งประเทศ 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 42.57 ของผู้สอบทั้งวิทยาลัย  ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 ของผู้สอบทั้งวิทยาลัย  รวมทั้งสองระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.27 
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  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  วิทยาลัยมีผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาปีที่ผ่านมา  มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานองค์กร
ภาครัฐ และเอกชน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จ านวน 101 คน มีนักศึกษาที่มีงานท าจ านวน 20 คน และนักศึกษาที่ศึกษาต่อจ านวน 81 คน ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 93 คน มีนักศึกษาที่มีงานท าจ านวน 64 คน และนักศึกษาที่
ศึกษาต่อจ านวน 27 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 194 คน  ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา ที่มีงานท า ประกอบอาชีพ
อิสระ และการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 100 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) ร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้นร้อยละ 100  
    
1.2 จุดเด่น 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีที่เป็นระบบ โดยได้ท า
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน อาทิ บริษัท เบทาโกร จ ากัด มหาชน , 
บริษัท ฉมา แอ็สเซท จ ากัด , บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จ ากัด , บริษัท บิลเลียนฟาร์ม จ ากัด   เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ทั้งความรู้และทักษะวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการออกไปท างาน   และมีการจัดการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะท าให้ผู้เรียนสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 100 ซึ่ง
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าท างานและการศึกษาต่อ 
นอกจากนั้นวิทยาลัยมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นอย่างดี 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และมีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีอาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ งานฟาร์ม ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์  สถานศึกษา  มีระบบการดูแลแนะแนวผู้เรียน
โดยมีโครงการแนะแนวสัญจร  โครงกาปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่พร้อมผู้ปกครอง โครงการพบ
ผู้ปกครองนักศึกษาเก่า โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ท าให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อระบบ
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอยู่ในระดับมากขึ้นไป  
      
1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V -NET) ของนักเรียนนักศึกษายังมีผล
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ และวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาออกกลางคันที่ค่อนข้างสูง 
  การพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกสาขาที่เปิดสอนในวิทยาลัยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ การพัฒนาตนเองของครูผู้สอนให้มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  1. ควรมีชั่วโมงการเพ่ิมความรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ที่สูงขึ้น 
  2. ควรมีระบบในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันและการแนะแนวให้
ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
  3.ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกสาขาที่เปิดสอนในวิทยาลัย และส่งเสริมให้ครูมีการ
พัฒนาตนเองและน าผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมและมีการเผยแพร่นวัตกรรม 
  4.ควรมีการระดมทรัพยากร เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯ เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น ส่งเสริมให้มีจ านวนผลงานด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
 
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ปีที่ผ่านมามีผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา ที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 100 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ร้อยละ 100 รวม
ทั้งสิ้นร้อยละ 100 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการหน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง ในการส่งเสริมการมีงานท า  
  การประกอบอาชีพอิสระและการศึกษาต่อ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีได้รั บการยอมรับจากสถานประกอบการมีสถาน
ประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน อาทิ บริษัทเบทาโกร จ ากัด มหาชน , บริษัท ฉมา 
แอ็สเซท จ ากัด , บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จ ากัด , บริษัท บิลเลียนฟาร์ม จ ากัด  และได้รับการตอบรับ
การศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีในหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก เป็นต้น 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จ านวน 1 สาขาวิชา จากการจัดการเรียนการสอนจ านวน 
3 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 33 และมีผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จ านวน 78 คน จากผู้เรียนทั้งหมดแรก
เข้าปีการศึกษา 2560 จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 40  
 

การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
  สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนเช่น ครูพิเศษสอน ครูวิชาชีพผู้
ทรงคุณค่า ครูโครงการครูต่างชาติภาษาจีน  นักศึกษาทุกระดับชั้นได้เรียน จ านวน 3 สาขาวิชาหรือคิดเป็น
ร้อยละ 100   การจัดการเรียนการสอน โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุน จ านวน 4 หน่วยงาน จัดให้มีครูพิเศษ 
จ านวน 5 คน ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า จ านวน 1 คน ครูพ่ีเลี้ยงฝึกนักศึกษาในสถานประกอบการ จ านวน 19 
คน และองค์กรภาครัฐและเอกชนให้ทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้เรียน เช่น พระครูพิพัฒน์
วีรญาณ ร้านพีมาร์ท ออฟฟิศ  ร้านเปเปอร์มาร์ท  ร้านไทยพัฒนา ทุนเฉลิมราช , ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 
ทุนจากศิษย์เก่า , ทุนจากบริษัท เบทาโกร จ ากัด เป็นต้น  
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การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  ส่งเสริมวิชาชีพเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยการบริการชุมชน จ านวน 2 ครั้ง 
การบริการวิชาการ จ านวน 1 ครั้ง  การบริการวิชาชีพ จ านวน 1 ครั้ง การเข้าร่มกิจกรรมจิตอาสา จ านวน 
1 ครั้ง และมี นวัตกรรมที่บริการชุมชนจ านวน 1 ผลงาน 
 

ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีสัญญานอินเตอร์เน็ตควบคุมพ้ืนที่การใช้งานของ
สถานศึกษาจ านวน 15 จุด และมีความเร็วอยู่ที่ 300 Mbps มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาจ านวน 15 จุด มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอก จ านวน 1 จุด 
 

การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 53 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 93 ห้องเรียนทั้งหมด 
 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ  
  ปัจจุบันสังคมพัฒนาสู่สังคมอุตสาหกรรม บุคลากรภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงและมีอายุ 
สูงขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงจ านวนผู้เข้าเรียนในด้านการเกษตรลดลงในทุกสถานศึกษา อย่างไรก็ตามการ 
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรก็ยังคงมีอยู่และมีการพัฒนารูปแบบ มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิต  
มีผู้เข้ามาลงทุนด้านการเกษตรหน้าใหม่เกิดขึ้น มีการผลิตที่ซับซ้อนขึ้น ดังนั้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
ลพบุรี จึงได้ก าหนดนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าที่จะผลิตก าลังคนรุ่นใหม่ทั้งเยาวขนและ 
ผู้คนที่ประสงค์จะเข้ามาสู่ภาคการเกษตร ตลอดจนการมีส่วนส าคัญในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ   โดยการ 
สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนาเยาวชนภาคการเกษตรที่จะออกไปสู่ 
ตลาดแรงงานในรูปแบบของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งนักศึกษาจะเรียนอยู่ในวิทยาลัยและฝึกอาชีพ 
ในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ผู้เรียนก็จะมีประสบการณ์ทั้งความรู้และทักษะ
วิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการออกไปท างาน  
 

4.2 วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการท างาน  
  2) เพ่ือแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
 

4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
  แสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนให้การระดมความคิดในการพัฒนาวิทยาลัย 
 

4.4 วิธีการด าเนินงาน 
  1) ประชุมร่วมกับภาคเอกชนในการท าแผนการจัดการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
      - พัฒนาหลักสูตร 
      -  จัดท าแผนการเรียนการสอน 
      -  วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล 
  2) แนะแนวการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา 
  3) ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
  4) ประเมินผลการด าเนินงาน 
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4.5 ผลการด าเนินงาน 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการมีสถาน
ประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน อาทิ บริษัทเบทาโกร จ ากัด มหาชน   บริษัท ฉมา 
แอ็สเซท จ ากัด  บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จ ากัด บริษัท บิลเลียนฟาร์ม จ ากัด เป็นต้น 
 

4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1) นักเรียนนักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ มีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
  2) ครูอาจารย์ได้รับความรู้และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
  3) ลดภาระงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของวิทยาลัย 
  4) นักเรียนนักศึกษา ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
      ที่อยู่ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 26 หมู่ 4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
  โทรศัพท์ 036-491370  โทรสาร 036-491375 
  E-mail kasetlopburi04@hotmail.com  Website www.lbcat.ac.th 
      ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 26 หมู่ 4 ต าบลพัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ห่างจากอ าเภอพัฒนานิคม 4.5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลพบุรี 45 กิโลเมตร ปัจจุบันมีพ้ืนที่ประมาณ  
500  ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา    
  พ.ศ. 2504  เดิมชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ลพบุรี รับนักเรียนที่จบ   ม.ศ.3 (ม.3) เข้า
เรียน 3 ปี โดยมีทุนสงเคราะห์ค่าอาหารและได้รับที่ดินคนละ25 ไร่ เมื่อจบการศึกษา  
  พ.ศ. 2517  ยกฐานะ "โรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ลพบุรี" เป็น "โรงเรียนเกษตรกรรมลพบุรี"   
  พ.ศ. 2522  กระทรวงศึกษาธิการยกฐานะ “โรงเรียนเกษตรกรรมลพบุรี” เป็น “วิทยาลัย
เกษตรกรรมลพบุรี” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                          
  พ.ศ. 2537  จัดตั้ง "วิทยาลัยชุมชนพัฒนานิคม"  ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรี 
  พ.ศ. 2538  เปลี่ยนชื่อเป็น  "วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี" มาจนถึงปัจจุบัน 
      การจัดการศึกษา 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีได้จัดการเรียน การสอน ออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย 
         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
    2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
    3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (นอกเวลา) 
  สภาพชุมชน 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีตั้งอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองที่สร้างขึ้นรองรับการเคลื่อนย้ าย
แรงงานสามล้อจากกรุงเทพมาตั้งรกราก และเกษตรกรรวมทั้งนักเรียนเกษตรสงเคราะห์ที่จบการศึกษา     
ซึ่งต่อมากลุ่มคนเรานี้ส่วนใหญ่ได้ขายสิทธิ์ที่ดินให้บุคคลอื่นไป  ส่วนชุมชนดั้งเดิมในพ้ืนที่ได้แก่ บ้านหนองนา  
บ้านโคกสลุง  บ้านมะนาวหวาน บ้านห้วยบง บ้านหนองบัว  ซึ่งมีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่เป็น 
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เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์หรือท้องถิ่น หลังการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ท าให้มีบางชุมชนมีการโยกย้ายถิ่น
ฐานออกไปรวมกันที่ใหม่แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ 
  สภาพเศรษฐกิจ 
  จังหวัดลพบุรี เมืองที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานกว่า 3,000 ปี นับแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุครุ่งเรืองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรื่อยมาจนถึงเมืองแห่งศูนย์กลาง
การทหารในยุคเปลี่ยนผ่านการปกครอง และในปัจจุบัน ด้วยศักยภาพจากภูมิศาสตร์อันเ หมาะสม           
ท าให้จังหวัดลพบุรี ก าลังก้าวไปสู่ "เมืองแห่งพลังงานทดแทน"   ปัจจุบัน จังหวัดลพบุรีมีพ้ืนที่ประมาณ 
6,199.753 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ ในปี พ.ศ. 2557 มีประชากรประมาณ 
758,627 คน และปี พ.ศ. 2555 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 86,602 ล้านบาท รายได้ต่อหัว 112,119 บาท
ต่อคนต่อปี โดยรายได้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 50 มาจากภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือสาขาเกษตรกรรม 
และการท่องเที่ยว บริการ  ในบรรดา 4 จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท 
ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรีถือเป็นหัวขบวนทางเศรษฐกิจ และจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน เขต 3      
ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากส านักงานส่งเสริมการลงทุนสูงสุด ท าให้มีโรงงานอุตสาหกรรมถึง 776 แห่ง      
โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร และเครื่องจักรกล มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม        
กว่า 50,000 คน ซึ่งแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดได้ถึง 1 ล้าน
บาทต่อคนต่อปี 
  สภาพสังคม 
  สภาพทางสังคมจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีบริการด้านการศึกษาระดับดีพอสมควรมีสถานศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี จ านวน 482 แห่ง ส่วนมากอยู่ในเขตอ าเภอเมือง อัตราส่วนครูต่อ
นักเรียนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1: 18 คน มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ภายใต้ความรับผิดชอบของภาครัฐ    
และเอกชนจ านวน 15 แห่ง จ านวน 1533 เตียง กระจายตามอ าเภอต่างๆ แต่ส่วนมากจะอยู่ในเขตอ าเภอ
เมือง มีสถานีอนามัย 127 แห่ง คลินิกแพทย์ 67 แห่ง แต่ด้านสาธารณสุขยังมีปัญหาด้านการขาดแคลน
บุคลากรสาธารณสุขและเครื่องมืออุปกรณ์ การแพทย์ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล ด้านบริการ
ไฟฟ้า มีบริการทั่วถึงทุกหมู่บ้านบริการน้ าประปาและโทรศัพท์เพียงพอแก่ความต้องการ ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นค่อนข้างสูงคือคดีเกี่ยวกับประทุษร้ายต่อชีวิต เพศ 
ทรัพย์สิน และปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุดคือ แอมเฟตตามีน หรือ”ยาบ้า” ซึ่งแพร่ระบาด       
ในทุกเขตอ าเภอในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ขับขี่รถบรรทุก และเกษตรกรผู้ใช้แรงงานในไร่ 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 

  ข้อมูลผู้เรียน 
ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 215 0 14 229 
ปวช.2 102 30 0 132 
ปวช.3 105 46 25 176 

รวม ปวช. 422 76 39 537 
   

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 88 16 104 
ปวส.2 84 14 98 

รวม ปวส. 172 30 202 
 
      ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 114 66 57.89 
ปวส.2 77 53 68.83 

รวม 191 119 62.30 
 
  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 176 121 68.75 
ปวส.2 98 88 89.80 

รวม 274 209 76.28 
   
      ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/  
รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

2 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับ
การรับรอง 

19 19 19 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 2 2 2 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 5 5 4 
เจ้าหน้าที่ 0 - - 
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      ข้อมูลบุคลากร (ต่อ) 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

22 - - 

รวม ครู 26 26 25 
รวมทั้งสิ้น 50 26 25 

      ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 
พาณิชยกรรม 0 0 0 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 1 2 3 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 
รวมทั้งสิ้น 1 2 3 

      ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 8 
อาคารปฏิบัติการ 3 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 2 
อาคารอ่ืน ๆ 22 
รวมทั้งสิ้น 36 

      ข้อมูลงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 22,862,000.00 
งบด าเนินงาน 8,066,000.00 
งบลงทุน 17,149,800.00 
งบเงินอุดหนุน 378,000.00 
งบรายจ่ายอื่น 2,207,000.00 
รวมทั้งสิ้น 50,662,800.00 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา 
  การศึกษา  คือ  ความเจริญ เพ่ืองาน ชีวิตและสังคม 
  อัตลักษณ์ 
  นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  เอกลักษณ์ 
  เมืองโคนม  

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  วิสัยทัศน์ 
  มุ่งเน้นการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
  พันธกิจ 
  พันธกิจที่  1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านเกษตรอาหารปลอดภัยในทุกระดับ เพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการ และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  พันธกิจที่ 2 พัฒนา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอาหาร
ปลอดภัย สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
  พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  พันธกิจที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตอาหารปลอดภัย
แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน 
  เป้าประสงค์ 
    1. เพ่ือผลิตและพัฒนากาลังคนด้านเกษตรอาหารปลอดภัยในทุกระดับ เพ่ือเป็นผู้ประกอบการ 
และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4. เพ่ือพัฒนา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอาหาร
ปลอดภัย สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
  5. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตอาหารปลอดภัยแก่
ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน 
  ยุทธศาสตร์ 
    1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
  2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
  5. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
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  6. เผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
  7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  8. พัฒนาคุณภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ 
  9. พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ 
  10. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
  11. พัฒนางานฟาร์มให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และก่อเกิดรายได้ 
  12. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชน  
  13. จัดฐานข้อมูลรวบรวมวิชาการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  14. ส่งเสริมและบริการวิชาการด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
  กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหาร
ปลอดภัย 
  กลยุทธ์ที่ 5  ประยุกต์ใช้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
  กลยุทธ์ที่ 6  เผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย 
  กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาคุณภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ 
  กลยุทธ์ที่ 9  พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ 
  กลยุทธ์ที่ 10  พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
  กลยุทธ์ที่ 11  พัฒนางานฟาร์มให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย         
การบริการวิชาการ และก่อเกิดรายได้ 
  กลยุทธ์ที่ 12 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 13 จัดฐานข้อมูลรวบรวมวิชาการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมและบริการวิชาการด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
หมู่ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมกอง
วิชาการ ฝ่ายกิจกรรมวิชาการลูกเสือ 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลกองดีเด่นหญิง ค่ายย่อย ๑ 
"รักษ์เกียรติ" 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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      รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลกลุ่มดีเด่นหญิง ค่ายย่อย ๑ 
"รักษ์เกียรติ" 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รางวัลแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า
และการพัฒนา 

การประกวดนิทรรศการทาง
การเกษตร 

รองชนะเลิศ ภาค 
องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร 
รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพพระรัตรราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

ได้รับการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ได้รับการรับรอง GMP โรงงานผลิต
อาหาร(นมโรงเรียน) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหาร 
รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 

เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
อาหาร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ประกวดการเขียนโครงการฟาร์ม
มาตรฐานสินค้าเกษตรและด าเนินงาน
ตามโครงการ โครงการปลูกบวบด้วย
ระบบมาตรฐาน GAP 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

ประกวดการเขียนโครงการฟาร์ม
มาตรฐานสินค้าเกษตรและด าเนินงาน
ตามโครงการ "โครงการเลี้ยงไก่เนื้อ
โคราชแบบเลี้ยงปล่อย ด้วยมาตรฐาน 
GAP" 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 
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      รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การแข่งขัน "R Cheewa Hackathon" 
ส าหรับสถาบันอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ EEC 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

รางวัลคะแนนรวมการแข่งทักษะ อกท. 
สาขาสัตวศาสตร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชาชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (อกท.)ภาคกลาง  

การแข็งขันสันทนาการ อกท. ระดับภาค 
รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชาชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (อกท.)ภาคกลาง  

ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคกลาง 

 
      รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ว่าร.ต.ฐิติพงศ์ ปัญญาค า  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจันนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน Solar 
Aquaponics System  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 

นางสาวขวัญหทัย สมัครการ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจันนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน Solar 
Aquaponics System 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 

นางพัทธวรรณ มนต์ทิพยวรรณ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจันนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน Solar 
Aquaponics System 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 
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      รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ว่าที่ร.ต.ฐิติพงศ์ ปัญญาค า  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน 
ประเภท 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผลงาน ชุดปลูกผัก
ระบบอควาโพนิคส์พลังงานแสงอาทิตย์  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุุรี 

นางพชรกร ปัญญาค า  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน 
ประเภท 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผลงาน ชุดปลูกผัก
ระบบอควาโพนิคส์พลังงานแสงอาทิตย์  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุุรี 

นางสาวณทัดตา สงวนพวก  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดองค์
ความรู้การน าเสนอผลงานวิจันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน Chili Massage Gel 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 

นางสาวขวัญหทัย สมัครการ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดองค์
ความรู้การน าเสนอผลงานวิจันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน Chili Massage Gel 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 

นางพัทธวรรณ มนต์ทิพยวรรณ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดองค์
ความรู้การน าเสนอผลงานวิจันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน Chili Massage Gel 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 

นางสาวณทัดตา สงวนพวก  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน Husbandry Belt 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 

นางสาวขวัญหทัย สมัครการ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน Husbandry Belt 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 

นางพัทธวรรณ มนต์ทิพย์วรรณ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน Husbandry Belt 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 

นางสาวณทัดตา สงวนพวก  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน 
ประเภท 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องพ่น
ยาสัตว์อัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 
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      รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวณทัดตา สงวนพวก  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท 1 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงาน เจลส าหรบันวด
จากพริก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 

นางสาวณทัดตา สงวนพวก  
ครูที่ปรึกษารผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท 1 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงาน เข็มขัดสัตวบาล 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 

นายอรัญ แก้วเพ็ชร  
ครูที่ปรีกษาผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท 1 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงาน อุปกรณ์เก็บลูก
กอล์ฟ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 

นางสาววิภารัตน์ หลิมประเสริฐ  
ครูที่ปรีกษาผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท 1 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงาน อุปกรณ์เก็บลูก
กอล์ฟ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 

นายอรัญ แก้วเพ็ชร  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท 1 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงาน หมอนอิงธรรมชาติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 

นางสาววิภารัตน์ หลิมประเสริฐ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท 1 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงาน หมอนอิงธรรมชาติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 

นางสาวศศิกุณฑ์ สิงห์บุตร  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท 2 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องย่อยก้อนเชื้อ
เห็ดผสม EM 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี 

 
  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายนพนันฏฐ์ รังสะกินนิน  
ครูที่ปรึกษา การแข่งขัน R Cheewa Hackathon  

ชนะเลิศ ชาติ 
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร 
อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 

นางสาวณทัดตา สงวนพวก  
ครูที่ปรึกษา การเข้าร่วมประกวดโครงการ
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
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      รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวณทัดตา สงวนพวก  
ครูที่ปรึกษา การเข้าร่วมประกวดโครงการ
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม 

นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์  
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ คุรุสภา  

นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์  
ข้าราชการครูและบูคลากรทางการศึกษา ประเภท
ครูผู้สอนผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 

นายประยุทธ ศิริอ านาจ  
ข้าราชการครูและบูคลากรทางการศึกษา ประเภท
ครูผู้สอนผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 

 
  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวภัทรวดี ลิ้มสมบูรณ์  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวทรายขวัญ พิพิธกุล  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวนิภาวรรณ พลแก้ว  
เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ประเภท 5 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน ดอกไม้จันทน์จาก
ใบลาน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวกาญจนา สวนดอกไม้  
เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ประเภท 5 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน ดอกไม้จันทน์จาก
ใบลาน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวศุภาวรรณ หอมจิตร  
เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ประเภท 5 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน ดอกไม้จันทน์จาก
ใบลาน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
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       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอรสุดา พลทอล  
เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ประเภท 5 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน ดอกไม้จันทน์จาก
ใบลาน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวฐิติรัตน์ สร้อยวงษ์  
เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ประเภท 5 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน ดอกไม้จันทน์จาก
ใบลาน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายสุรศักดิ์ จันทวงษ์  
เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ประเภท 5 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน ดอกไม้จันทน์จาก
ใบลาน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวพิยดา งามละม่อม  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญทอง การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอ
ผลงานวิจันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน Solar Aquaponics 
System 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวพิยดา งามละม่อม  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
เหรียญเงิน ประเภท 3 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน ผลงาน ชุดปลูกผักระบบอควาโพนิคส์
พลังงานแสงอาทิตย์  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวกุลธิดา แจ่มกระจ่าง  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
เหรียญเงิน ประเภท 3 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน ผลงาน ชุดปลูกผักระบบอควาโพนิคส์
พลังงานแสงอาทิตย์  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวจันทร์เพ็ญ พรมณี  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
เหรียญเงิน ประเภท 3 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน ผลงาน ชุดปลูกผักระบบอควาโพนิคส์
พลังงานแสงอาทิตย์  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
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       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศรัญญา เบญจมาตย์  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
เหรียญเงิน ประเภท 3 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน ผลงาน ชุดปลูกผักระบบอควาโพนิคส์
พลังงานแสงอาทิตย์  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาววัชราภรณ์ ทรัพย์ศรี  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจันนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ 
ผลงาน Chili Massage Gel 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวดารณี ขุนจตุรัส  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวด
องค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจันนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ 
ผลงาน Chili Massage Gel 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวศุภลักษณ์ แหวนเพชร  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาค
ภาษาอังกฤษ ผลงาน Husbandry Belt 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายเมธพนธ์ อ่ ากร่าง  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
การประกวดองค์ความรู้การน าเสนอผลงานวิจัน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาค
ภาษาอังกฤษ ผลงาน Husbandry Belt 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายชัชวาลย์ สุขชื่น  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญเงิน ประเภท 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องพ่นยาสัตว์อัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายวิรชัย ค าศรี  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญเงิน ประเภท 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องพ่นยาสัตว์อัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
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       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธนายุทธ บรรลือเสียง  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญเงิน ประเภท 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องพ่นยาสัตว์อัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวสาวินี ขมขุนทด  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญเงิน ประเภท 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องพ่นยาสัตว์อัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวกมลเนตร อ่อนทวี  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เหรียญเงิน ประเภท 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ ผลงาน เครื่องพ่นยาสัตว์อัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวสุวนันท์ ชวนยิ้ม  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผลงาน เจลส าหรับนวดจากพริก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวเนตรนภา กันศิริ  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผลงาน เจลส าหรับนวดจากพริก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวดาราณี ขุนจตุรัส  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผลงาน เจลส าหรับนวดจากพริก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาววัชราภรณ์ ทรัพย์ศรี  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผลงาน เจลส าหรับนวดจากพริก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายชัชวาลย์ สุขชื่น  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผลงาน เข็มขัดสัตวบาล 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายธนายุทธ บรรลือเสียง  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผลงาน เข็มขัดสัตวบาล 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
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       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศุภลักษณ์ุ แหวนเพชร  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผลงาน เข็มขัดสัตวบาล 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายเมธพนธ์ อ่ ากร่าง  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผลงาน เข็มขัดสัตวบาล 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายประจักษ์ บุญวาส  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผลงาน อุปกรณ์เก็บลูกกอล์ฟ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายสันติสุข โจสันเทียะ  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผลงาน อุปกรณ์เก็บลูกกอล์ฟ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายสิทธิชัย วาจาเพาะ  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผลงาน อุปกรณ์เก็บลูกกอล์ฟ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวศิริพร ณะมี  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผลงาน หมอนอิงธรรมชาติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวศิลา ค าด้วง  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผลงาน หมอนอิงธรรมชาติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวกาญจนา แสนพงษ์  
เจ้าของผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผลงาน หมอนอิงธรรมชาติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
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       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศริิวิภา พวงจ าปี  
สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและท่ีเกีุ่ยวข้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็น
ฐาน (Project Based Learning : PBL) สาขาอ่ืน 
เรื่อง ขนมปุยฝ้าย (Cotton ball cakes) ฟักทอง 
มาตรฐานเหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุธิตา อนันต์สลุง  
สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและท่ีเกีุ่ยวข้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็น
ฐาน (Project Based Learning : PBL) สาขาอ่ืน 
เรื่อง ขนมปุยฝ้าย (Cotton ball cakes) ฟักทอง 
มาตรฐานเหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอ าไพ ปานเพ็ชร์  
สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและท่ีเกีุ่ยวข้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็น
ฐาน (Project Based Learning : PBL) สาขาอ่ืน 
เรื่อง ขนมปุยฝ้าย (Cotton ball cakes) ฟักทอง 
มาตรฐานเหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายธนายุทธ บรรลือเสียง  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทที่ 
1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ
ผลงาน เข็มขัดสัตวบาล มาตรฐานเหรียญเงิน 

ชนะเ
ลิศ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายชัชวาลย์ สุขชื่น  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทที่ 
1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ
ผลงาน เข็มขัดสัตวบาล มาตรฐานเหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายชนาธิป โพธิพัฒน์  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง 7 
จุลินทรีย์วิถีเกษตรปลอดภัย มาตรฐานเหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายสุริยนต์ บัวแก้ว  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง 7 
จุลินทรีย์วิถีเกษตรปลอดภัย มาตรฐานเหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวณัฐพร จินดาทะจักร์  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง 7 
จุลินทรีย์วิถีเกษตรปลอดภัย มาตรฐานเหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายบดินทร์ ปฐมกลาง  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง 7 
จุลินทรีย์วิถีเกษตรปลอดภัย มาตรฐานเหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายวิรชัย ค าศรี  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง 7 
จุลินทรีย์วิถีเกษตรปลอดภัย มาตรฐานเหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายนภดล โสวัน  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง 7 
จุลินทรีย์วิถีเกษตรปลอดภัย มาตรฐานเหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศิริยากร ก้านแก้ว  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาประมง ทักษะการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า มาตรฐานเหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสาวินี ชมขุนทด  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาประมง ทักษะการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า มาตรฐานเหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

นางสาวพิยดา งามละม่อม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ ทักษะพืช
ไร่ มาตรฐานเหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกนกพร สุขวิทย์  
การประกวด ส้มต าลีลา มาตรฐานเหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศศิประภา ยอดแย้ม  
การประกวด ส้มต าลีลา มาตรฐานเหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุรศักดิ์ เดชฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์ ทักษะ
ผสมเทียมโค มาตรฐานเหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกรรณิการ์ กาศรี  
การประกวดขวัญใจโคบาล มาตรฐานเหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายพีระพัฒน์ นุ่มเดือ  
การประกวดโคบาล มาตรฐานเหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายจิรายุ สุวรรณภูมิ  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย มาตรฐาน
เหรียญทองแดง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุวนันท์ ชวนยิ้ม  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทที่ 
3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ชื่อผลงาน 
เจลส าหรับนวดจากพริก มาตรฐานเหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวเนตรนภา กันศิริ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทที่ 
3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ชื่อผลงาน 
เจลส าหรับนวดจากพริก มาตรฐานเหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอริสา จิตรถวิล  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทที่ 
3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ชื่อผลงาน 
เจลส าหรับนวดจากพริก มาตรฐานเหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธนวรรณ ศรีสลับ  
การสัมมนาผลงานทางวิชาการประเภทผลงานการ
วิจัย สาขาทั่วไป เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมว่าน
กาบหอยน้ าตาลต่ า มาตรฐานเหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิมพ์สุภัค มณีกาจญน์  
การสัมมนาผลงานทางวิชาการประเภทผลงานการ
วิจัย สาขาทั่วไป เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมว่าน
กาบหอยน้ าตาลต่ า มาตรฐานเหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวพรรณสิริ ทินรัตน์  
การสัมมนาผลงานทางวิชาการประเภทผลงาน
การวิจัย สาขาท่ัวไป เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
แยมว่านกาบหอยน้ าตาลต่ า มาตรฐานเหรียญเงิน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกุลธิดา แจ่มกระจ่าง  
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้
โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning : 
PBL) สาขาพืชศาสตร์ เรื่อง ปุ๋ยนมเกษตรลพบุรี 
ด๊ีดีต่อพืชผัก มาตรฐานเหรยีญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายจิรายุ สุวรรณภูมิ  
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้
โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning : 
PBL) สาขาพืชศาสตร์ เรื่อง ปุ๋ยนมเกษตรลพบุรี 
ด๊ีดีต่อพืชผัก มาตรฐานเหรยีญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศรัญญา เบญจมาตย์  
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้
โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning : 
PBL) สาขาพืชศาสตร์ เรื่อง ปุ๋ยนมเกษตรลพบุรี 
ด๊ีดีต่อพืชผัก มาตรฐานเหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายจิรายุ สุวรรณภูมิ  
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอาริสา จิตรถวิล  
ทักษะสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
มาตรฐานเหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุวนันท์ ชวนยิ้ม  
ทักษะสิ่งประดิษฐด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
มาตรฐานเหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 
 



26 

 

       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเนตรนภา กันศิริ  
ทักษะสิ่งประดิษฐด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
มาตรฐานเหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายธนายุทธ บรรลือเสียง  
ทักษะสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มาตรฐานเหรียญเงิน 

ชนะเลิศ ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายชัชวาลย์ สุขชื่น  
ทักษะสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มาตรฐานเหรียญเงิน 

ชนะเลิศ ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศศิประภา ยอดแย้ม  
การประกวดส้มต าลีลา 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกนกพร สุขวิทย์  
การประกวดส้มต าลีลา 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายพงศ์พัทธ์ ค าสาลา  
การประกวดไก่อบฟาง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายนุติ ปีกิ่ม  
การประกวดไก่อบฟาง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายสุรศักดิ์ เดชฤทธิ์  
ทักษะผสมเทียมโค มาตรฐานเหรียญทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสิรินันท์ เจริญสุข  
ทักษะโคนม มาตรฐานเหรียญทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายณัฐพงศ์ คงสว่าง  
ทักษะโคนม มาตรฐานเหรียญทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศิริยากร ก้านแก้ว  
ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพนุุ้ มาตรฐาน
เหรียญทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสาวินี ชมขุนทด  
ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพนุุ้ มาตรฐาน
เหรียญทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิจิตรา มุ่งงาม  
ทักษะโคเนื้อ มาตรฐานเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นายธนพล ดอนแนไพร  
ทักษะโคเนื้อ มาตรฐานเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิยดา งามละม่อม  
ทักษะพืชไร่ มาตรฐานเหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจันทร์เพ็ญ พรมณี  
ทักษะพืชผัก มาตรฐานเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวกุลธิดา แจ่มกระจ่าง  
ทักษะการสัมมนาสาขาพืชศาสตร์ มาตรฐาน
เหรียญทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศรัญญา เบญจมาตย์  
ทักษะการสัมมนาสาขาพืชศาสตร์ มาตรฐาน
เหรียญทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายจิรายุ สุวรรณภูมิ  
ทักษะการสัมมนาสาขาพืชศาสตร์ 
มาตรฐานเหรียญทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพิมพ์สุภัค มุณีกาญจน์  
ทักษะการสัมมนาทดลองวิจัยสาขา
ทั่วไป มาตรฐานเหรียญทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวพรรณสิริ ทินรัตน์  
ทักษะการสัมมนาทดลองวิจัยสาขา
ทั่วไป มาตรฐานเหรียญทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธนวรรณ ศรีสลับ  
ทักษะการสัมมนาทดลองวิจัยสาขา
ทั่วไป มาตรฐานเหรียญทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวอ าไพ ปานเพ็ชร์  
ทักษะการสัมมนาสาขาอ่ืนๆ 
มาตรฐานเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวศิริวิภา พวงจ าปี  
ทักษะการสัมมนาสาขาอ่ืนๆ 
มาตรฐานเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสุธิตา อนันต์สลุง  
ทักษะการสัมมนาสาขาอ่ืนๆ 
มาตรฐานเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายณัฐพงศ์ คงสว่าง  
ทักษะโคนม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวสิรินันท์ เจริญสุข  
ทักษะโคนม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

นายธนพล ดอนแนไพร  
ทักษะโคเนื้อ มาตรฐานเหรียญทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
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       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาว ไกวะลิน มาประสิทธิ์  
การแข่งขัน R Cheewa Hackathon 

ชนะเลิศ ชาติ 
บ้านวิทยาศาสตร์สิริทร อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

นาย ทศพร กันดีลัง  
การแข่งขัน R Cheewa Hackathon 

ชนะเลิศ ชาติ 
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

นาย รัชชานนท์ ท้าวค าหลง  
การแข่งขัน R Cheewa Hackathon 

ชนะเลิศ ชาติ 
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

นางสาว อาริสา จิตรถวิล  
การเข้าร่วมประกวดโครงการวิทยา
ศาตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวั
ด 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

นางสาวสุวนันท์ ชวนยิ้ม  
การเข้าร่วมประกวดโครงการ
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวั
ด 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

นางสาวเนตรนภา กันศิริ  
การเขาร่วมประกวดโครงกาา
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวั
ด 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

นางสาวอาริสา จิตรถวิล  
การเข้าร่วมประกวดดครงการ
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

นางสาวสุวนันท์ ชวนยิ้ม  
การเข้าร่วมประกวดโครงการ
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

นางสาวเนตรนภา กันศิริ  
การเข้าร่วมประกวดโครงการ
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

นายธนพล ดอนแนไพร  
ทักษะโคเนื้อ มาตรฐานเหรียญทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวจันทร์เพ็ญ พรมณี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พืชผัก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
ครั้งที่ 41 วิทยาุยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
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       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวพิยดา งามละม่อม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พืชไร่ 

ชนะเลิศ ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวพิยดา งามละม่อม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พืชไร่ 

ชนะเลิศ ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นายอภินันท์ คล่องใจ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
การเพาะเห็ด 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นายณัฐพงศ์ คงสว่าง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
โคเนื้อ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวสุกัญญา อินทรสนธิ  
การแข่งขันทีกษะวิชาชีพ ทักษะ
โคเนื้อ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นายชินวัตร หึกขุนทด  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
โคนม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวเบญจพร บุญธรรม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
โคนม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นายสุรศักดิ์ เดชฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
การผสมเทียมโค 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นายสุรศักดิ์ เดชฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
การผสมเทียมโค 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
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       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอาริสา จิตรถวิล  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสาขาพืชศาสตร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวสุวนันท์ ชวนยิ้ม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสาขาพืชศาสตร์ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นายกาญจน์ ชุ่มไชยพฤกษ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสาขาสัตว์สาสตร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นายจิรายุ แสงแก้ว  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสาขาสัตวศาสตร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ค าสัตย์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสัตวศาสตร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวรัชติกร ญาติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสาขาอุตสาหกรรม 

ชนะเลิศ ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวพัชราภรณ์ มั่นสลุง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสาขาอุตสาหกรรม 

ชนะเลิศ ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวจิตรลดา พึ่งตาล  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสาขาอุตสาหกรรม 

ชนะเลิศ ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวประภาศรี กุลเมือง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาผลงานวิจัยสาขาสัตว
ศาสตร์และประมง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
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       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปริศนา กุลเมือง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาผลงานวิชาการสาขา
สัตวศาสตร์และประมง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวปริศนา เตือนจิตร์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาผลงานวิจัยสาขาสัตว
ศาสตร์และประมง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวศศิประภา ยอดแย้ม  
การแข่งขันส้มต าลีลา 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวกรกพร สุขวิทย์  
การแข่งขันส้มต าลีลา 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวธนัชพร พุ่มสุดา  
การประกวด ขวัญใจโคบาล 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นายกิตติชัย กองรัมย์  
การประกวด โคบาล 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวศิรประภา ยอดแย้ม  
การน าเสนอผลงานกิจกรรม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวกุลธิดา แจ่มกระจ่าง  
การน าเสนอผลงานกิจกรรม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวศุภิสรา ไพยประสิทธิ์  
การน าเสนอผลงานกิจกรรม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
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       รางวลัและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสมชาย ปักษ์ศรี  
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวกุลธิดา แจ่มกระจาง  
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและ
เยาวชนดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุวนันท์ ชวนยิ้ม  
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและ
เยาวชนดีเด่น 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษา
หรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 
ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้   
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

  1.1 ด้านความรู้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ   
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน     
ที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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  2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน             
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือ     
กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ    
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน 
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ   
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

  2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญ           
ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน         
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

  3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

  3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย       
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 



 
 

 

ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  1. ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
            1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
         1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร รอบแรก 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 141 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 
90 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 231 คน 
        2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร รอบแรก 
ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ร้อยละ 100 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 100 รวม
ทั้งสิ้น ร้อยละ 100 
        3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ
มีสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น บริษัทเบทาโกร จ ากัด มหาชน  
บริษัท ฉมา แอ็สเซท จ ากัด  บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จ ากัด บริษัท บิลเลียนฟาร์ม จ ากัด เป็นต้น 
 

            1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
        1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรยีนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ประกอบด้วยการทดสอบด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
จ านวน 57 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง(ปวส.) จ านวน 36 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 93 คน 
       2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (V-
NET) ประกอบด้วยการทดสอบด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ร้อยละ 40 ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 40 รวมทั้งสิ้นร้อยละ 40 
       3) ผลสะท้อน : สถานบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้การยอมรับผู้เรียนที่มี
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไปในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 
 
  2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
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  1) ผลสัมฤทธิ์  
  2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
          1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ จ านวน 73 คน และผู้เรียนที่ส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ จ านวน 5 คน 
         2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีผลการประเมิน
ระดับจังหวัด ระดับ 2 ดาว  
          3) ผลสะท้อน : มีสถานศึกษามาศึกษาดูงาน 1 แห่ง คือ โรงเรียนโคกตูมวิทยา ต.โคกตูม     
อ.เมือง จ.ลพบุรี และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สามารถเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานให้กับชุมชนที่สนใจ  
 

  2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
           1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใต้องค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับภาค จ านวน 27 คน ระดับชาติ จ านวน 2 คน 
          2) เชิงคุณภาพ : มีผลงานได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใต้องค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ระดับภาค รางวัลชนะเลิศ จ านวน 5 ผลงาน รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 13 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 9 รางวัล  และรางวัลอ่ืนๆ จ านวน 
0 ผลงาน  ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 ผลงาน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 0รางวัล  และรางวัลอ่ืนๆ จ านวน 0 ผลงาน   
          3) ผลสะท้อน : จากการส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และมีการ
ส่งผู้เรียนเขประกวด ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ท าให้ได้รับการยอมรับจากชุมชน 
หน่วยงาน 
 
  3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์    ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
  3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
           1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 121 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จ านวน 88 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 209 คน 
           2) เชิงคุณภาพ : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 69 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 90 รวมทั้งสิ้นร้อยละ 76 ที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
           3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรรีมีระบบการดูแลแนะแนวผู้เรียนโดยมี
โครงการแนะแนวสัญจร  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่พร้อมผู้ปกครอง โครงการพบผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ท าให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
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  3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
           1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  จ านวน 411 คน  
           2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ฯ คิดเป็น
ร้อยละ 96  ผลการประเมิน อกท.  ภาค  ระดับเหรียญทอง 
           3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

  3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
           1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 101 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 93 คน รวมทั้งสิ้น
จ านวน 194 คน 
           2) เชิงคุณภาพ : ปีที่ผ่านมามีผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา ที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ 
และการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 100 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้นร้อยละ 100  
           3) ผลสะท้อน : ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง ในการส่งเสริมการมีงานท า การประกอบอาชีพ
อิสระและการศึกษาต่อ 
  2) จุดเด่น  
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีท่ีเป็นระบบ  และมีการ
จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะท าให้ผู้เรียนสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อย
ละ 100 ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าท างานและ
การศึกษาต่อ นอกจากนั้นวิทยาลัยมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นอย่างดี 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V -NET) ของนักเรียนนักศึกษายังมีผล
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ และวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาออกกลางคันที่ค่อนข้างสูง 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
          1. ควรมีชั่วโมงการเพิ่มความรู้ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ที่สูงขึ้น 
          2. ควรมีระบบในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันและการแนะแนวให้
ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
           1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรอย่างเป็นระบบ จ านวน 2 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมด 
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           2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
           3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
จ านวน 15 แห่ง อาทิเช่น เครือข่ายกสิกรรมละโว้ธานี วิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัยอ าเภอพัฒนานิคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เป็นต้น  
 

  1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
           1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 2 สาขาวิชา 
          2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 50  
          3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่องท าให้ 
องค์กร หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาเรียนร่วมกับโรงเรียนโคกตูมวิทยา 
 

  2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์   
  2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
           1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ 
มีคุณภาพ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 28 คน  มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 33 คน มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 33 คน มีการก าหนดการใช้สื่อ  เครื่องมือ  อุปกรณ ์ และเทคโนโลยี 
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 33 คน ครูผู้สอนมีการก าหนดแนว 
ทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  33 คน 
           2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
เป็นร้อยละ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ร้อยละ 84.84 มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 มีการก าหนดรูปแบบการ 
เรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ร้อยละ 100 มีการก าหนดการใช้สื่อ  เครื่องมือ   
อุปกรณ ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100  
ครูผู้สอนมีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ร้อยละ 100 
           3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการยอมรับในการจัด
แผนนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ปัจจุบันมีสถานประกอบการเข้าร่วมท าความร่วมมือ จ านวน 
8 แห่ง ได้แก่ บริษัทเบทาโกร จ ากัดมหาชน  บริษัท ฉมา แอสเซท จ ากัด  บริษัทฟาร์มจงเจริญจ ากัด  
บริษัทบิลเลียนฟาร์มจ ากัดบุญลือฟาร์ม สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค พัฒนานิคม  สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม 
บริษัท ทีดี แดรี่ฟู้ดส ์ จ ากัด 
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  2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
           1) เชิงปริมาณ : จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จ านวน 33 คน และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 33 คน 
           2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ร้อยละ 100 และครูผู้สอนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 100 
           3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในวิทยาลัย
ในระดับมากข้ึนไป 
 

  2.3 การจัดการเรียนการสอน 
           1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ตรงตามสาขาวิชา จ านวน 33 คน ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 28 คน ครูที่
จัดการเรียนการสอนตรงแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายและวัดผลตามสภาพจริง 
จ านวน 33 คน ครูที่ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 33 คน ครูผู้สอนที่ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 28 คน 
           2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 93.33 
           3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชา และมีคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

  2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
           1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีครูที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล จ านวน 33 คน ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน และรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน จ านวน 33 คน ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ จ านวน 33 คน ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียน จ านวน 33 คน และครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านการสอนและด้านอ่ืนไ จ านวน 33 คน 
           2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
           3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือ
เอกสารประจ าชั้นเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน มีวิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียน และมีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เป็นรายบุคคล จนเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชุมชน 
และผู้ปกครอง 
 

  2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
           1) เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 
33 คน ครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีจ านวน 33 คน ครูผู้สอนที่น าผลการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 33 คน ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพจ านวน 0 คน ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
วิชาชีพได้รับการเผยแพร่ จ านวน 0 คน 
           2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 
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           3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีบุคลากรที่พัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป  
 

  2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
           1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 53 ห้อง 
           2) เชิงคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 93 ของห้องเรียนทั้งหมด 
           3) ผลสะท้อน : ครู และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
 
  3. ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
  3.1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
           1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามโครงสร้างการท างานที่ ส านักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด จ านวน 4 ฝ่าย และสาขาวิชา จ านวน 4 สาขาวิชา 
           2) เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัด
การศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการน าผลจาก
การประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
           3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
โดยมีฐานข้อมูล ศธ.02 ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน   
การวัดผลประเมินผลของครูผู้สอน ข้อมูลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้อมูล
พ้ืนฐานอื่นท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

  3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
           1) เชิงปริมาณ : อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 100 ของวิทยาลัย 
           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการให้บริการ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงานเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานของผู้เรียนและผู้รับบริการ 
           3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  มีอาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน เป็นที่พึงพอใจผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีการขอใช้อาคารสถานที่จาก
หน่วยงานต่าง เช่น ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี  ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี ฯลฯ 
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  3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
           1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภค พ้ืนฐาน ประกอบด้วยระบบส่งก าลัง จ านวน 6 จุด 
ระบบควบคุม จ านวน 8 จุด ระบบไฟฟ้าภายในอาคารของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 7 จุด วัสดุ
อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จ านวน 7 จุด ระบบประปา จ านวน 8 จุด  จุดบริการน ้า
ดื่ม จ านวน 4 จุด ช่องทางเดินหรือระบบคมนาคม จ านวน 3 เส้นทาง ระบบระบายน ้า จ านวน 1 จุด ระบบ
ก าจัดขยะ 1 จุด ระบบการสื่อสารภายใน จ านวน 2 จุด และระบบรักษาความปลอดภัย จ านวน 3 จุด 
           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการระบบการบริหารจัดการข้อมูลพ้ืนฐานในภาพรวมของ
วิทยาลัยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           3) ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียนที่ใช้บริการระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีความพึงพอใจ ในระบบและ
ผู้รับผิดชอบที่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาขัดข้อง 
 

  3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
           1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
ในการค้นคว้า การศึกษาด้วยตนเอง โดยมีผู้เข้ารับบริการ ประกอบด้วยผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 346 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 129 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 0 คนและผู้ที่สนใจ จ านวน 0 คน 
           2) เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการภายในวิทยาลัยมีความพึง
พอใจในการให้บริการ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้บริการ มีวารสาร และหนังสือที่เป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ใช้บริการ 
           3) ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้
และศูนย์วิทยบริการภายในวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

  3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
           1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีสัญญานอินเตอร์เน็ตควบคุมพ้ืนที่
การใช้งานของสถานศึกษาจ านวน 17 จุด และมีความเร็วอยู่ที่ 300 Mbps มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาจ านวน 17 จุด มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอก 
จ านวน 1 จุด 
           2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
           3) ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อระบบ
อินเตอร์เน็ต ได้ใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ การค้นคว้า
ข้อมูล การเชื่อมโยงไปยังหน่อยงานภายใน และ ภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
 
  4. ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
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  1) ผลสัมฤทธิ์  
  2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
           1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จ านวน 2 สาขาวิชา    
คิดเป็นร้อยละ 66.67 และผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 9.47 ของผู้เรียน
ทั้งหมด 
           2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ด าเนินการลงนามความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด าเนินการติดตาม
นิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ และสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
           3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีท าความร่วมมือ(MOU)กับสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการที่ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
บริษัทเบทาโกร จ ากัดมหาชน    บริษัทฟาร์มจงเจริญจ ากัด  บริษัทบิลเลียนฟาร์มจ ากัด สวนผักครู
สรรเสริญ 
  2) จุดเด่น  
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  การพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกสาขาที่เปิดสอนในวิทยาลัยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือดูแล
ช่วยเหลือผู้ให้มีคุณภาพ การพัฒนาตนเองของครูผู้สอนให้มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและสร้าง
นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
  ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกสาขาที่เปิดสอนในวิทยาลัย และส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนา
ตนเองและน าผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมและมีการเผยแพร่นวัตกรรม 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
           1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรี คิดเป็นร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100    
มีส่วนร่วมในการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  คิดเป็นร้อยละ 100 คณะกรรมการวิทยาลัย หรือ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริการจัดการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 และ
ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0 
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           2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
           3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนานิคม  โรงเรียนขุนรามวิทยา  
โรงเรียนหนองนา  สาธารณสุขอ าเภอพัฒนานิคมม  ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 เป็นต้น 
 

  1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
              1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนเช่น ครูพิเศษ
สอน ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ครูโครงการครูต่างชาติภาษาจีน   นักศึกษาทุกระดับชั้นได้เรียน จ านวน 4 
สาขาวิชาหรือคิดเป็นร้อยละ 100 
              2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีได้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
              3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยมีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน โดยมีหน่วยงาน
ที่สนับสนุน จ านวน 4 หน่วยงาน จัดให้มีครูพิเศษสอน ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ครูโครงการครูต่างชาติ
ภาษาจีน  นักศึกษาทุกระดับชั้นได้เรียน จ านวน 4 สาขาวิชาหรือคิดเป็นร้อยละ 100   การจัดการเรียนการ
สอน โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุน จ านวน 4 หน่วยงาน จัดให้มีครูพิเศษ จ านวน 5 คน ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 
จ านวน 1 คน ครูพ่ีเลี้ยงฝึกนักศึกษาในสถานประกอบการ จ านวน 19 คน และองค์กรภาครัฐและเอกชนให้
ทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้เรียน เช่น พระครูพิพัฒน์วีรญาณ ร้านพีมาร์ท ออฟฟิศ  ร้านเป
เปอร์มาร์ท  ร้านไทยพัฒนา เป็นต้น  
 

  1.3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
               1) เชิงปริมาณ : ส่งเสริมวิชาชีพเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยการบริการ
ชุมชน จ านวน 2 ครั้ง การบริการวิชาการ จ านวน 1 ครั้ง  การบริการวิชาชีพ จ านวน 1 ครั้ง การเข้าร่ม
กิจกรรมจิตอาสา จ านวน 1 ครั้ง และมีนวัตกรรมที่บริการชุมชนจ านวน 1 ผลงาน 
               2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินกิจกรรมการด าเนินการส่งเสริมวิชาชีพเพ่ือสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยการบริการชุมชน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
               3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยได้ด าเนินการบริการชุมชนและจิตอาสา เช่น โครงการอาชีวะอาสา 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center ) โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์  โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
โครงการอบรม Smart Farmer ฯลฯ จนเป็นที่พึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ผู้ปกครอง 
 

  2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
    2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
           1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน 5  ผลงาน  
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           2) เชิงคุณภาพ : มีผลงานได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย 
  มีผลงานจนที่ได้รับรางวัลจ านวน  5  รางวัลใน ระดับจังหวัดประกอบด้วย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
จ านวน 1 ผลงาน ระดับชาติประกอบด้วย  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 2 ผลงาน  
           3) ผลสะท้อน : องค์กร ชุมชน และผู้ปกครองให้การยอมรับในผลงานนวัตรกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง ประกอบด้วย 1. ชุมชนบ้านหนองนา   2.ชุมชนอ าเภอพัฒนานิคม 3.ชุมชนบ้านโคกสลุง 
  2) จุดเด่น  
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และมีการระดับ
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีจ านวนผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยเพิ่มข้ึน 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
  ควรมีการระดมทรัพยากร เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯ เพื่อการจัดการ
เรียนรู้เพิ่มมากข้ึน ส่งเสริมให้มีจ านวนผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของ
ผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

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

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 103 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) 
/ 115 

89.57 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 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 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 1 3 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 11 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 25 

44.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 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 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 93 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 95 

97.89 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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) 

 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 25 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 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)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
85 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 4 20 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 60 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 92.31 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 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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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 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) 

 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 3 15 
1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 35 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 45 

77.78 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
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 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 
100) / 15 

80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ 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) 

 
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 88.09 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 89.57 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 44 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 97.89 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 97.56 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 92.31 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 78.33 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 77.78 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 90.80 
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 มา
ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการติวการสอบ V-NET 

2. โครงการจัดสอบ Pre V-NET 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. อบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียน 

    แผนธุรกิจ 
2. ส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานประกอบการ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

1. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
2. โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ 

   สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ 
   ตลาดแรงงาน 
2. โครงการฝึกอบรมการการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
    ของครูผู้สอน  
3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ 
    สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
4. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 
    การผลิตสัตว์ (อาหารปลอดภัย) 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงพัฒนาห้องเรียนเฉพาะทาง 
2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
3. โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ 
   สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาครูผู้สอนสู่การจัดการเรียนการ 
    สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 



52 
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
2. โครงการฝึกอบรมการการจัดท าแผนการเรียนรู้  
    ของครูผู้สอน 
3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 
    กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
4. โครงการพัฒนาสร้างเครื่องมือประเมินผลตาม 
    สภาพจริง 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
    สถานประกอบการและชุมชน 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการฝึกงานและฝึกอาชีพ 
    ของนักเรียนนักศึกษา 
3. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
4. โครงการจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา นวัตกรรม  
    สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย 
2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
3. โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
4. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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