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ค ำน ำ 
 

  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
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3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา       
จ านวน 5 ด้าน 25 ตัวบ่งช้ี  
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน    
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2561  และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน 25 ตัวบ่งช้ี  ท้ังนี้เพื่อน าผลการ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาต่อไป  
  รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปณิธานอันแน่วแน่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลพบุรี เพื่อแสดงความรับผิดชอบท่ีมีต่อการจัดการศึกษาต่อชุมชน ตามภารกิจท่ีวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรีได้รับมอบหมาย  
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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี ้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  มีผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 98 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 91 คน
รวมท้ังส้ิน จ านวน 189 คน  โดยผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมด  เทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา  เท่ากับร้อยละ 75.90  

วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ  โดยมี
ผู้ท่ีผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 67 คน และ เข้าสู่การเป็น
ผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ จ านวน 9 คน มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 
3 ดาว  ในระดับจังหวัด 
 การส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  มีผลงานจนได้รับ
รางวัลจ านวน  1  รางวัล  ในระดับชาติประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (โครงการเกษตรเพื่อชีวิต 
เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน)  
        การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ  มีการเตรียมพร้อมในการสัมมนาผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ระดับภาค จ านวน 93 คน  หมายเหตุ : เนื่องจากการจัดงานการสัมมนาผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระดับภาคกลาง ครั้งท่ี 42 ปีการศึกษา 2563 และระดับชาติถูกเล่ือนไม่มีก าหนด จากผลการแพร่ระบาด
ของเช้ือโรค COVID-19 ท าให้ข้อมูลจ านวนผลรางวัลในด้านนี้น้อย ในปีการศึกษา 2563  
 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  มีผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรรอบแรก 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 89 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 91 
คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 180 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.)  และร้อยละ 100  ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  หมายเหตุ : ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ลงวันท่ี 25 
ธันวาคม 2563 ยกเว้นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  ประเด็น
การประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ ข้อ 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแต่
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้น



2 
 

  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
       วิทยาลัยฯ มีจ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านมา  มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน
องค์กรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จ านวน 105 คน (ร้อยละ 82.68) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 67 คน (ร้อยละ 75.28) 
รวมท้ังส้ินจ านวน 172 คน  โดยร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ท่ีมีงานท าหรือศึกษาต่อ เทียบกับ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษา             
ท่ีผ่านมา เท่ากับ 79.63 
 
1.2 จุดเด่น 
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  มีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีท่ีเป็นระบบ โดยได้ท า
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน อาทิ บริษัท เบทาโกร จ ากัด มหาชน , บริษัท 
ฉมา แอ็สเซท จ ากัด , บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จ ากัด และบริษัท บิลเลียนฟาร์ม จ ากัด เป็นต้น  เพื่อให้ผู้เรียน   มี
ประสบการณ์ท้ังความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการออกไปท างาน  และมีการจัดการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะ  ท าให้ผู้เรียนสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 100 ซึ่งผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ  ในการรับนักศึกษาเข้าท างานและการศึกษาต่อ  นอกจากนั้น
วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นอย่างดี 
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  มีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และมีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี   มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มีอาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ งานฟาร์ม ท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
       ด้านคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะท่ีพึงประสงค์  สถานศึกษามีระบบการดูแลแนะแนวผู้เรียน   
โดยมีโครงการแนะแนวสัญจร  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่พร้อมผู้ปกครอง โครงการพบ
ผู้ปกครองนักศึกษาเก่า โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ท าให้ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นและพึงพอใจต่อระบบ    
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอยู่ในระดับมากขึ้นไป  
 
1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
     1. จากผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมด เทียบกับ จ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา   เท่ากับร้อยละ 75.90 ควรพัฒนา   
และแก้ไขปัญหาในส่วนของผู้ท่ีไม่จบพร้อมรุ่น หรือลาออกกลางคัน ท่ียังมีอยู่อีก ร้อยละ 24.10 ให้ลดน้อยลง 
 2. การพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกสาขาท่ีเปิดสอนในวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ การพัฒนาตนเองของครูผู้สอน ควรน าความรู้จากการพัฒนาตนเอง     
มาสร้างผลงานและนวัตกรรมสู่ผู้เรียน 
 3. ส่งเสริมให้มีการสร้างผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยเพิ่มขึ้น   
และได้รับการเผยแพร่ 
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1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1. ควรมีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีเป็นระบบและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการออก
กลางคัน และมีการแนะแนวให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 
     2. การพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกสาขาท่ีเปิดสอนในวิทยาลัยฯ ตามบริบทของสถานศึกษา 
และส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง  และน าผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  มาพัฒนานวัตกรรมและ
มีการเผยแพร่นวัตกรรม 
     3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย     
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการเผยแพร่ 
 
2. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
      ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง ในการส่งเสริมการมีงานท า  
      การประกอบอาชีพอิสระและการศึกษาต่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  ได้รับการยอมรับ
จากสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน อาทิ บริษัทเบทา
โกร จ ากัด มหาชน , บริษัท ฉมา แอ็สเซท จ ากัด , บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จ ากัด , บริษัท บิลเลียนฟาร์ม จ ากัด  
และได้รับการตอบรับการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีในหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นต้น 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จ านวน 2 สาขาวิชา จากการจัดการเรียน
การสอนจ านวน 3 สาขาวิชา 
 
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
    วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีครูพิเศษสอน จ านวน 9 คน   
ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า จ านวน 1 คน มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การผลิตและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยนวัตกรรม วิจัยเชิงนโยบาย
และฝึกอบรมวิชาชีพ  มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปล่ียนทางวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม        
มบีันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการ 
 
การบริการชุมชนและจิตอาสา 
   วิทยาลัยฯ มีการบริการชุมชนและจิตอาสา  1. ส่งเสริมวิชาชีพเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน    
และสังคมโดยการบริการชุมชน  2. การบริการวิชาการ  3. การบริการวิชาชีพ  4. การเข้าร่มกิจกรรมจิตอาสา  
มีผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับดีเลิศ   วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการบริการชุมชน    
และจิตอาสา เช่น โครงการอาชีวะอาสา โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center ) โครงการอบรม
ระยะส้ัน โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โครงการอบรม Smart Farmer ฯลฯ จนเป็นท่ีพึงพอใจของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง 
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ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี   มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตควบคุมพื้นท่ีการใช้งานของ
สถานศึกษาจ านวน 18 จุด และมีความเร็วอยู่ท่ี 120 Mbps มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาจ านวน 18 จุด มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอก จ านวน 1 จุด 
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 62 ห้อง  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 98.41 ของห้องเรียนท้ังหมด 
 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
     ปัจจุบันสังคมพัฒนาสู่สังคมอุตสาหกรรม  บุคลากรภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงและมีอายุสูงขึ้น 
สะท้อนให้เห็นถึงจ านวนผู้เข้าเรียนในด้านการเกษตรลดลงในทุกสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม การประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรก็ยังคงมีอยู่และมีการพัฒนารูปแบบ มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิต มีผู้เข้ามาลงทุน
ด้านการเกษตรหน้าใหม่เกิดขึ้น มีการผลิตท่ีซับซ้อนขึ้น ดังนั้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จึงได้
ก าหนดนโยบายรองรับการเปล่ียนแปลงในวันข้างหน้า ท่ีจะผลิตก าลังคนรุ่นใหม่  ท้ังเยาวชนและผู้คน            
ท่ีประสงค์จะเข้ามาสู่ภาคการเกษตร ตลอดจนการมีส่วนส าคัญในการพัฒนาชุมชนต่างๆ  โดยการสร้างความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ  เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาเยาวชนภาคการเกษตรท่ีจะออกไปสู่ตลาดแรงงาน 
ในรูปแบบของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  ซึ่งนักศึกษาจะเรียนอยู่ในวิทยาลัยฯ และฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด  ผู้เรียนก็จะมีประสบการณ์ท้ังความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการออกไปท างาน 
 

4.2 วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการท างาน 
 2. เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
 
4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
     แสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชน  ให้มีการระดมความคิดในการพัฒนาวิทยาลัยฯ 
 
4.4 วิธีการด าเนินงาน 
     1. ประชุมร่วมกับภาคเอกชนในการท าแผนการจัดการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          - พัฒนาหลักสูตร 
    -  จัดท าแผนการเรียนการสอน 
           -  วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล 
     2. แนะแนวการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา 
     3. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
     4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
4.5 ผลการด าเนินงาน 
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     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ   มีสถาน
ประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน อาทิ บริษัทเบทาโกร จ ากัด มหาชน ,  บริษัท ฉมา 
แอ็สเซท จ ากัด,  บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จ ากัด และบริษัท บิลเลียนฟาร์ม จ ากัด เป็นต้น 
 
4.6 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
      1. นักเรียนนักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ มีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
      2. ครูอาจารย์ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น 
      3. ลดภาระงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของวิทยาลัย 
      4. นักเรียนนักศึกษา ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนท่ี 2 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 

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 านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่ท่ี 26 หมู่ 4 ต าบลพัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ห่างจากอ าเภอ
พัฒนานิคม 4.5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลพบุรี 45 กิโลเมตร ปัจจุบันมีพื้นท่ีประมาณ  500  ไร่ 3 งาน 
47 ตารางวา    
 พ.ศ. 2504  เดิมช่ือโรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ลพบุรี รับนักเรียนท่ีจบ  ม.ศ.3 (ม.3) เข้าเรียน 
3 ปี โดยมีทุนสงเคราะห์ค่าอาหารและได้รับท่ีดินคนละ25 ไร่ เมื่อจบการศึกษา  
 พ.ศ. 2517  ยกฐานะ "โรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ลพบุรี" เป็น "โรงเรียนเกษตรกรรมลพบุร"   
 พ.ศ. 2522  กระทรวงศึกษาธิการยกฐานะ “โรงเรียนเกษตรกรรมลพบุรี” เป็น “วิทยาลัย
เกษตรกรรมลพบุรี” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง                          
 พ.ศ. 2537  จัดต้ัง "วิทยาลัยชุมชนพัฒนานิคม"  ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรี 
 พ.ศ. 2538  เปล่ียนช่ือเป็น  "วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี" มาจนถึงปัจจุบัน 
 

การจัดการศึกษา 
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีได้จัดการเรียน การสอน ออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
    2.1  สาขาสัตวศาสตร์ (ปกติ) 
   2.2 สาขาสัตวศาสตร์ (ทวิภาคี) 
   2.3 สาขาสัตวศาสตร์ (นอกเวลา) 
  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) (ทล.บ) 
 1. สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
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 สภาพชุมชน 
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  ต้ังอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองท่ีสร้างขึ้นรองรับการเคล่ือนย้าย
แรงงานสามล้อจากกรุงเทพมาต้ังรกราก และเกษตรกรรวมท้ังนักเรียนเกษตรสงเคราะห์ท่ีจบการศึกษา ซึ่ง
ต่อมากลุ่มคนเรานี้ส่วนใหญ่ได้ขายสิทธิ์ท่ีดินให้บุคคลอื่นไป  ส่วนชุมชนด้ังเดิมในพื้นท่ีได้แก่ บ้านหนองนา  
บ้านโคกสลุง  บ้านมะนาวหวาน บ้านห้วยบง และบ้านหนองบัว  ซึ่งมีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์หรือท้องถิ่น หลังการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ท าให้บางชุมชนมีการโยกย้ายถิ่นฐาน
ออกไปรวมกันท่ีใหม่แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ 
 สภาพเศรษฐกิจ 
   จังหวัดลพบุรี เมืองท่ีมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานกว่า 3,000 ปี     
นับแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุครุ่งเรืองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรื่อยมาจนถึงเมืองแห่งศูนย์กลาง
การทหารในยุคเปล่ียนผ่านการปกครอง และในปัจจุบัน ด้วยศักยภาพจากภูมิศาสตร์อันเหมาะสมท าให้จังหวัด
ลพบุรี ก าลังก้าวไปสู่ "เมืองแห่งพลังงานทดแทน"  ปัจจุบัน จังหวัดลพบุรีมีพื้นท่ีประมาณ 6,199.753 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ ในปี พ.ศ. 2557 มีประชากรประมาณ 758,627 คน และปี 
พ.ศ. 2555 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 86,602 ล้านบาท รายได้ต่อหัว 112,119 บาทต่อคนต่อปี โดยรายได้
ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 50 มาจากภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือภาคเกษตรกรรม การท่องเท่ียวและบริการ     
ในบรรดา 4 จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จังหวัดลพบุรี
ถือเป็นหัวขบวนทางเศรษฐกิจ และจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน เขต 3 ท่ีได้รับสิทธิประโยชน์จากส านักงาน
ส่งเสริมการลงทุนสูงสุด ท าให้มีโรงงานอุตสาหกรรมถึง 776 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร 
อาหาร และเครื่องจักรกล มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกว่า 50,000 คน ซึ่งแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
สามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดได้ถึง 1 ล้านบาทต่อคนต่อปี 
   สภาพสังคม 
   สภาพทางสังคมจังหวัดลพบุรี   เป็นจังหวัดท่ีมีบริการด้านการศึกษาระดับดีพอสมควร                   
มีสถานศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี จ านวน 482 แห่ง ส่วนมากอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 
อัตราส่วนครูต่อนักเรียนโดยเฉล่ียเท่ากับ 1: 18 คน มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ภาครัฐและเอกชนจ านวน 15 แห่ง จ านวน 1533 เตียง กระจายตามอ าเภอต่างๆ แต่ส่วนมากจะอยู่ในเขต
อ าเภอเมือง มีสถานีอนามัย 127 แห่ง คลินิกแพทย์ 67 แห่ง แต่ด้านสาธารณสุขยังมีปัญหาด้านการขาดแคลน
บุคลากรสาธารณสุขและเครื่องมืออุปกรณ์ การแพทย์ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะในพื้นท่ีห่างไกล ด้านบริการ
ไฟฟ้า มีบริการท่ัวถึงทุกหมู่บ้านบริการน้ าประปาและโทรศัพท์เพียงพอแก่ความต้องการปัญหาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคดีอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนค่อนข้างสูง  คือคดีเกี่ยวกับประทุษร้ายต่อชีวิต  เพศ 
ทรัพย์สิน และปัญหายาเสพติดท่ีแพร่ระบาดมากท่ีสุดคือ แอมเฟตตามีน หรือ”ยาบ้า” ซึ่งแพร่ระบาดในทุกเขต
อ าเภอในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ขับขี่รถบรรทุก และเกษตรกรผู้ใช้แรงงานในไร่ 
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2.นศึกษา
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
 ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 100 0 6 106 
ปวช.2 80 0 11 91 
ปวช.3 64 29 0 93 
รวม ปวช. 244 29 17 290 

 
  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 

 
  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 145 98 67.59 
ปวส.2 104 91 87.50 
รวม 249 189 75.90 

 
  ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

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

3 3 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการ
รับรอง 

17 17 17 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 2 2 2 
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 9 8 9 
เจ้าหน้าท่ี 7 - - 

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 102 8 110 
ปวส.2 98 11 109 
รวม ปวส. 200 19 219 
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  ข้อมูลบุคลากร (ต่อ) 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

17 - - 

รวม ครู 28 27 28 
รวมทั้งส้ิน 55 27 28 

 
  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 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 
รวมทั้งส้ิน 1 2 3 

 
  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน 11 
อาคารปฏิบัติการ 7 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอื่น ๆ 32 
รวมทั้งส้ิน 52 

 
  ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 16,572,000.00 
งบด าเนินงาน 10,531,400.00 
งบลงทุน 0.00 
งบเงินอุดหนุน 6,510,000.00 
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       ข้อมูลงบประมาณ (ต่อ) 
ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น 1,583,500.00 
รวมทั้งส้ิน 35,196,900.00 

 
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
   ปรัชญา 
   การศึกษา  คือ  ความเจริญ เพื่องาน ชีวิตและสังคม 
   อัตลักษณ์ 
   นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
   เอกลักษณ์ 
   เมืองโคนม  
 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   วิสัยทัศน์ 
   มุ่งเน้นการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
   พันธกิจ 
   พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านเกษตรอาหารปลอดภัยในทุกระดับ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ 
และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 พันธกิจท่ี 2 พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอาหาร
ปลอดภัย สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
 พันธกิจท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจท่ี 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตอาหารปลอดภัย    
แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน 
   เป้าประสงค์ 
   1. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านเกษตรอาหารปลอดภัยในทุกระดับ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ และ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4. เพื่อพัฒนา งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
 5. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตอาหารปลอดภัยแก่ชุมชน 
องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน 
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 ยุทธศาสตร์ 
   1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ    
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท านวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
 5. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
 6. เผยแพร่นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
 7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาคุณภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 9. พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ 
 10. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 

 11. พัฒนางานฟาร์มให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และก่อเกิดรายได้ 
 12. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชน  
 13. จัดฐานข้อมูลรวบรวมวิชาการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 14. ส่งเสริมและบริการวิชาการด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
   กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ท่ี 4  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหาร
ปลอดภัย 
 กลยุทธ์ที่ 5  ประยุกต์ใช้นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
 กลยุทธ์ที่ 6  เผยแพร่นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัย 
 กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาคุณภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 กลยุทธ์ที่ 9  พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ 
 กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
 กลยุทธ์ที่ 11  พัฒนางานฟาร์มให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และก่อเกิดรายได้ 
 กลยุทธ์ที่ 12 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 13 จัดฐานข้อมูลรวบรวมวิชาการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมและบริการวิชาการด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
   รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร รางวัล

อื่น ๆ 
ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
พระรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ได้รับการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ านม
ดิบ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ได้รับการรับรอง GMP โรงงานผลิตอาหาร
(นมโรงเรียน) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

ได้รับอนุญาตให้ต้ังโรงงานผลิตอาหาร รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 

เข้าร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

เข้าร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ประกวดการเขียนโครงการฟาร์ม
มาตรฐานสินค้าเกษตรและด าเนินงานตาม
โครงการ โครงการปลูกบวบด้วยระบบ
มาตรฐาน GAP 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

ประกวดการเขียนโครงการฟาร์ม
มาตรฐานสินค้าเกษตรและด าเนินงานตาม
โครงการ "โครงการเล้ียงไก่เนื้อโคราชแบบ
เล้ียงปล่อย ด้วยมาตรฐาน GAP" 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

การแข่งขัน "R Cheewa Hackathon" 
ส าหรับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นท่ี EEC 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

รางวัลคะแนนรวมการแข่งทักษะ อกท. 
สาขาสัตวศาสตร์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชาชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อกท.)
ภาคกลาง  

การแข่งขันนันทนาการ อกท. ระดับภาค รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชาชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อกท.)
ภาคกลาง  
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 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ให้การสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาคกลาง 

    
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
เป็นผู้ส่งผลงานเข้ารับการสรรหาและเชิดชูเด็กและ
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน ประจ าปี 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

สถานศึกษาท่ีน ามาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ท่ีดี (GAP) ไปปฏิบัติใช้ดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง
จังหวัดลพบุรี 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
จังหวัดลพบุรี 

โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจ
มาตรฐาน" 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

 
  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายนพนนัฏฐ์ รังสะกินนนิ  
ครูท่ีปรึกษา การแข่งขัน R Cheewa Hackathon  

ชนะเลิศ ชาติ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ
ไทย 

นางสาวณทัดตา สงวนพวก  
ครูท่ีปรึกษา การเข้าร่วมประกวดโครงการ
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

นางสาวณทัดตา สงวนพวก  
ครูท่ีปรึกษา การเข้าร่วมประกวดโครงการ
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์  
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
คุรุสภา  

นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์  
ข้าราชการครูและบูคลากรทางการศึกษา ประเภท
ครูผู้สอนผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

นายประยุทธ ศิริอ านาจ  
ข้าราชการครูและบูคลากรทางการศึกษา ประเภท
ครูผู้สอนผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
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 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์  
ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูดี ศรีอาชีวศึกษา" สาขาวิชา 
พืชศาสตร์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์  
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในถานะเป็น
ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นท่ี
ประจักษ์ชัด 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์  
รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มครูและ
คณาจารย์  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวั
ด 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) 

นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์  
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวั
ด 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสุภาวดี รังสะกินนิน  
ครูนักสร้างการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการเยาวชน 
(โล่ประกาศเกียรติคุณ) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์  
รางวัลครูขวัญศิษย์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จักรี 

นางสุภาวดี รังสะกินนิน  
"เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจ าปี 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

นายนพนนัฏฐ์ รังสะกินนนิ  
"เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจ าปี 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

 
  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาว ไกวะลิน มาประสิทธิ์  
การแข่งขัน R Cheewa 
Hackathon 

ชนะเลิศ ชาติ บ้านวิทยาศาสตร์สิริทร อุทยานวิทยาศาสตร์ 
ประเทศไทย 

นาย ทศพร กันดีลัง  
การแข่งขัน R Cheewa 
Hackathon 

ชนะเลิศ ชาติ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 

นาย รัชชานนท์ ท้าวค าหลง  
การแข่งขัน R Cheewa 
Hackathon 

ชนะเลิศ ชาติ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
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  
การเข้าร่วมประกวดโครงการวิทยาศาตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

นางสาวสุวนันท์ ชวนยิ้ม  
การเข้าร่วมประกวดโครงการ
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

นางสาวเนตรนภา กันศิริ  
การเขาร่วมประกวดโครงกาา
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

นางสาวอาริสา จิตรถวิล  
การเข้าร่วมประกวดดครงการ
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

นางสาวสุวนันท์ ชวนยิ้ม  
การเข้าร่วมประกวดโครงการ
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

นางสาวเนตรนภา กันศิริ  
การเข้าร่วมประกวดโครงการ
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

นางสาวจันทร์เพ็ญ พรมณี  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืชผัก 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาุยเกษตรและ
เทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวพิยดา งามละม่อม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพืชไร่ 

ชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชลบุรี 
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 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวพิยดา งามละม่อม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พืชไร ่

ชนะเลิศ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี 

นายอภินันท์ คล่องใจ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
การเพาะเห็ด 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นายณัฐพงศ์ คงสว่าง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
โคเนื้อ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวสุกัญญา อินทรสนธิ  
การแข่งขันทีกษะวิชาชีพ ทักษะ
โคเนื้อ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นายชินวัตร หึกขุนทด  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
โคนม 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวเบญจพร บุญธรรม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
โคนม 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นายสุรศักดิ์ เดชฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
การผสมเทียมโค 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นายสุรศักดิ์ เดชฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
การผสมเทียมโค 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวอาริสา จิตรถวิล  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสาขาพืชศาสตร์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
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 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสุวนันท์ ชวนยิ้ม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสาขาพืชศาสตร์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นายกาญจน์ ชุ่มไชยพฤกษ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสาขาสัตว์สาสตร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นายจิรายุ แสงแก้ว  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสาขาสัตวศาสตร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ค าสัตย์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสัตวศาสตร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวรัชติกร ญาติ  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสาขาอุตสาหกรรม 

ชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวพัชราภรณ์ มั่นสลุง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสาขาอุตสาหกรรม 

ชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวจิตรลดา พึ่งตาล  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาสาขาอุตสาหกรรม 

ชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวประภาศรี กุลเมือง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาผลงานวิจัยสาขาสัตว
ศาสตร์และประมง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวปริศนา กุลเมือง  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาผลงานวิชาการสาขา
สัตวศาสตร์และประมง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
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 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปริศนา เตือนจิตร์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
สัมมนาผลงานวิจัยสาขาสัตว
ศาสตร์และประมง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวศศิประภา ยอดแย้ม  
การแข่งขันส้มต าลีลา 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวกรกพร สุขวิทย์  
การแข่งขันส้มต าลีลา 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวธนัชพร พุ่มสุดา  
การประกวด ขวัญใจโคบาล 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นายกิตติชัย กองรัมย์  
การประกวด โคบาล 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวศิรประภา ยอดแย้ม  
การน าเสนอผลงานกิจกรรม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวกุลธิดา แจ่มกระจ่าง  
การน าเสนอผลงานกิจกรรม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นางสาวศุภิสรา ไพยประสิทธิ์  
การน าเสนอผลงานกิจกรรม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

นายสมชาย ปักษ์ศรี  
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 41 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
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 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวกุลธิดา แจ่มกระจาง  
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุวนันท์ ชวนยิ้ม  
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวศิริวิภา พวงจ าปี  
การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวอาริสา จิตรถวิล  
"เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจ าปี 
2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

นางสาวศิริวิภา พวงจ าป ี 
"เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจ าปี 
2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

นางสาวจิราภรณ์ ผลบุญ  
"เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจ าปี 
2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

นายกิตติพงษ์ พนะโพธิ ์ 
"เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจ าปี 
2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

นายสมชาย ปักษ์ศรี  
"เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจ าปี 
2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

นางสาวอาริสา จิตรถวิล  
การประเมินนักเรียนนักศึกษาพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนท่ี 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

   ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา 

   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้         
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 

   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ              
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ    
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี      
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ  และมีจิตส านึก    
รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 



22 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

    สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ        
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม          
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครู ท่ีมี คุณวุฒิการ ศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนา               
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน   
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร       
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ    
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ส่วนท่ี 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

   สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
    1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร รอบแรก        
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 89 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 91 
คน รวมทั้งส้ิน จ านวน 180 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร รอบแรก 
ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ร้อยละ 100 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ร้อยละ 100 รวมทั้งส้ิน 
ร้อยละ 100 
    3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการมี
สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น บริษัทเบทาโกร จ ากัด มหาชน  บริษัท 
ฉมา แอ็สเซท จ ากัด  บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จ ากัด และบริษัท บิลเลียนฟาร์ม จ ากัด เป็นต้น 
 
 1.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
     หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ      
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563  ยกเว้นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา            
ของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ ข้อ 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
    1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนท่ีผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวน 67 คน และผู้เรียนท่ีส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ จ านวน 9 คน
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    2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีผลการประเมินระดับ
จังหวัด ระดับ 3 ดาว  
    3) ผลสะท้อน : มีสถานศึกษามาศึกษาดูงาน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับชุมชนท่ีสนใจ  
 
 1.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
       หมายเหตุ : เนื่องจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใต้องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับภาคและระดับชาติ มีการเล่ือนออกไปอย่างไม่มีก าหนด เนื่องจากสถานการณ์      
การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 
 1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด โครงการ
เกษตรเพื่อชีวิต เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน ปี 2563 ระดับชาติ จ านวน 4 คน และมีการเตรียมพร้อมใน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใต้องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ระดับภาค 
จ านวน 93 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : มีผลงานได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวด โครงการเกษตรเพื่อ
ชีวิต เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน ปี 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ระดับชาติ จ านวน 4 คน  
    3) ผลสะท้อน : จากการส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และมีการส่ง
ผู้เรียนเเข่งประกวด ท้ังหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ท าให้ได้รับการยอมรับจากชุมชน หน่วยงาน 
 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 98 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 91 
คน รวมทั้งส้ิน จ านวน 189 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : ผู้ส าเร็จการศึกษา  หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา  เท่ากับร้อยละ 75.90  
    3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรรีมีระบบการดูแลแนะแนวผู้เรียนโดยมี
โครงการแนะแนวสัญจร  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่พร้อมผู้ปกครอง โครงการพบผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ท าให้ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นและพึงพอใจต่อระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
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 1.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  จ านวน 495 คน  
    2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ฯ คิดเป็นร้อยละ 
97.25   
    3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา
ในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
 1.3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
    1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน
องค์กรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จ านวน 105 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 67 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 172 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : ปีท่ีผ่านมามีผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ และ
การศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 82.68 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ร้อยละ 75.28   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีมีงานท าหรือ
ศึกษาต่อ เทียบกับ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา เท่ากับ 
79.63 
    3) ผลสะท้อน : ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการหน่วยงาน 
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง ในการส่งเสริมการมีงานท า การประกอบอาชีพอิสระ       
และการศึกษาต่อ 
    

2) จุดเด่น 
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีท่ีเป็นระบบ   และมี        
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะท าให้ผู้เรียนสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก     
ร้อยละ 100 ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าท างาน           
และการศึกษาต่อ นอกจากนั้นวิทยาลัยมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นอย่างดี 
   

3) จุดที่ควรพัฒนา 
   1. จากผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมด เทียบกับ จ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา   เท่ากับร้อยละ 75.90  ควรพัฒนา  
และแก้ไขปัญหาในส่วนของผู้ท่ีไม่จบพร้อมรุ่น หรือลาออกกลางคัน ท่ียังมีอยู่อีก ร้อยละ 24.10 ให้ลดน้อยลง 
   

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   1. ควรมีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีเป็นระบบและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการออก
กลางคัน และมีการแนะแนวให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการ
พัฒนาให้เป็นหลักสูตรอย่างเป็นระบบ จ านวน 4 หลักสูตร     
    2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตร        
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
    3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร จ านวน 15 
แห่ง อาทิเช่น เครือข่ายกสิกรรมละโว้ธานี วิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัยอ าเภอพัฒนานิคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เป็นต้น  
 
 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม           
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
    1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา      
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม จ านวน 4 สาขาวิชา 
    2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา      
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 100  
    3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่องท าให้ องค์กร 
หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เช่น การท า
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  การท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาเรียนร่วมกับโรงเรียน
โคกตูมวิทยา 
 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติท่ีมี
คุณภาพ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 24 คน  มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 24 คน มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 24 คน มีการก าหนดการใช้ส่ือ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และเทคโนโลยี   
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 24 คน ครูผู้สอนมีการก าหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย  24 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เป็นร้อย
ละ 100 ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ร้อยละ 100 มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
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ปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ร้อยละ 100 มีการก าหนดการใช้ส่ือ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 ครูผู้สอนมีการ
ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย ร้อยละ 100 
    3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการยอมรับในการจัดแผนการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ปัจจุบันมีสถานประกอบการเข้าร่วมท าความร่วมมือ จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 
บริษัทเบทาโกร จ ากัดมหาชน  บริษัท ฉมา แอสเซท จ ากัด  บริษัทฟาร์มจงเจริญจ ากัด  บริษัทบิลเลียนฟาร์ม
จ ากัดบุญลือฟาร์ม สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค พัฒนานิคม  สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม และบริษัท ทีดี แดรี่
ฟู้ดส์  จ ากัด 
 
 2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
    1) เชิงปริมาณ : จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จ านวน 24 คน และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 24 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 
100 และครูผู้สอนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 100 
    3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในวิทยาลัยในระดับ
มากขึ้นไป 
 
 2.2.3 การจัดการเรียนการสอน 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชา จ านวน 24 คน ครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จ านวน 24 คน ครูท่ีจัดการเรียน
การสอนตรงแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลายและวัดผลตามสภาพจริง จ านวน 24 คน 
ครูท่ีใช้ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 24 คน 
ครูผู้สอนท่ีท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 90.00 
    3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีวุฒิท่ีตรงตามสาขาวิชา และมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเป็นท่ี
ยอมรับและพึงพอใจ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
 2.2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีครูท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
จ านวน 24 คน ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน จ านวน 24 
คน ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จ านวน 24 คน 
ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียน จ านวน 24 คน และครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
ด้านการสอนและด้านอื่นๆ จ านวน 24 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
    3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจ าช้ันเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน มีวิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียน และมีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
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รายบุคคล จนเป็นท่ียอมรับของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชุมชน และ
ผู้ปกครอง 
 
 2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
    1) เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 20 คน 
ครูท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปีจ านวน 21 คน ครูผู้สอนท่ีน าผลการพัฒนาตนเอง      
และพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 12 คน ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพจ านวน 7 คน ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพได้รับการ
เผยแพร่ จ านวน 12 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 60 
    3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีบุคลากรท่ีพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนอยู่ในระดับมากขึ้นไป  
 
 2.2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 62 ห้อง 
    2) เชิงคุณภาพ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 98.41 ของห้องเรียนท้ังหมด 
    3) ผลสะท้อน : ครู และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 2.3.1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการตามโครงสร้างการท างานท่ี ส านักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด จ านวน 4 
ฝ่าย และสาขาวิชา จ านวน 4 สาขาวิชา 
    2) เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา      
มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศมีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการน าผลจากการประเมิน     
ไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
    3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยมี
ฐานข้อมูล ศธ.02 ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลของครูผู้สอน ข้อมูลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลพื้นฐานอื่น      
ท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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 2.3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
    1) เชิงปริมาณ : อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ได้รับการ
พัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกสถานท่ี  
    2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน ด้านอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานของผู้เรียนและผู้รับบริการ  ในระดับยอดเย่ียม 
    3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี มีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน เป็นท่ีพึงพอใจผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีการขอใช้อาคารสถานท่ีจากหน่วยงานต่าง เช่น 
ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี  ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ฯลฯ 
 2.3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
    1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภค พื้นฐาน ประกอบด้วยระบบส่งก าลัง จ านวน 6 จุด ระบบ
ควบคุม จ านวน 8 จุด ระบบไฟฟ้าภายในอาคารของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 7 จุด วัสดุอุปกรณ์
ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จ านวน 7 จุด ระบบประปา จ านวน 8 จุด  จุดบริการน ้าด่ืม จ านวน 4 
จุด ช่องทางเดินหรือระบบคมนาคม จ านวน 3 เส้นทาง ระบบระบายน ้า จ านวน 1 จุด ระบบก าจัดขยะ 1 จุด 
ระบบการส่ือสารภายใน จ านวน 2 จุด และระบบรักษาความปลอดภัย จ านวน 3 จุด 
    2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการระบบการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานในภาพรวมของวิทยาลัย
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ ยอดเยี่ยม 
    3) ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนท่ีใช้บริการระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีความพึงพอใจ ในระบบและผู้รับผิดชอบท่ีสามารถแก้ไข
ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาขัดข้อง 
 
 2.3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการในการ
ค้นคว้า การศึกษาด้วยตนเอง โดยมีผู้เข้ารับบริการ ประกอบด้วยผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จ านวน 200 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 177 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการภายในวิทยาลัยมีความพึงพอใจใน
การให้บริการ มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการใช้บริการ มีวารสาร และหนังสือท่ีเป็นประโยชน์ ต่อ
ผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
    3) ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการภายในวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
 
 2.3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีสัญญานอินเตอร์เน็ตควบคุมพื้นท่ีการใช้งาน
ของสถานศึกษาจ านวน 18 จุด และมีความเร็วอยู่ท่ี 120 Mbps มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาจ านวน 18 จุด มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอก จ านวน 1 จุด 
   2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีลพบุรีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
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    3) ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อระบบ
อินเตอร์เน็ต ได้ใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ การค้นคว้าข้อมูล 
การเช่ือมโยงไปยังหน่อยงานภายใน และ ภายนอกเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
 
4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จ านวน 2 สาขาวิชา 
    2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ด าเนินการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด าเนินการติดตามนิเทศ
นักศึกษาในสถานประกอบการ และสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีท าความร่วมมือ(MOU)กับสถานประกอบการ
ท้ังภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนการฝึกอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ โดยมีสถานประกอบการท่ีท าบันทึกข้อตกลง (MOU) จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทเบทาโกร 
จ ากัดมหาชน  บริษัทฟาร์มจงเจริญจ ากัด  บริษัทบิลเลียนฟาร์มจ ากัด และสวนผักครูสรรเสริญ 
    

2) จุดเด่น 
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มีอาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน 
   

3) จุดที่ควรพัฒนา 
   การพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกสาขาท่ีเปิดสอนในวิทยาลัย  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเพื่อ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ การพัฒนาตนเองของครูผู้สอน  ควรน าความรู้จากการพัฒนาตนเองมาสร้าง
ผลงานและนวัตกรรมสู่ผู้เรียน 
   

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   การพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกสาขาท่ีเปิดสอนในวิทยาลัยตามบริบทของสถานศึกษา และ
ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองและน าผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมและมีการ
เผยแพร่นวัตกรรม 
 
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 



32 
 

   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของวิทยาลัยเกษตร             
และเทคโนโลยีลพบุรี คิดเป็นร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
มีส่วนร่วมในการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 100 คณะกรรมการวิทยาลัย หรือคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริการจัดการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้บริหารสถานศึกษามี
นวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
    2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
ของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
    3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรบริหารจัดการสถานศึกษา
และการจัดการเรียนการสอน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนานิคม  โรงเรียนขุนรามวิทยา  โรงเรียน
หนองนา  สาธารณสุขอ าเภอพัฒนานิคม  ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 เป็นต้น 
 
 3.1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
       1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาท่ีมีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนเช่น ครูพิเศษสอน ครู
วิชาชีพผู้ทรงคุณค่า  นักศึกษาทุกระดับช้ันได้เรียน จ านวน 4 สาขาวิชาหรือคิดเป็นร้อยละ 100 
       2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีได้มีการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน จากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
       3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยมีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีครูพิเศษสอน 
จ านวน 9 คน ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า จ านวน 1 คน มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การผลิตและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยนวัตกรรม 
วิจัยเชิงนโยบายและฝึกอบรมวิชาชีพ  มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปล่ียนทางวิชาการ ภาษา       
และวัฒนธรรม  มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการ 
 
 3.1.3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
        1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯ มีการบริการชุมชนและจิตอาสา  1. ส่งเสริมวิชาชีพเพื่อสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคมโดยการบริการชุมชน  2. การบริการวิชาการ  3. การบริการวิชาชีพ  4. การเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา 
        2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับดีเลิศ 
        3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยได้ด าเนินการบริการชุมชนและจิตอาสา เช่น โครงการอาชีวะอาสา 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center ) โครงการอบรมระยะส้ัน โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
โครงการอบรม Smart Farmer ฯลฯ จนเป็นท่ีพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ผู้ปกครอง 
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4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
    หมายเหตุ : เนื่องจากการจัดงาน การสัมมนาผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ องค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง 
ครั้งท่ี 42 ปีการศึกษา 2563 ถูกเล่ือนไม่มีก าหนด จากผลการแพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 ท าให้ข้อมูล
จ านวนผลรางวัลในด้านนี้น้อย ในปีการศึกษา 2563 
 3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
           1. ผลงานโครงการ/วิจัย นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3  จ านวน 32 ผลงาน 
           2. ผลงานวิจัย (ปัญหาพิเศษ) ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. 2) แผนก
วิชาสัตวศาสตร์ จ านวน 31 ผลงาน 
           3. ผลงานวิจัย (ปัญหาพิเศษ) ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. 2) แผนก
วิชาพืชศาสตร์  จ านวน 3 ผลงาน 
           4. ผลงานโครงการวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) จ านวน 4 ผลงาน  
           5. ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอน จ านวน 12 ผลงาน 
           6. การประกวด “เกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน ปี 2563” รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 โครงการปลูกฟักแฟงตามการปฏิบัติทางการเกษตรทีดีส าหรับพืชอาหาร 
 2) เชิงคุณภาพ : มีผลการตอบรับจากการเผยแพร่งาน ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
และงานวิจัย 
    3) ผลสะท้อน : องค์กร ชุมชน และผู้ปกครองให้การยอมรับในผลงานนวัตรกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และงานวิจัยของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
   

2) จุดเด่น 
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และมีการระดับ
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
   

3) จุดที่ควรพัฒนา 
   ส่งเสริมให้มีการสร้างผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยเพิ่มขึ้น      
และได้รับการเผยแพร่ 
   

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย        
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการเผยแพร่



 
 

 
ส่วนท่ี 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 100 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 17 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 68.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 93 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 97.89 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์  
 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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

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 าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 19 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 76.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง   (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

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

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 2 4 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 79 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 92.94 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง   (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

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

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง   (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง   (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 4 20 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน 

2 4 8 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 4 8 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 36 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 80.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 3 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 20.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 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) 
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 95.45 
    ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
    ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 
    ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 97.89 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 94.15 
    ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 76 
    ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.94 
    ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
    ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 65 
    ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 80 
    ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 20 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.13 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนท่ี 6 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการติวการสอบ V-NET 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. อบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียน 

    แผนธุรกิจ 
 2. ส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานประกอบการ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 1. โครงการกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
 2. โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ี 

    สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ 
    ตลาดแรงงาน 

 2. โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
 3. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 

    กับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
 4. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 

    การผลิตสัตว์ (อาหารปลอดภัย) 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาห้องเรียนเฉพาะทาง 
 2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 3. โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาครูผู้สอนสู่การจัดการเรียนการ 
    สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 2. โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
 3. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 

    กับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
 4. โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลตามสภาพ 

    จริง 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
สถานประกอบการและชุมชน 

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการฝึกงานและฝึกอาชีพ
ของนักเรียนนักศึกษา 

 3. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม 
   ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย 

 2. โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
 3. โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
 4. โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
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