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ค ำน ำ 
 

  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน 25 ตัวบ่งช้ี  
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน    
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2561  
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน 25 ตัวบ่งช้ี  ท้ังนี้เพื่อน าผล
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาต่อไป  
  รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อหน่วยงาน      
ต้นสังกัดและชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปณิธานอันแน่วแน่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลพบุรี เพื่อแสดงความรับผิดชอบท่ีมีต่อการจัดการศึกษาต่อชุมชน ตามภารกิจท่ีวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรีได้รับมอบหมาย  
 
 
 
         
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
         มิถุนายน  2565 
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ส่วนที่ 1 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเอง     
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
    1.1.1 ผลผลิต (Output) 
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  มี ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 143 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 109 คน 
รวมท้ังส้ิน จ านวน 252 คน  โดยผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา  เท่ากับร้อยละ 73.90 
    1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
      วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ   โดยมีผู้ท่ี
ผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 75 คน และ เข้าสู่การเป็น
ผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ จ านวน 11 คน มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ระดับ 3 ดาว  ในระดับจังหวัด 
      การส่งเสริมให้ผู้เรียน เข้าร่วมโครงการอบรมกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to 
be CEO) ผู้เรียนเข้าร่วมอบรมและท าการทดสอบจนได้รับรางวัลจ านวน 1 รางวัล ในระดับชาติประกอบด้วย 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
      การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ มีการเตรียมพร้อมในการสัมมนาผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม     
ราชกุมารี ระดับภาค จ านวน 62 คน   
      การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ มีการเตรียมพร้อมในการสัมมนาผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม      
ราชกุมารี ระดับชาติ จ านวน 66 คน   
    1.1.3 ผลสะท้อน (Impact)  
      การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร รอบแรก        
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 139 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 
91 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 230 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.27 ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.)  และร้อยละ 
91.27 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
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      ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประกอบด้วยการทดสอบด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไป     
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จ านวน 2 คน ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา     
ระดับอาชีวศึกษา (V-NET) ประกอบด้วยการทดสอบด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไประดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 50  
      การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
      วิทยาลัยฯ มีจ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานองค์กร
ภาครัฐ และเอกชน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      
จ านวน 91 คน (ร้อยละ 92.85) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 72 คน (ร้อยละ 
79.12) รวมทั้งส้ินจ านวน 163 คน โดยร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา ท่ีมีงานท าหรือศึกษาต่อ เทียบกับ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา เท่ากับ 86.24 
 

1.2 จุดเด่น 
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีท่ีเป็นระบบ โดยได้ท าความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน อาทิ บริษัท เบทาโกร จ ากัด มหาชน , บริษัท ฉมา 
แอ็สเซท จ ากัด , บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จ ากัด ,บริษัท บิลเลียนฟาร์ม จ ากัด  เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์     
ท้ังความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการออกไปท างาน  และมีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
ท าให้ผู้เรียนสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 100 ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษา          
เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าท างานและการศึกษาต่อ นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ      
มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นอย่างดี 
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และมีการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ งานฟาร์ม ท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
ในการจัดการเรียนการสอน 
      ด้านคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะท่ีพึงประสงค์  สถานศึกษา  มีระบบการดูแลแนะแนวผู้เรียน โดยมี
โครงการแนะแนวสัญจร  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่พร้อมผู้ปกครอง โครงการพบผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ท าให้ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นและพึงพอใจต่อระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
      1. จากผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมด เทียบกับ จ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา เท่ากับร้อยละ 73.90 ควรพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาในส่วนของผู้ท่ีไม่จบพร้อมรุ่น หรือลาออกกลางคัน ท่ียังมีอยู่อีก ร้อยละ 26.10 ให้ลดน้อยลง 
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      2. การพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกสาขาท่ีเปิดสอนในวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเพื่อดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ การพัฒนาตนเองของครูผู้สอน ควรน าความรู้จากการพัฒนาตนเองมาสร้าง
ผลงานและนวัตกรรมสู่ผู้เรียน 
      3. ส่งเสริมให้มีการสร้างผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยเพิ่มขึ้นและได้รับ
การเผยแพร่ 
 

1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      1. ควรมีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีเป็นระบบและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน 
และมีการแนะแนวให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 
      2. การพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกสาขาท่ีเปิดสอนในวิทยาลัยตามบริบทของสถานศึกษา            
และส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองและน าผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรม        
และมีการเผยแพร่นวัตกรรม 
      3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย             
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการเผยแพร่ 
 
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
      ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง ในการส่งเสริมการมีงานท า  
      การประกอบอาชีพอิสระและการศึกษาต่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีได้รับการยอมรับจาก
สถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน อาทิ บริษัทเบทาโกร 
จ ากัด มหาชน , บริษัท ฉมา แอ็สเซท จ ากัด, บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จ ากัด , บริษัท บิลเลียนฟาร์ม จ ากัด        
และได้รับการตอบรับการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีในหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นต้น 
 
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จ านวน 2 สาขาวิชา จากการจัดการเรียนการสอน
จ านวน 3 สาขาวิชา 
 

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
     วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีครูพิเศษสอน จ านวน 9 คน มีบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การผลิตและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยนวัตกรรม วิจัยเชิงนโยบายและฝึกอบรมวิชาชีพ   มีบันทึกข้อตกลง     
ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนทางวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม  มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
และสถานประกอบการ 
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การบริการชุมชนและจิตอาสา 
      วิทยาลัยฯ มีการบริการชุมชนและจิตอาสา  1. ส่งเสริมวิชาชีพเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
โดยการบริการชุมชน  2. การบริการวิชาการ  3. การบริการวิชาชีพ  4. การเข้าร่มกิจกรรมจิตอาสา            
มีผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับดีเลิศ  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการบริการชุมชนและ
จิตอาสา เช่น โครงการอาชีวะอาสา โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center ) โครงการอบรมระยะส้ัน 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โครงการอบรม Smart Farmer ฯลฯ จนเป็นท่ีพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง 
 

ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตควบคุมพื้นท่ีการใช้งานของสถานศึกษา
จ านวน 18 จุด และมีความเร็วอยู่ ท่ี 530 Mbps มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาจ านวน 18 จุด มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอก จ านวน 1 จุด 
 

การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน จ านวน 62 ห้อง  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 98.41 ของห้องเรียนท้ังหมด  
 
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
      ปัจจุบันสังคมพัฒนาสู่สังคมอุตสาหกรรม บุคลากรภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงและมีอายุสูงขึ้น 
สะท้อนให้เห็นถึงจ านวนผู้เข้าเรียนในด้านการเกษตรลดลงในทุกสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม การประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรก็ยังคงมีอยู่และมีการพัฒนารูปแบบ มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิต มีผู้เข้ามาลงทุน
ด้านการเกษตรหน้าใหม่เกิดขึ้น มีการผลิตท่ีซับซ้อนขึ้น ดังนั้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จึงได้
ก าหนดนโยบายรองรับการเปล่ียนแปลงในวันข้างหน้า ท่ีจะผลิตก าลังคนรุ่นใหม่ท้ังเยาวชนและผู้คนท่ีประสงค์
จะเข้ามาสู่ภาคการเกษตร ตลอดจนการมีส่วนส าคัญในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ  โดยการสร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาเยาวชนภาคการเกษตรท่ีจะออกไปสู่ตลาดแรงงาน ในรูปแบบ
ของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งนักศึกษาจะเรียนอยู่ในวิทยาลัยฯและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด ผู้เรียนก็จะมีประสบการณ์ท้ังความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ออกไปท างาน 
 

4.2 วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนานกัเรียนนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการท างาน 
      2.เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
 

4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
       แสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนให้การระดมความคิดในการพัฒนาวิทยาลัยฯ 
 

4.4 วิธีการด าเนินงาน 
      1. ประชุมร่วมกับภาคเอกชนในการท าแผนการจัดการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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       - พัฒนาหลักสูตร 
       -  จัดท าแผนการเรียนการสอน 
       -  วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล 
      2. แนะแนวการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา 
      3. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
      4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

4.5 ผลการด าเนินงาน 
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการมีสถานประกอบการให้
ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน อาทิ บริษัทเบทาโกร จ ากัด มหาชน   บริษัท ฉมา แอ็สเซท จ ากัด  
บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จ ากัด บริษัท บิลเลียนฟาร์ม จ ากัด เป็นต้น 
 

4.6 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
      1. นักเรียนนักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
      2. ครูอาจารย์ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น 
      3. ลดภาระงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของวิทยาลัย 
      4. นักเรียนนกัศึกษา ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถำนศึกษำ 
ที่อยู ่
      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 
 

ประวัติสถำนศึกษำ 
      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 "โรงเรียนเกษตรกรรมลพบุรี"   
      พ.ศ. 2522  กระทรวงศึกษาธิการยกฐานะ “โรงเรียนเกษตรกรรมลพบุรี” เป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรม
ลพบุรี” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง                          
      พ.ศ. 2537  จัดต้ัง "วิทยาลัยชุมชนพัฒนานิคม"  ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรี 
      พ.ศ. 2538  เปล่ียนช่ือเป็น  "วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี" มาจนถึงปัจจุบัน 
 

กำรจัดกำรศึกษำ 
      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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สภำพชุมชน 
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีต้ังอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองท่ีสร้างขึ้นรองรับการเคล่ือนย้ายแรง  
งานสามล้อจากกรุงเทพมาต้ังรกราก และเกษตรกรรวมท้ังนักเรียนเกษตรสงเคราะห์ท่ีจบการศึกษา ซึ่งต่อมา
กลุ่มคนเรานี้ส่วนใหญ่ได้ขายสิทธิ์ที่ดินให้บุคคลอื่นไป ส่วนชุมชนด้ังเดิมในพื้นท่ีได้แก่ บ้านหนองนา บ้านโคกสลุง  
บ้านมะนาวหวาน บ้านห้วยบง บ้านหนองบัว  ซึ่งมีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์
หรือท้องถิ่น หลังการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ท าให้มีบางชุมชนมีการโยกย้ายถิ่นฐานออกไปรวมกันท่ีใหม่      
แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ 
 

สภำพเศรษฐกิจ 
      จังหวัดลพบุรี เมืองท่ีมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานกว่า 3,000 ปี นับแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 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       
โดยรายได้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 50 มาจากภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือสาขาเกษตรกรรม และการท่องเท่ียว 
บริการ  ในบรรดา 4 จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
ลพบุรีถือเป็นหัวขบวนทางเศรษฐกิจ และจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน เขต 3 ท่ีได้รับสิทธิประโยชน์         
จากส านักงานส่งเสริมการลงทุนสูง สุด ท าให้มี โรงงานอุตสาหกรรมถึง  776 แห่ง โดยส่วนใหญ่                    
เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร และเครื่องจักรกล มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกว่า 50,000 คน       
ซึ่งแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดได้ถึง 1 ล้านบาทต่อคนต่อปี 
 

สภำพสังคม 
      สภาพทางสังคมจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีบริการด้านการศึกษาระดับดีพอสมควรมีสถานศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี จ านวน 482 แห่ง ส่วนมากอยู่ในเขตอ าเภอเมือง อัตราส่วนครูต่อนักเรียน
โดยเฉล่ียเท่ากับ 1: 18 คน มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ภายใต้ความรับผิดชอบของภาครัฐและเอกชน
จ านวน 15 แห่ง จ านวน 1533 เตียง กระจายตามอ าเภอต่างๆ แต่ส่วนมากจะอยู่ในเขตอ าเภอเมือง มีสถานี
อนามัย 127 แห่ง คลินิกแพทย์ 67 แห่ง แต่ด้านสาธารณสุขยังมีปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากร
สาธารณสุขและเครื่องมืออุปกรณ์ การแพทย์ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะในพื้นท่ีห่างไกล ด้านบริการไฟฟ้า          
มีบริการท่ัวถึงทุกหมู่บ้านบริการน้ าประปาและโทรศัพท์เพียงพอแก่ความต้องการปัญหาด้านความปลอดภัย    
ในชีวิตและทรัพย์สินมีคดีอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นค่อนข้างสูงคือคดีเกี่ยวกับประทุษร้ายต่อชีวิตเพศ ทรัพย์สิน 
และปัญหายาเสพติดท่ีแพร่ระบาดมากท่ีสุดคือ แอมเฟตตามีน หรือ”ยาบ้า” ซึ่งแพร่ระบาดในทุกเขตอ าเภอใน
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ขับขี่รถบรรทุก และเกษตรกรผู้ใช้แรงงานในไร่ 
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2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
      ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 133 0 0 133 
ปวช.2 108 0 6 114 
ปวช.3 138 0 11 149 

รวม ปวช. 379 0 17 396 

 
      ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 145 98 67.59 
ปวส.2 104 91 87.50 

รวม 249 189 75.90 
   
      ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 215 143 66.51 
ปวส.2 126 109 86.51 

รวม 341 252 73.90 
 
      ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท 
ท้ังหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

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

2 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการ
รับรอง 

17 17 17 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 3 3 3 
พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 10 10 10 
เจ้าหน้าท่ี 22 - - 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 107 26 133 
ปวส.2 94 8 102 

รวม ปวส. 201 34 235 
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      ข้อมูลบุคลากร (ต่อ) 

ประเภท 
ท้ังหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

12 - - 

รวม ครู 30 30 30 
รวมทั้งส้ิน 66 30 30 

 
      ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

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 
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 
พาณิชยนาวี 0 0 0 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม 

0 0 0 

รวมทั้งส้ิน 1 2 3 
 
      ข้อมูลอำคำรสถำนที ่

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

รวมทั้งส้ิน 52 
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      ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน (บาท) 
งบบุคลากร 16,572,000.00 
งบด าเนินงาน 3,339,000.00 
งบลงทุน 0.00 
งบเงินอุดหนุน 6,147,095.00 
งบรายจ่ายอื่น 1,668,300.00 

รวมทั้งส้ิน 27,726,395.00 

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
      ปรัชญำ 
      การศึกษา  คือ  ความเจริญ เพื่องาน ชีวิตและสังคม 
 

      อัตลักษณ์ 
      นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

      เอกลักษณ์ 
      เมืองโคนม  

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
      วิสัยทัศน์ 
      มุ่งเน้นการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
 

      พันธกิจ 
      พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านเกษตรอาหารปลอดภัยในทุกระดับ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ และ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
      พันธกิจท่ี 2 พัฒนา งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
      พันธกิจท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
      พันธกิจท่ี 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตอาหารปลอดภัยแก่ชุมชน 
องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน 
 

      เป้ำประสงค ์
      1. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านเกษตรอาหารปลอดภัยในทุกระดับ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ และ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
      2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของสังคม 
      3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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      4. เพื่อพัฒนา งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอาหารปลอดภัย        
สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
      5. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตอาหารปลอดภัยแก่ชุมชน องค์กร
ภาครัฐ และภาคเอกชน 
 

      ยุทธศำสตร์ 
      1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
      2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม 
      3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท านวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
      5. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
      6. เผยแพร่นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
      7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      8. พัฒนาคุณภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ 
      9. พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ 
      10. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
      11. พัฒนางานฟาร์มให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ  
ก่อเกิดรายได้ 
      12. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชน  
      13. จัดฐานข้อมูลรวบรวมวิชาการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
      14. ส่งเสริมและบริการวิชาการด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
 

      กลยุทธ์ 
      กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
      กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
      กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
      กลยุทธ์ที่ 5  ประยุกต์ใช้นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
      กลยุทธ์ที่ 6  เผยแพร่นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัย 
      กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาคุณภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ 
      กลยุทธ์ที่ 9  พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ 
      กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
      กลยุทธ์ท่ี 11  พัฒนางานฟาร์มให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และก่อเกิดรายได้ 
      กลยุทธ์ที่ 12 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชน 



๑๓ 
 
      กลยุทธ์ที่ 13 จัดฐานข้อมูลรวบรวมวิชาการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
      กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมและบริการวิชาการด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ  
 

      รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563  
รายการ  รางวัล  ระดับ  ให้โดย  
เป็นผู้ส่งผลงานเข้ารับการสรรหาและเชิดชู
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจ าปี 
2563  

ร า ง วั ล
อื่น ๆ  

ชาติ  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

สถานศึกษาท่ีน ามาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี (GAP) ไปปฏิบัติใช้ดีเด่น 

ร า ง วั ล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการเงิน
การคลังจังหวัดลพบุรี  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดลพบุรี 

โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ 
ใส่ใจมาตรฐาน" 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

 
      รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
เป็นผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุน สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เพื่อจัดการประชุม
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งท่ี 42 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สระแก้ว 

โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจ
มาตรฐาน" ประจ าปี 2564 ขอบข่ายปศุสัตว์ : การ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มเป็ดไข่ (มกษ. 
6905-2548) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง "ธุรกิจดินเมืองลิง" การ
ประกวดแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
      รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 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" ในถานะ
เป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นท่ี
ประจักษ์ชัด 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์  
รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มครูและ
คณาจารย์ 

รางวัล
อื่น ๆ จังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์  
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ 

นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์  
รางวัลครูขวัญศิษย์ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จักรี 

นางสุภาวดี รังสะกนินิน  
ครูนักสร้างการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ
เยาวชน (โล่ประกาศเกียรติคุณ) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสุภาวดี รังสะกินนิน  
"เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจ าปี 
2563 

รอง
ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

นายนพนนัฏฐ์ รังสะกินนนิ  
"เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจ าปี 
2563 

รอง
ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

 
      รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์  
"ครูขวัญศิษย์" 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จักรี 

นายนพนนัฏฐ์ รังสะกินนนิ  
รางวัลระดับเหรียญทองแดง "ธุรกิจดินเมืองลิง" 
การประกวดแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 



๑๕ 
 
      รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายนพนนัฏฐ์ รังสะกินนนิ  
โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจ
มาตรฐาน ประจ าปี 2564 ขอบข่ายปศุสัตว์ : การ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มเป็ดไข่ 
(มกษ. 6905-2548) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

 
      รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวอาริสา จิตรถวิล  
"เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจ าปี 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

นางสาวศิริวิภา พวงจ าปี  
"เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจ าปี 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

นางสาวจิราภรณ์ ผลบุญ  
"เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจ าปี 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

นายกิตติพงษ์ พนะโพธิ ์ 
"เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจ าปี 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

นายสมชาย ปักษ์ศรี  
"เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจ าปี 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

นางสาวอาริสา จิตรถวิล  
การประเมินนักเรียนนักศึกษาพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ 

 
      รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวชลธิชา หงษ์เวียงจันทร์ นายสรวิชญ์ 
ทรัพย์สินชัย นางสาวกนกพร เหมี่ยนจร  
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ 
ระดับ ปวช./ปวส. ประเภททีม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี 

นางสาวกฤติยา ห่วงเจริญ นางสาวนฤมล อิ่มใจ  
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร์ 
ระดับ ปวช./ปวส. ประเภททีม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี 

 



๑๖ 
 
      รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสุนทร สวัสดี นางสาวอ าไพ ปานเพ็ชร์  
การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์และ
ประมง ประเภททีม 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี 

นางสาววราวรรณ จันทร์ขิ่น นางสาวรจนา บุญล้อม  
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเภททีม 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี 

นายทศพร กันดีลัง นายธนพนัธ์ หิงสันเทียะ  
ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
ประเภททีม 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี 

นางสาวศิริวิภา พวงจ าปี  
การแข่งขันทักษะ สาขาพืชศาสตร์ ทักษะพืชไร่ 
ประเภทเด่ียว 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี 

นายธัชชัย หัสดี นางสาวดารณี ขุนจัตุรัส  
การแข่งขันทักษะ สาขาสัตวศาสตร์ ทักษะโคนม 
ระดับ ปวส. ประเภททีม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี 

นายกิตติศักดิ์ โนนศิลา นางสาวจิราภา นาคกุญชร  
การแข่งขันทักษะ สาขาสัตวศาสตร์ ทักษะโคเนื้อ 
ระดับ ปวช. ประเภททีม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี 

นายสุรศักดิ์ เดชฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะ สาขาสัตวศาสตร์ ทักษะผสม
เทียมโค ประเภทเด่ียว 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี 

นายอนุชา ก าแซง นายนรวิชญ์ เสริมรัมย์  
การแข่งขันทักษะ สาขาสัตวศาสตร์ ทักษะสัตว์ปีก 
ระดับ ปวช. ประเภททีม 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุร ี

นางสาวณัฐชา คงสันเทียะ  
การแข่งขันทักษะ สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัด
สวนในภาชนะแก้วใส ประเภทเด่ียว 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี 

นางสาวชลธิชา หงษ์เวียงจันทร์ นายสรวิชญ์ 
ทรัพย์สินชัย นางสาวกนกพร เหมี่ยนจร  
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ 
ระดับ ปวช./ปวส. ประเภททีม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สระแก้ว 

นางสาวกฤติยา ห่วงเจริญ นางสาวนฤมล อิ่มใจ  
การสัมมนาผลงานวิชาชีพ สาขา สัตวสาสตร์ ระดับ 
ปวช./ปวส. ประเภททีม 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สระแก้ว 

 



๑๗ 
 
 
      รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสุนทร สวัสดี นางสาวอ าไพ ปานเพ็ชร์  
การสัมมนาผลงานวิจัย สาขา สัตวศาสตร์และ
ประมง ประเภททีม 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สระแก้ว 

นายสุรศักดิ์ เดชฤทธิ์  
การแข่งขันทักษะ สาขา สัตวศาสตร์ ทักษะผสม
เทียมโค ประเภทเด่ียว 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สระแก้ว 

นางสาวศิริวิภา พวงจ าปี  
"Gen Z Ambassador" และ "TOP 100" 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ
การค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ 

นางสาวประประภารัตน์ กรกนัต์ นางสาวกฤติยา 
ห่วงเจริญ นางสาวนฤมล อิ่มใจ  
โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจ
มาตรฐาน" ประจ าปี 2564 ขอบข่ายปศุสัตว์ : การ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มเป็ดไข่ (มกษ. 
6905-2548) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

นางสาววัชราภรณ์ ทรัพย์ศรี นางสาวพิศมัย จันทร์
พวง  
รางวัลระดับเหรียญทองแดง "ธุรกิจดินเมืองลิง" การ
ประกวดแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 3 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

      ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา             ท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
 

      มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น      
การประเมิน ดังนี้  
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
      การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

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

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
      ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิต     
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ  
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
      สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  
 



๑๙ 
 
2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
      สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ      
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
      สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา      
และการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอน
รายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 

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

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
      สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน     
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร        
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
      สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
      สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ         
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
      สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้     
ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน



 
 

 
ส่วนที่ 4 

รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

      สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
      4.1.1 ด้ำนควำมรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
      ผลสัมฤทธิ์  
 1.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร รอบแรก ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 139 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 91 คน 
รวมทั้งส้ิน จ านวน 230 คน 
 2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร รอบแรก 
ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ร้อยละ 91.27 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ร้อยละ 91.27 
รวมทั้งส้ิน ร้อยละ 91.27 
 3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการมี
สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น บริษัทเบทาโกร จ ากัด มหาชน  บริษัท 
ฉมา แอ็สเซท จ ากัด  บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จ ากัด บริษัท บิลเลียนฟาร์ม จ ากัด เป็นต้น 
 

 1.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประกอบด้วย
การทดสอบด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 2 คน 
 2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (V-NET) 
ประกอบด้วยการทดสอบด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 50  
    3) ผลสะท้อน : สถานบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้การยอมรับผู้เรียนท่ีมี
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไปในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 
 

      4.1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
      ผลสัมฤทธิ์  
 1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
    1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนท่ีผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวน 75 คน และผู้เรียนท่ีส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ จ านวน 11 คน
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    2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีผลการประเมินระดับ
จังหวัด ระดับ 3 ดาว  
    3) ผลสะท้อน : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สามารถเป็น
แหล่งศึกษาดูงานให้กับชุมชนท่ีสนใจ และมีการศึกษาดูงานภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 1 ครั้ง  
 

 1.2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 1) เชิงปริมาณ : มีการเตรียมพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใต้องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ระดับภาค จ านวน 62 คน จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัล ระดับภาค 
จ านวน 20 คน ระดับชาติ จ านวน 8 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : มีผลงานได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใต้องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ระดับภาค รางวัลชนะเลิศ จ านวน 6 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 จ านวน 3 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 11 รางวัล  และรางวัลอื่นๆ จ านวน 0 ผลงาน  
ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศ จ านวน 0 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 2 ผลงาน รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 2 รางวัล  และรางวัลอื่นๆ จ านวน 0 ผลงาน 
    3) ผลสะท้อน : จากการส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และมีการส่ง
ผู้เรียนเเข่งประกวด ท้ังหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ท าให้ได้รับการยอมรับจากชุมชน หน่วยงาน 
 

      4.1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
      ผลสัมฤทธิ์  
 1.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 143 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 
109 คน รวมทั้งส้ิน จ านวน 252 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : ผู้ส าเร็จการศึกษา  หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา  เท่ากับร้อยละ 73.90  
    3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรรีมีระบบการดูแลแนะแนวผู้เรียนโดยมี
โครงการแนะแนวสัญจร  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่พร้อมผู้ปกครอง โครงการพบผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ท าให้ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นและพึงพอใจต่อระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 

 1.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  จ านวน 532 คน  
    2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  คิดเป็นร้อยละ 100   
    3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา
ในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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 1.3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน
องค์กรภาครัฐ และเอกชน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จ านวน 91 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 72 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 163 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : ปีท่ีผ่านมามีผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระ และ
การศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 92.85 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 
ร้อยละ 79.12 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีมีงานท าหรือ
ศึกษาต่อ เทียบกับ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา เท่ากับ 
86.24 
    3) ผลสะท้อน : ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการหน่วยงาน 
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง ในการส่งเสริมการมีงานท า การประกอบอาชีพอิสระและ
การศึกษาต่อ 
 

      จุดเด่น  
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีท่ีเป็นระบบ   และมีการจัดการ
เรียนการสอนฐานสมรรถนะท าให้ผู้เรียนสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 100 
ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าท างานและการศึกษาต่อ 
นอกจากนั้นวิทยาลัยมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นอย่างดี 
 

      จุดที่ควรพัฒนำ  
      จากผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมด เทียบกับ จ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา เท่ากับร้อยละ 73.90 ควรพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาในส่วนของผู้ท่ีไม่จบพร้อมรุ่น หรือลาออกกลางคัน ท่ียังมีอยู่อีก ร้อยละ 26.10 ให้ลดน้อยลง 
 

      ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
      ควรมีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีเป็นระบบและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน     
และมีการแนะแนวให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 
 
4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
      4.2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
      ผลสัมฤทธิ์  
 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน           
มีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรอย่างเป็นระบบ จ านวน 3 หลักสูตร     
    2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตร        
ฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
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    3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการภาครัฐ และเอกชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร         
จ านวน 15 แห่ง อาทิเช่น เครือข่ายกสิกรรมละโว้ธานี วิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัยอ าเภอพัฒนานิคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เป็นต้น  
 

 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม          
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
    1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา     
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม จ านวน 3 สาขาวิชา 
    2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา     
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 100  
    3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่องท าให้องค์กร 
หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เช่น การท า
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  การท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาเรียนร่วมกับโรงเรียน
โคกตูมวิทยา 
 

4.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
      ผลสัมฤทธิ์  
 1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติท่ี มี
คุณภาพ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 26 คน  มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 26 คน มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 26 คน มีการก าหนดการใช้ส่ือ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 26 คน ครูผู้สอนมีการก าหนดแนวทางการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย  26 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เป็นร้อย
ละ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ร้อยละ 100 มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ร้อยละ 100 มีการก าหนดการใช้ส่ือ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 ครูผู้สอนมีการ
ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย ร้อยละ 100 
 3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการยอมรับในการจัดแผนการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ปัจจุบันมีสถานประกอบการเข้าร่วมท าความร่วมมือ จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 
บริษัทเบทาโกร จ ากัดมหาชน  บริษัท ฉมา แอสเซท จ ากัด  บริษัทฟาร์มจงเจริญจ ากัด  บริษัทบิลเลียนฟาร์ม
จ ากัดบุญลือฟาร์ม สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค พัฒนานิคม  สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม บริษัท ทีดี แดรี่ฟู้ดส์  
จ ากัด 
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       2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
    1) เชิงปริมาณ : จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จ านวน 26 คน และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 26 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 
100 และครูผู้สอนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 100 
    3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในวิทยาลัย         
ในระดับมากขึ้นไป 
 

       2.2.3 การจัดการเรียนการสอน 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชา จ านวน 26 คน ครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จ านวน 26 คน ครูท่ีจัดการ
เรียนการสอนตรงแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลายและวัดผลตามสภาพจริง          
จ านวน 26 คน ครูท่ีใช้ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 26 คน ครูผู้สอนท่ีท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 10 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
    3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีวุฒิท่ีตรงตามสาขาวิชา และมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเป็นท่ี
ยอมรับและพึงพอใจ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

       2.2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีครูท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
จ านวน 26 คน ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน จ านวน 
26 คน ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  จ านวน 26 คน 
ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียน จ านวน 26 คน และครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้าน
การสอนและด้านอื่นไ จ านวน 26 คน 
     2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
    3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจ าช้ันเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน มีวิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียน และมีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคล จนเป็นท่ียอมรับของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชุมชน และ
ผู้ปกครอง 
 

       2.2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
    1) เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 29 คน 
ครูท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปีจ านวน 18 คน ครูผู้สอนท่ีน าผลการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 12 คน ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพจ านวน 7 คน ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพได้รับการเผยแพร่ 
จ านวน 11 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 93.33 
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    3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีบุคลากรท่ีพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ    
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนอยู่ในระดับมากขึ้นไป  
 

       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 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
      ผลสัมฤทธิ์  
 2.3.1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการตามโครงสร้างการท างานท่ี ส านักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด จ านวน 4 ฝ่าย 
และสาขาวิชา จ านวน 3 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 
 

 2.3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
    1) เชิงปริมาณ : อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ได้รับการ
พัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกสถานท่ี  
    2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน ด้านอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน            
มีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานของผู้เรียนและผู้รับบริการ  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 วัสดุอุปกรณ์ของ
ระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จ านวน 7 จุด ระบบประปา จ านวน 8 จุด  จุดบริการน ้าด่ืม จ านวน 4 จุด 
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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 100 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 20 คน 
    2) เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการภายในวิทยาลัยมีความพึงพอใจ    
ในการให้บริการ มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการใช้บริการ มีวารสาร และหนังสือท่ีเป็นประโยชน์           
ต่อผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
    3) ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการภายในวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

 2.3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตควบคุมพื้นท่ีการใช้งาน
ของสถานศึกษาจ านวน 18 จุด และมีความเร็วอยู่ท่ี 530 Mbps มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาจ านวน 18 จุด มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอก จ านวน 1 จุด 
    2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีลพบุรีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
    3) ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี  และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อระบบ
อินเตอร์เน็ต ได้ใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ การค้นคว้าข้อมูล 
การเช่ือมโยงไปยังหน่อยงานภายใน และ ภายนอกเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
 

4.2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
      ผลสัมฤทธิ์  
 2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จ านวน 2 สาขาวิชา 
    2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ด าเนินการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด าเนินการติดตามนิเทศ
นักศึกษาในสถานประกอบการ และสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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    3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีท าความร่วมมือ(MOU)กับสถานประกอบการ
ท้ังภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนการฝึกอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการ         
ของสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการท่ีท าบันทึกข้อตกลง (MOU) จ านวน 4 แห่ง ได้แก่      
บริษัทเบทาโกร จ ากัดมหาชน  บริษัทฟาร์มจงเจริญจ ากัด  บริษัทบิลเลียนฟาร์มจ ากัด และสวนผักครูสรรเสริญ 
 

      จุดเด่น  
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน 
 

      จุดที่ควรพัฒนำ  
      การพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกสาขาท่ีเปิดสอนในวิทยาลัย  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเพื่อดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ การพัฒนาตนเองของครูผู้สอน   ควรน าความรู้จากการพัฒนาตนเองมาสร้าง
ผลงานและนวัตกรรมสู่ผู้เรียน 
 

      ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
      การพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกสาขาท่ีเปิดสอนในวิทยาลัยตามบริบทของสถานศึกษา และส่งเสริมให้
ครูมีการพัฒนาตนเองและน าผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมและมีการเผยแพร่
นวัตกรรม 
 
4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
      4.3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเ รียนรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์               
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
      ผลสัมฤทธิ์  
 3.1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรี คิดเป็นร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100     
มีส่วนร่วมในการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 100 คณะกรรมการวิทยาลัย หรือคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริการจัดการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้บริหารสถานศึกษา  
มีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 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 
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 3.1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
       1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาท่ีมีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนเช่น ครูพิเศษสอน   
ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า  นักศึกษาทุกระดับช้ันได้เรียน จ านวน 4 สาขาวิชาหรือคิดเป็นร้อยละ 100 
       2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีได้มีการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน จากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียน 
การสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
       3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยมีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีครูพิเศษสอน 
จ านวน 9 คน  มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
การผลิตและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยนวัตกรรม วิจัยเชิงนโยบายและฝึกอบรมวิชาชีพ         
มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปล่ียนทางวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม   มีบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการ 
 

 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 
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา ) โครงการอบรมระยะส้ัน โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โครงการอบรม Smart 
Farmer ฯลฯ จนเป็นท่ีพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง 
 
4.3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
      ผลสัมฤทธิ์  
     3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
    1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์           
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
               (1) ผลงานโครงการ/วิจัย นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 64 ผลงาน 
              (2) ผลงานวิจัย (ปัญหาพิเศษ) ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. 2) 
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ จ านวน 20 ผลงาน 
               (3) ผลงานวิจัย (ปัญหาพิเศษ) ของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. 2) 
แผนกวิชาพืชศาสตร์ จ านวน 9 ผลงาน 
               (4) ผลงานโครงการวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) จ านวน 6 ผลงาน  
               (5) ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอน จ านวน 10 ผลงาน 
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    2) เชิงคุณภาพ : มีผลการตอบรับจากการเผยแพร่งาน ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
และงานวิจัย 
 

    3) ผลสะท้อน : องค์กร ชุมชน และผู้ปกครองให้การยอมรับในผลงานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์         
งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

      จุดเด่น  
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และมีการระดับทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 

      จุดที่ควรพัฒนำ  
      ส่งเสริมให้มีการสร้างผลงานด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยเพิ่มข้ึนและได้รับการ
เผยแพร่ 
 

      ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
      สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และได้รับการเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 5 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

 

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

5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
 

ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
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) 

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
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)  

 
 
 
 



๓๑ 
 
 
 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 4 8 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 91 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 95.79 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 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 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 

ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 100.00 
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) 

 
 
 
 
 



๓๒ 
 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ 

2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 4 20 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 2 4 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 74 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 87.06 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง   (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
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) 



๓๓ 
 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

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

 
5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 

ตำรำงที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 4 20 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน 

2 2 4 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 4 8 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 32 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 71.11 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 9 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 60.00 
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) 

 
5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 
 

ตำรำงที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 
ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 94.55 
    ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
    ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 
    ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 95.79 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 94.63 
    ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
    ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 87.06 
    ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
    ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 68.33 
    ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 71.11 
    ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 91.34 
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) 

 
 



 
 

 
ส่วนที่ ๖ 

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

  ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการติวสอบเตรียมประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. อบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียน 

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

    สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ 
    ตลาดแรงงาน 

  2. โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
  3. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้

สอดคล้อง 
    กับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

  4. โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการเกษตร 
    อาหารปลอดภัย 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาห้องเรียนเฉพาะทาง 
 2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 3. โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 

 

 



๓๖ 
 
  

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาครูผู้สอนสู่การจัดการเรียนการ 
    สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

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

สอดคล้อง 
    กับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

 4. โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลตามสภาพ 
    จริง 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงาน 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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