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สวนที่ 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง

ประกอบดวย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

    1.1.1 ผลผลิต (Output) 

สถานศึกษาไดดำเนินการสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พ่ึงประสงค  

  - ผูเรียนของสถานศึกษา มีความรูดานมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะการประยุกตใชในการเปนผูประกอบการและ

แขงขันทักษะวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรมที่พ่ึงประสงค ในระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

  - สถานศึกษามีคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา จำนวน 36 คน ที่ทำการจัดการเรียนการสอนอยางมี

คุณภาพในการจัดการเรียนรู ในระดับยอดเยี่ยม

  - สถานศึกษามีการพัฒนาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา รวมกับสถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอน 

จำนวน 5 สาขาวิขา 2 ประเภทวิชา จำนวน 63 สถานประกอบ  

  - สถานศึกษามีแผนทีี่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู ในระดับยอดเยี่ยม 

  -  สถานศึกษามีคุณภาพการนำนโยบายสูการปฎิบัติ ในระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  -  สถานศึกษามีความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ในระดับยอดเยี่ยม 

  -  สถานศึกษามีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย  ในระดับยอดเยี่ยม 

    1.1.2 ผลลัพธ (Outcome) 

     - สถานประกอบการ ชุมชน และผูปกครองยอมรับ ดานความรู ดานทักษะและคุณธรรมจริยธรรมของผู

เรียนและผูสำเร็จการศึกษา  

     - สถานประกอบการยอมรับการจัดการอาชีวศึกษาอยางเปนระบบ 

     - สถานศึกษามีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และงานวิจัย เปนที่ยอมรับในระดับจังหวัด ภาค และ
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ชาติ 

    1.1.3 ผลสะทอน (Impact) 

    องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับในคุณภาพของผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาที่

พ่ึงประสงค การจัดการอาชีวศึกษา และการสรางสังคมแหงการเรียนรู    

 

1.2 จุดเดน 

1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนเพื่อพัฒนาผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชงานในวิชาชีพสามารถทำงานหรือศึกษาตอในสาขางานที่เกี่ยวของได 

2. สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริมใหผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค และดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

3. สถานศึกษามีครูที่มีวุฒิการศึกษาเปนไปตามกรอบอัตรากำลังกำหนด และจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญ 

4. สถานศึกษาสรางสังคมแหงการเรียนรูเพื่อบริการผูเรียน โดยมีหองเรียนรูเฉพาะทางที่สำคัญไดแก หองเรียนรู

สัตวปก หองกายวิภาค หองเนื้อเยื่อ หองชางเกษตร หองแปรรูป หองวิทยาศาสตร 

 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

1. จัดการระบบดูแลผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาอยางเปนระบบเพื่อลดปญหาการออกกลางคัน และเพิ่มปริมาณ

ผูสำเร็จการศึกษา 

2. สงเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ดานวิชาการ วิชาชีพ และพัฒนาตนเองตามแผน

พัฒนาตนเอง (ID Plan) 

3. สนับสนุนใหผูเรียน จัดทำผลงาน ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ทุกระดับชั้น 

4. .ใหความรูการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะทุกสาขางาน 

 

1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน การลดปญหาออกกลางคันและการเพ่ิมปริมาณของผูสำเร็จการศึกษา 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ หรือการปรับปรุงรายวิชา หรือปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดวิชาเพ่ิมเติม 

3. ระบบการจัดเก็บขอมูล หลักฐานเอกสารขาดความสมบูรณ ตามกระบวนการ PDCA 

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

1. สถานศึกษา จัดระบบการดูแลผูเรียน แตงตั้งครูที่ปรึกษาเพื่อควบคุมดูแลใหคำปรึกษาผูเรียนและจัดประชุมครู

ที่ปรึกษาพบผูปกครองอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อรวมหาแนวทางในการแกปญหาในการจัดการเรียนการ
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สอน ลดปญหาการออกกลางคัน และใหผูเรียนสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด 

2. ผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษามีคุณภาพดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใชและดานคุณณธรรม

จริยธรรมเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวของ 

3 สถานศึกษา ไดสรางเครือขายและไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

และนักเรียนภาคปกติ ในการฝกอาชีพและฝกงาน โดยทำการลงนามความรวมมือในการรวมพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 

4. สถานศึกษา มีการประชุมชี้แจง นักเรียน นักศึกษากอนออกฝกงานและฝกอาชีพ เพื่อใหทราบแนวปฏิบัติและ

เตรียมความพรอมกอนอยูในสถานประกอบการ รวมถึงจัดใหมีครูออกนิเทศติดตามการฝกงาน ฝกอาชีพและจัด

ใหมีการปจฉิมนิเทศการฝกงาน ฝกอาชีพ ทุกปการศึกษา

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

1. ผลิตบุคลากรดานเกษตรกรรม ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาเกษตร เขาสูตลาดแรงงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และไดมาตรฐานวิชาชีพ 

2. มุงเนนทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะดานสังคม ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะดานภาษา

ตางประเทศ 

3. ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4. การสรางคานิยมอาชีวศึกษา รณรงคการสรางจิตสำนึก ความตระหนักดานจิตอาสาใหกับผูเรียน เกิดความ

ภาคภูมิใจและเห็นคุณคาตัวเอง

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) ไดแก  " โครงการฝกอบรม

และพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer " 

4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

     เนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีมีอัตาลักษณของสถานศึกษา คือ “เกษตรปลอดภัย” และ 

เล็งเห็นความสำคัญของวิสัยที่วา “เปนผูนำการผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพเกษตรที่มีมาตรฐาน รวมกับ

ภาคีเครือขายและพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนตนแบบเกษตรปลอดภัย” จึงไดจัดฝกอบรมใหแกเกษตรกรภาคีเครื่อ

ขาย และนักเรียนนักศึกษา Smart Farmer เพ่ือนำความรูไปใชในการพัฒนาฟารมใหเปน Smart Farmer 

4.2 วัตถุประสงค 

- เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบ Smart Farmer ในสถานศึกษา 

- เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา และครู บุคคลากรทางการศึกษา ดานSmart Farmer 

- เพ่ือฝกอบรมเกษตรกรระยะสั้น จำนวน 60 คน 

4.3 กรอบแนวคิด (ถามี) 

   - 
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4.4 วิธีการดำเนินงาน 

- จัดเตรียมขอมูล 

- จัดประชุมผูที่เกี่ยวของ 

- เขียนโครงการฝกอบรม

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พรอมรายละเอียดคาใชจายในการฝกอบรม 

- จัดฝกอบรมตามแผน 

- สรุปผลและประเมินผลการอบรม 

- รายงานผลการอบรม 

4.5 ผลการดำเนินงาน 

- มีความรวมมือกับบุคคลภายนอก เชน นายฆาแวน คำดี นายธนวิทย คำดี มาอบรมใหความรูดาน Smart 

Farmer 

- คณะครูไดรับการอบรมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยมีครูที่ไดการพัฒนา 

จำนวน 5 คน และนักศึกษา จำนวน 3 คน ไดรับการอบรมจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี 

- มีผูเขารับการฝกอบรมรมเกษตรกรระยะสั้น จำนวน 60 คน 

- ไดรับครุภัณฑ Smart Teaching เพ่ือนำมาจจัดการเรียนการสอน 

4.6 ประโยชนที่ไดรับ 

- นักเรียนสามารถนำระบบ Smart Farmer มาใชในการจัดการงานฟารม 

- พัฒนาแหลงเรียนรูดาน Smart Farmer ใชในการดานการจัดการเรียนการสอน และบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 

- นักเรียนนักศึกษาสามารถนำระบบ Smart Farmer มาใชในชีวิตประจำวัน เชน ระบบการเปดปดไฟบาน 

ระบบการใหน้ำอัตโนมัติในงานฟารม เปนตน
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 63/1  หมู 7 ตำบลเขาชะงุม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

  โทรศัพท 032740039  โทรสาร 032740040

  E-mail kaset.rb@rbcat.ac.th  Website rbcat.ac.th.

  ประวัติสถานศึกษา

            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  กอต้ังเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2512 คณะกรรมการจัด

ตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมของจังหวัดราชบุรี และของกรมอาชีวศึกษา ณ ตำบลเขาชะงุม อำเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี บริเวณใกลเคียงกับปาสงวนเขาเขียวมีพ้ืนที่ 1,230 ไร 2 งาน 88 ตารางวา ตั้งอยูเลขที่ 63/1 หมู 7 ถนน

บานเขาขวาง - ทุงสามเสา ต.เขาชะงุม อ. โพธาราม จ.ราชบุรี เบอรโทรศัพท 0- 3274 – 0039 โทรสาร 0 – 

3274 - 0040 

          พ.ศ. 2513 เปดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ( มศ.3 ) เขาศึกษาตอใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม หลักสูตร3 ป ( มศ.4 – 6 )   

          พ.ศ. 2520 โรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรี ไดยกฐานะเปน วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรีเปดรับนักเรียนที่

สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม ( มศ.6 ) เขาศึกษาตอในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) แผนกเกษตรกรรมหลักสูตร 2 ป 

          พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเขาเขียวขึ้นในวิทยาลัย เกษตรกรรม

ราชบุรีอีกหนวยงานหน่ึง โดยใชอาคารสถานที่ และบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี 

          พ.ศ. 2539 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรีเปนวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

  การจัดการศึกษา

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 4 หลักสูตร ไดแก 

    1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชา เกษตรศาสตร มี 5 

สาขางาน ไดแก  สาขางานพืชศาสตร สาขางานสัตวศาสตร  สาขางานชางเกษตร และ สาขางานผลิตสัตวน้ำ และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานการเกษตร 
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    2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา เกษตรกรรม  มี 5 สาขาวิชา ไดแก  

สาขาวิชา พืชศาสตร สาขางาน พืชสวน (ทวิภาคี) สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขางาน การผลิตสัตว (ปกติ  + ทวิภาคี) 

สาขาวิชา สัตวรักษ  สาขางาน สัตวรักษ ( ทวิภาคี ) สาขาวิชา ชางกลเกษตร สาขางาน เครื่องจักรกลเกษตร ( 

ทวิภาคี ) และ สาขาวิชาประมง  สาขางานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2563 จำนวน 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาพืชศาสตร  สาขางานพืชสวน  (ทวิภาคี) สาขาวิชาสัตว

ศาสตร สาขางานการผลิตสัตว (ปกติ+ทวิภาคี) สาขาวิชาสัตวรักษ  สาขางานสัตวรักษ  (ทวิภาคี) และสาขาวิชาชาง

เกษตร  สาขางานเครื่องจักรกลเกษตร (ทวิภาคี)  

    3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายปฎิบัติการ พุทธศักราช 2561 สาขาวิชา เทคโนโลยีสัตวรักษ ( ทวิภาคี ) 

    4. หลักสูตรเกษตรระยะสั้น 

  สภาพชุมชน

  ชุมชนของราชบุรี ประกอบดวยคน 8 ชาติพันธุ คือ 1) ชาวไทยพื้นถิ่นราชบุรี 2) ชาวจีนราชบุรี 3) ชาวไทย

ยวนราชบุรี 4) ชาวมอญราชบุรี 5) ชาวเขมรราชบุรี 6) ชาวลาวเวียงราชบุรี 7) ชาวกะเหรี่ยงราชบุรี และ 8) ลาว

โซงราชบุรี (ไทดำ)  

  สภาพเศรษฐกิจ

  เศรษฐกิจ มีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดในภาคตะวันตก และเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป เฉลี่ย  5-6 

เปอรเซ็นต เปนศูนยกลางของภูมิภาค มีธุรกิจการคาประเภทสินคาเกษตร และผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร มี

ศูนยกลางตลาดผักผลไมในภูมิภาค โดยเปนตลาดกลางสินคาเกษตรที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ มีการเลี้ยง

ปศุสัตว และโรงอาหารสัตว มีอุตสาหกรรมไฟฟา และกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมกระดาษ 

และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน

  สภาพสังคม

  การปกครอง สวนภูมิภาคแบงออกเปน 10 อำเภอ (1. อำเภอเมืองราชบุรี 2. อำเภอจอมบึง 3. อำเภอ

สวนผึ้ง 4. อำเภอดำเนินสะดวก 5. อำเภอบานโปง 6. อำเภอบางแพ 7. อำเภอโพธาราม 8. อำเภอปากทอ 9. 

อำเภอวัดเพลง 10. อำเภอบานคา) 104 ตำบล และ 975 หมูบาน  การปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวยองคการ

บริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 25 แหง และองคการบริหารสวนตำบล 77 แหง  
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม
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ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 120 0 0 120

ปวช.2 61 0 0 61

ปวช.3 132 0 0 132

รวม ปวช. 313 0 0 313

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 23 74 97

ปวส.2 5 58 63

รวม ปวส. 28 132 160

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 160 74 46.25

ปวส.2 112 83 74.11

รวม 272 157 57.72

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 203 98 48.28

ปวส.2 67 50 74.63

รวม 270 148 54.81

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
2 2 -
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ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 29 29 29

ขาราชการพลเรือน 2 - -

พนักงานราชการครู 3 3 3

พนักงานราชการ(อ่ืน) 3 - -

ครูพิเศษสอน 4 0 3

เจาหนาที่ 4 - -

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
17 - -

รวม ครู 36 32 35

รวมทั้งส้ิน 64 32 35

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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 4 5

ประมง 0 1 1

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 1 5 6

  ขอมูลอาคารสถานที่
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ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 4

อาคารปฏิบัติการ 6

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 3

อาคารอ่ืน ๆ 0

รวมทั้งส้ิน 14

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 1525920.00

งบดำเนินงาน 2245700.00

งบลงทุน 9592970.00

งบเงินอุดหนุน 5748205.00

งบรายจายอ่ืน 1098000.00

รวมทั้งส้ิน 20210795.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  “ยึดมั่นคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พ่ึงพาตนเอง”

  อัตลักษณ

  “สุภาพ มีวินัย หัวใจบริการ ชำนาญทักษะเกษตร” 

  เอกลักษณ

  เกษตรปลอดภัย

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน
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  “เปนผูนำการผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพเกษตรที่มีมาตรฐาน รวมกับภาคีเครือขายและพัฒนาแหลง

เรียนรูใหเปนตนแบบเกษตรปลอดภัย”

  พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. พัฒนาความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร  

3. พัฒนาแหลงเรียนรูเกษตรปลอดภัยใหเปนตนแบบที่มีมาตรฐาน 

  เปาประสงค

  1. เพ่ือสรางกำลังคนดานวิชาชีพเกษตรระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

2. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

3. เพ่ือเสริมสรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและตางประเทศ 

4. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูตนแบบใหไดมาตรฐาน

  ยุทธศาสตร

  ยุทธศาสตรที่ 1  สรางกำลังคนดานวิชาชีพเกษตรระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีใหมีคุณภาพและมี

มาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและตางประเทศ   

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูใหเปนตนแบบที่มีมาตรฐาน 

  กลยุทธ

  ยุทธศาสตรที่ 1  สรางกำลังคนดานวิชาชีพเกษตรระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีใหมีคุณภาพและมี

มาตรฐาน 

1. สงเสริมทักษะวิชาชีพสูความเปนเลิศ 

2. สงเสริมการจัดการศึกษาที่มุงเนนมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 

3. สงเสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่สอดคลองกับภูมิสังคม อาชีพในทองถิ่น 

4. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค 

5. ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาในระดับเทคโนโลยีบัณฑิต 

6. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8. พัฒนาระบบดูแลผูเรียน 

9. เพ่ิมจำนวนผูเรียน 

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
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1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 

2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

3. สงเสริมการใชการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคสในการจัดการเรียนการสอน 

4.จัดทำชองทางการจัดจำหนายสินคาเกษตรปลอดภัยออนไลน 

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและตางประเทศ  

1. สรางเครือขายความรวมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและตางประเทศ 

2. พัฒนาเครือขายความรวมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูใหเปนตนแบบที่มีมาตรฐาน 

1. สรางและพัฒนางานฟารมและโรงงานแปรรูปใหเปนเกษตรปลอดภัยตนแบบที่มีมาตรฐาน 

2. สงเสริม สนับสนุนแหลงเรียนรูใหเปนเกษตรปลอดภัยตนแบบที่มาตรฐาน 

3. พัฒนางานฟารมพื้นฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือฝกทักษะการเรียนการสอน 

 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ใหความอนุเคราะห สนับสนุนภารกิจรวมหารือ

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นเกี่ยว

กับการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีและทวิศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด วุฒิสภา

โครงงานวิทยาศาสคร ZStartup Thailand)
ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

สนับสนุนการพัฒนาประสบการณวิชาชีพแก

นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปอราช

อาณาจักรกัมพูชา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

โครงการพระราชทานความวยเหลือแกราช

อาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิาคี
ชนะ

เลิศ
ชาติ สำนักงานคณกรรมการการอาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต "เกษตรกรรุน

ใหม ใสใจมาตรฐาน" ประจำป 2563

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงศึกษา

ทรายแมวชีวภาพจากฟาง
ชนะ

เลิศ
จังหวัด อศจ. ราชบุรี

เปนตัวแทนจัดนิทรรศการสถานศึกษาที่มี

ผลการดำเนินงานโดดเดน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช

ดำริฯ

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวิจักร เสาวนิช 

ครูที่ปรึกษาโครงการเกษตรเพ่ือชีวิต "เกษตรรุนใหม ใสใจมาตรฐาน"

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหง

ชาติ

นางวาสนา กองผัด 

ครูที่ปรึกษาโครงการเกษตรเพ่ือชีวิต "เกษตรรุนใหม ใสใจมาตรฐาน"

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหง

ชาติ

นายจรูญ นาคพันธุ 

ครูที่ปรึกษาโครงการเกษตรเพ่ือชีวิต "เกษตรรุนใหม ใสใจมาตรฐาน"

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหง

ชาติ

วาที่รอยตรีหญิงระพีพร แพงไพรี 

ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

น้ำสมุนไพรและยาถายพยาธิในระบบทางเดินอาหาร

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีวศึกษาภาคกลาง

วาที่รอยตรีหญิงสายน้ำผึ้ง ศรีตางวงษ 

ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

น้ำสมุนไพรรและยาถายพยาธิในระบบทางเดินอาหาร และ การศึกษา

การออกรากของยิมโนโดยใชเครื่องดื่มชูกำลังตางชนิดกัน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีวศึกษาภาคกลาง

นางอารีรัตน เอ่ียมอำนวย 

ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาการออกรากของยิม

โนโดยใชเครื่องดื่มชูกำลังตางชนิดกัน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีวศึกษาภาคกลาง
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวยุพา ชื่นเนียม 

ครูผูสอนที่มีผลการปฎิบัติงานดีดน สาขาสัตวศาสตร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายประดิษฐ กองผัด 

ครูผูสอนที่มีผลปฏิบัติงานดีเดน สาขาวิชาพืชศาสตร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นสพ. พิเชษฐ ประจงทัศน 

ครูผูสอนที่มีผลปฏิบัติงานดีเดน สาขาวิชาสัตวรักษ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ 

ครูผูสอนที่มีผลปฏิบัติงานดีเดน สาขาวิชาชางกลเกษตร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางปณิตา เปยมจุฑา 

ครูผูสอนที่มีผลปฏิบัติงานดีเดน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายภัทระ เรื่องอินทร 

ครูผูสอนที่มีผลปฏิบัติงานดีเดน สาขาวิชาประมง

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางพรทิพย มังคลาด 

ครูผูสอนที่มีผลปฏิบัติงานดีเดน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นางจันทรเพ็ญ ธรรมสังวาลย 

ครูผูสอนที่มีผลปฏิบัติงานดีเดน สาขาวิชาสามัญ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

นายอกนิษฐ สุทนต 

เขารวมกิจกรรมจิตอาสาในงาน "เสมารวมใจเทิดไทองคราชัน."

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

นายอกนิษฐ สุทนต 

งานสมโภชพระอาราม192 ป วัดประยุรววงศาวรวิหาร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วัดประยุรวงศาวาสวร

วิหาร

นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา 

เครื่อขายเพ่ือนฯ คุณธรรม "โครงการกลาแผนดินดวยเศรษฐกิจพอ

เพียง"

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

นายคมสัน เข็มเพชร 

คณะกรรมการอำนวยการ การแขงขันทักษะวิชาชีพ อาชีวะสรางชาง

ฝมือ ระดับชาติ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกมลชนก ฟองตระกูล 

ครูพ่ีเลี้ยง หลักสูตร "Youth Camp Young Smart Farmer Level

2"

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สถาบันระหวางประเทศ

เพื่อการคาและการ

พัฒนา กับ สำนักงาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวุธินันท รีเงิน 

ผูบริหารที่มีผลการปฎิบัติงานดีเดน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นาวสาวอารียา เลนตะขบ 

ทรายแมวชีวภาพจากฟาง "สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

นายจรูญ นาคพันธุ 

โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต เกษตรกรรุนใหม ใสใจมาตรฐาน

ขอบขายปศุสัตว

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และกระทรวงศึกษา

นางสาวระพีพร แพงไพรี 

ทรายแมว "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ราชบุรี

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

นางสาวกมลชนก ฟองตระกูล 

ทรายแมวชีวภาพจากฟาง "สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวศยามล มังคลาด 

ทรายแมวชีวภาพจากฟาง "สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

นายอกนิษฐ สุทนต 

ทรายแมวชีวภาพจากฟาง "สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวมธุรา พุกุม 

รางวัลชมเชย โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรรุนใหม

ใสใจมาตรฐาน"

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ

นายมินทาดา จินใจ 

รางวัลชมเชย โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรรุนใหม

ใสใจมาตรฐาน"

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ

นายนนทิวากร เหมทอง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต

"เกษตรรุนใหม ใสใจมาตรฐาน"

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ

นายมิแงอู 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต

"เกษตรรุนใหม ใสใจมาตรฐาน"

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรแล

ละอาหารแหงชาติ

นายณัฐวุฒิ ดำเล็ก 

รางวัลชนะเลิศ โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต "เกษตรรุนใหม

ใสใจมาตรฐาน"

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเจตริน สินธุเจริญ 

รางวัลชนะเลิศ โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต "เกษตรรุนใหม

ใสใจมาตรฐาน"

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ

นางสาวจิลดา สีทา 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันกีฬาเปตอง ประเภททีม

หญิง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพปากทอ

นางสาวพีรนุช หาสิตพานิชกุล 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันกีฬาเปตอง ประเภททีม

หญิง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพปากทอ

นางสาวเมริษา แกวไทรอินทร 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันกีฬาเปตอง ประเภททีม

หญิง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพปากทอ

นางสาวพรพรรณ ขำสุนทร 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันเปตอง ประเภทคูผสม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพปากทอ

นายเกรียงไกร รมโพรีย 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันกีฬาเปตอง ประเภท

คูผสม

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพปากทอ

นายธนวันต โพธิ์อุบล 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันกีฬาเปตอง ประเภทคู

ชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพปากทอ

นายฐิตินันท ทองเกิด 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันกีฬาเปตอง ประเภท

ชายเดี่ยว

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด วิทยาลัยการอาชีพปากทอ

นางสาวกานดา นาสวน 

เขารวมแสดงผลงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคกลาง
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกรรณธิดา เปลี่ยนสี 

เขารวมแสดงผลงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ศูนยสงเสริมและพัมนาอาชีวศึกษา

ภาคกลาง

นางสาวธันญาภรณ พรมแยมใหญ 

เขารวมแสดงผลงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคกลาง

นายดนุสนณ วัธยา 

เขารวมแสดงผลงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคกลาง

นายโสภณ บุญประโคน 

เขารวมแสดงผลงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคกลาง

นางสาวกวินญา ชัยนันท 

เขารวมแสดงผลงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคกลาง

นายกิตติชัย เรไร นายเดชาธร บุญมา 

การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาทั่วไป ประเภททีม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นายณฐกร ชูนามชัย นายมะกะระ ปฏิปนธรรม นายก

ฤษณะ เมืองงาม นายกานตธีรา แสงอรุณ นายธนวุฒิ พุทธ

า 

การประกวดสิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีการเกษตรประเภท

ทีม

ชนะ

เลิศ
ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นายนพพล แตงรอด 

การแขงขันทักษะไมดอกไมประดับ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนลธวัช ปราดเปรียว นายวชิระ คลายเสือ 

การแขงขันทักษะโคเนื้อ

ชนะ

เลิศ
ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นางสาวชลลดา หลวงอี่ นายพัทธพล เรือนคำ 

การแขงขันทักษะสุกร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นายประภากร ใจเอ้ือย 

การแขงขันทักษะผสมเทียมโค

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นายอำนาจ อ่ิมหนู นายศุภณัฏฐ กันนะ 

การแขงขันทักษะสัตวปก

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นางสาวสุภัทรา สิริวันกระจาง นางสาวสุธิตา อุนลาด 

การแขงขันทักษะการวิเคราะหคุณภาพน้ำ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นายศราวุธ ทรัพยมงคล นายสุพัฒนชัย ขายเพชร 

การแขงขันทักษะการจัดดอกไม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นายแดง สาโยง นายศิริพงศ ดาแม 

การแขงขันทักษะชางกอสราง

ชนะ

เลิศ
ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นายนันทพงศ ตั้งคลัง นายมงคลชัย แซล้ี 

การแขงขันทักษะชางเชื่อมโลหะ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นายชานนท สินพิทักษ 

การแขงขันทักษะการใชแทรกเตอรลอยาง

ชนะ

เลิศ
ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวพิมพร ใจดี นายวีระพงศ แซวอง นายพิทักษ บุตร

นิน 

การแขงขันทักษะชางสำรวจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นายประสงค ชวยหลา 

การแขงขันทักษะชางไฟฟา

ชนะ

เลิศ
ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นางสาวสุธิดา นุมนวล นางสาวปทมาพร เฮงเส็ง 

การแขงขันทักษะการผลิตน้ำผักผลไม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นางสาวเจนจิรา หลวงทอ นางสาวปวีณา สุโขประสพชัย

นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสุข 

การนำเสนอผลงานกิจกรรมเดนของหนวย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นายเบญจรงค วงษา 

การประกวดรองเพลงลูกทุงชาย

ชนะ

เลิศ
ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นางสาวธันญาภรณ พรมแยมใหญ นายสุพัฒนชัย ขาย

เพชร และคณะ 

การประกวดการรแสดงนันทนาการ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี

นายศิริพงศ ดาแม นายแดง สาโยง 

ทักษะชางกอสราง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี

นางวาสนา ตอแคะ นางสาวดาแอมู ฮอลา 

สิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 3 ดานผลิตภัณฑ

สำเร็จรูป

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

้งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี

นายศราวุธ ทรัพยมงคล นายสุพัฒนชัย ขายเพชร 

ทักษะการจัดดอกไม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพิทักษ บุตรนิน 

ทักาะชางสำรวจ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี

นายชานนท สินพิทักษ 

ทักษะแทรกเตอรลอยาง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี

นายวีระพงศ แซวอง นางสาวพิมพร ใจดี 

ทักษะชางสำรวจ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี

นางสาวชลลดา หลวงอี่ นายพัทธพล เรือนคำ 

ทักษะสุกร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี

นายนลธวัช ปราดเปรียว นายวชิระ คลายเสือ 

ทักษะโคเนื้อ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี

นายกิตติชัย เรไร และ นายเดชาธร บุญมา 

การสัมมนาผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัย สาขา

ทั่วไป

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี

นางสาวปทมาพร เฮงเส็ง นางสาวสุธิดา นุมนวล 

ทักษะการผลิตน้ำผักผลไม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี

นายศุภณัฎฐ กันนะ นายอำนาจ อ่ิมหนู 

ทักษะสัตวปก

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี

นายประภากร ใจเอ้ือย 

ทักษะผสมเทียมโค

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนพพล แตงรอด 

ทักษะไมดอกไมประดับ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี

นายนันทพงศ ตั้งคลัง นายมงคลชัย แซล้ี 

ทักษะชางเชื่อมโลหะ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี

นางสาวชยกร ฉิมใหญ นายณัฐพงศ เจริญรัตน 

สิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 3 ดานผลิตภัณฑ

สำเร็จรูป

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี

นายประสงค ชวยหลา 

ทักษะชางไฟฟา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี

นายกฤษณะ เมืองงาม นายณฐกร ชูนามชัย นายธนวุฒิ

พุทธา นายมะกะระ ปฏิปนธรรม นายกานตธีรา แสงอรุณ 

สิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยี

การเกษตร

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุราษฎรธานี

นายนพพล แตงรอด 

เยาวชนดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปวร เธอกวอ นายพศกร ชรินรัตนกุล

และนายพลพล กองเขียว 

โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต "เกษตรกรรุนใหม

ใสใจมาตรฐาน"

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหง

ชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง

ศึกษาธิการ

นางสาวอนุสรา ปลื้มจิตต 

ทักษะพืชไร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท.หนวยราชบุรี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกรรณธิดา เปลี่ยนสี 

ทักษะไมดอกไมประดับ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท.หนวยราชบุรี

นางสาวสิรินดา พลดงนอก 

ทักษะการจัดสวนในภาชนะแกวใส

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท.หนวยราชบุรี

นางสาวกรรณธิดา เปลี่ยนสี และนางสาวธัญ

ญาภรณ พรมแยมใหญ 

ทักษะการจัดสวนหยอม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท.หนวยราชบุรี

นางสาวสุกัญญา ชะนุตะคุ 

การประกวดธิดารีไซเคิล

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท.หนวยราชบุรี

นายชินวัฒน นักเพียน และนายชนันธร ชาง

ปรัีชา 

การแขงขันสมตำลีลา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท.หนวยราชบุรี

นายนพศกร ชรินรัตนกุล และนางสาวปุ

ญญิศา ปลีฟก 

ทักษะสัตวปก

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท.หนวยราชบุรีอกท.หนวยราชบุรี

นางสาวณํฎฐา กลอมนอยและนางสาวจิราพร

บัวผึ้ง 

ทักษะสุกร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท.หนวยราชบุรี

นางสาวฐิติรัตน สืบสาน 

ทักษะการจัดตูปลา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท.หนวยราชบุรี

นายสุริยพงศ สุดใจ 

ทักษะพืชผัก

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นางสาวปนัดดา พรมรวมแกว และ นายชัย

โรจน กมลกรศรีโรจน 

ทักษะอาหารสัตว

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นายขวัญกมล ดวงมล 

ทักษะการจัดสวนในภาชนะแกวใส

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอริสรา ชัยชนะเดช 

ทักษะการจัดสวนถาด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นายธนกฤต เอี่ยมทองคำ และ นายทินภัทร

แทนนิล 

ทักษะศิลปประดิษฐ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นายพลพล ทองเขียว น.ส.ปุญญิศา ปลีฟก

และ นายพศกร ชรินรัตนกุล 

ทักษะการจัดสวนหยอม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นางสาวกุลสุณีย แสงทองพรลภัส 

ทักษะการพิมพดีดดวยคอมพิวเตอร (ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นายประสงค ชวยหลา 

ทักษะชางไฟฟา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นายประสงค ชวยหลา 

ทักษะชางไฟฟา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นางสาวหทัยภัทร รักตประกิต 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสตางๆ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นางสาวสิรภัทร ฉัตรสนธิ และ นางสาวจิร

วรรณ พรมฟา 

ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นางสาวสิรภัทร ฉัตรสนธิ และ นางสาวจิร

วรรณ พรมฟา 

ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นายชัยโรจน กมลกรศรีโรจน 

การประกวดโคบาล

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นางสาวกานดา นาสวน 

การประกวดขวัญใจโคบาล

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายภัทรพร นาแปน 

การประกวดธิดารีไซเคิล

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นายปุญพัฒน โศจิรัตนกุลเดช นายณรงคศักดิ์

บุตรบาล และ นายวีรวัฒน วองไวพัฒนา 

การสาธิตการลมโคชาย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นางสาวปยรัตน บุญคุม และ นางสาวนธภร

มั่นใจ 

การแขงขันสมตำลีลา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นายธนดล อินทรประดิษฐ และนายกุญชเดช

บุญเพ็ญ 

การแขงขันไกอบฟาง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นายธนดล อินทรประดิษฐ และนายกุญชเดช

บุญเพ็ญ 

การแขงขันไกอบฟาง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นายเบญจรงค วงษา 

การประกวดลูกทุงชาย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นางสาวคำ ตาวง 

การประกวดลูกทุงหญิง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี

นายสมบูรณ เดชไธสงค นายสหรัฐ ตั้ง

แสงทอง และนายพิทักษ บุตรนิน 

การประกวดโฟลคซอง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อกท. หนวยราชบุรี
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ

ประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. ผลการประเมินมาตรฐานวิฃาชีพ 

เชิงปริมาณ สถานศึกษากำหนดใหผูเรียนทุกคนในชั้นปสุดทายระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส. 2 

ทุกสาขาวิชา ตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ที่สถานศึกษากำหนด โดยสถานศึกษาได

แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จัดใหมีการประชุมชี้แจงกรอบ

การประเมิน และรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 โดยมีเกณฑการประเมินในแตละ

ระดับดังนี้ 

ระดับ ปวช. ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม ดานทักษะและ

การประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม และผูเรียนตองไดคะแนน

ผานเกณฑ การประเมินทั้ง 2 ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ ปวส. ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม ดานทักษะและ

การประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ำกวาวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม และผูเรียนตองได

คะแนนผานเกณฑ การประเมินทั้ง 2 ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ

ผลการประเมินวิชาชีพในครั้งแรก มีผลดังนี้ 

- มีผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จำนวน 167 คน โดยเปนระดับ

ชั้นปวช. 111 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 105 คน และเปนระดับ ปวส. 

จำนวน 56 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จำนวน 51 คน 

เชิงคุณภาพ 

- มีผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ รอยละ 95.37 ผลการประเมินระดับคุณภาพ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม เปนระดับ ปวช. 
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รอยละ 95.13 ผลการประเมินระดับคุณภาพ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม และปวส. รอยละ 95.60 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดใหมีองคกร หนวยงานภายนอก

หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของสถานศึกษา และเปน

ไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 

2557 

 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (V-NET) 

- (ไมมีการทดสอบตามนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา)

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

เชิงปริมาณ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผู

ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยจัดโครงการอบรมใหความรูและการเขียนแผนธุรกิจ

บมเพาะผูประกอบการใหม ศูนยบมเพาะผูประกอบการ ใหกับนักเรียนที่สนใจเขารับการอบรม 

ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษา 2563 โดยมีผูเขาอบรม จานวน 63 ราย 

เชิงคุณภาพ  ผลการอบรมการเขียนแผนธุรกิจบมเพาะผูประกอบการใหม ศูนยบมเพาะผู

ประกอบการ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ที่ประกอบอาชีพธุรกิจทั้งหมดจำนวน 4 โครงการ ไดแก 

โครงการผลิตเห็ดเพ่ือการคา โครงการเลี้ยงไกเนื้อระบGAP โครงการเพาะเลี้ยงปลา โครงการ

เลี้ยงสุกร 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษา 

ในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ : โครงการ

เกษตรเพ่ือชีวิต เกษตรกรรุนใหมใสใจมาตรฐาน 

 

2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ สถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดการแขงขันอกท. ระดับจังหวัด (หนวย) จำนวน 8 

สาขาวิชา 36 ทักษะ และการประกวดอีก 8 การประกวด 
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มีผูเรียนที่ีไดรับรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด จำนวน 108 คน จากผูเรียน

ทั้งหมด 461 คน คิดเปนรอยละ 23.42 

เชิงคุณภาพ มีผูเรียนที่ีไดรับรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด และมีผลการคัด

เลือกหนวยอกท.ดีเดน ระดับภาคกลาง มาตรฐานเหรียญทอง 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษา

ในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียนในระดับภาค และ ระดับชาติ

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การดูแลแนะแนวผูเรียน 

เชิงปริมาณ สถานศึกษาจัดการระบบดูแลผูเรียนชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามรถสำเร็จ

การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปญหาการออกกลางคัน โดยจัดระบบดูแลผู

เรียน แตงตั้งครูที่ปรึกษาดู 1 คน ตอผูเรียน ไมเกิน 20 คน, จำกัดชั่วโมง Home Room ทุก

วันพฤหัสบดี เวลา 08:30 - 09:30 น. ตรวจเช็คการเขารวมกิจกรรมเขาแถวหนาเสาธง, การคัด

กรองกลุมเสี่ยง, การตรวจสุขภาพประจำปและการตรวจสารเสพติด, โครงการติดตามนักเรียน

ออกกลางคัน, โครงการเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษา, โครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษา, 

การอบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบของสถานศึกษา และโครงการอ่ืนที่เกี่ยวของในการเรียน

การสอน การปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม มีผูสำเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2563 แบง

ออกเปน ระดับ ปวช. จำนวน 98ราย, ระดับ ปวส. จำนวน 50 ราย รวมผูสำเร็จการศึกษาทั้ง

สิ้น 148ราย 

เชิงคุณภาพ จำนวนผูสำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนแรกเขาของรุน ระดับ ปวช. คิดเปนรอย

ละ 48.28 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 74.63 รวมผูสำเร็จการ

ศึกษาทั้งสิ้นคิดเปนรอยละ 54.81 

ผลการสะทอน องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถาน

ศึกษาวามีผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2562 สามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทั้ง

ภาครัฐและเอกชนหรือประกอบอาชีพในสาขางานที่เกี่ยวของหรือประกอบอาชีพอิสระ และ

ทำงานกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค
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เชิงปริมาณ สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เพื่อให

ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกทั้งทางดานจิตใจ พฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความ

ซ่ือสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

เปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา

ภูมิปญญาไทย จิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การดำเนินการ

สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาว สถานศึกษาไดกำหนด 

โครงการ กิจกรรมตลอดทั้งปการศึกษา เชน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศ

นักเรียน นักศึกษาใหม โครงการเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลง

กรณ บดินทร เทพยวรางกูร โครงการวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วัน

ไหวครู และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวของ และกำหนดเกณฑการประเมินผูเรียนออกเปน 3 กิจกรรม

หลัก ประกอบดวย 1). กิจกรรมหนาเสาธง, 2). กิจกรรมชมรมวิชาชีพ และ3).กิจกรรมเสริม

ที่ทางวิทยาลัยกำหนดใหเขารวม ประกอบดวย กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระ

มหากษัตริย นักเรียนตองเขารวมกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม และตองผานการประเมินทั้ง 3 

กิจกรรม ถึงจะนับวามีผลการเรียนกิจกรรม ผาน และเปนผูเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ทั้งนี้สถานศึกษายังคงใหการสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคกรเกษตรกรใน

อนาคตแหงประเทศไทย โครงการจิตอาสา โครงการชุมชนตื่นรู โครงการปรับสุขภาวะรวมกับ

ชุมชนฯลฯ และเขารวมประเมินการจัดกิจกรรมองคการฯ ในระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเขารับ

การประเมินในระดับภาคตอไป 

- มีจำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึ่งประสงค ประจำปการศึกษา 2563 เปนระดับปวช. 

จำนวน 305 คน และระดับปวส. จำนวน 156 รวมเปน 461 คน 

เชิงคุณภาพ 

- มีจำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึ่งประสงค ประจำปการศึกษา 2563  เปน  ระดับ

ปวช. รอยละ 77.38 และระดับปวส. รอยละ 87.18  รวมเปน รอยละ 80.69  

- มีผลการประเมิน อกท.ระดับภาค ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานเหรียญทอง 

ผลการสะทอน องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองนักเรียน 

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ดานการมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง

ประสงค มีจิตอาสา ชวยเหลือหนวยงานที่เกี่ยวของดวยดีเสมอมา 

 

3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

เชิงปริมาณ สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริม ในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาของสถานศึกษาในป
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ที่ผานมา จัดทำโครงการออกสำรวจและเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษา จัดเก็บขอมูลเขาสูตลาด

แรงงาน การดำเนินการในรูป V-COP ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด มี

การติดทางไปรษณีย ทางโทรศัพท และสถานศึกษา,ครูที่ปรึกษายังเปดรับขอมูลและติดตอผู

สำเร็จการศึกษาในรูปแบบทางไอที เชนการตั้งกลุม Facebook กลุมLINE สงผลใหไดขอมูลดัง

ตอไปนี้ ผูสำเร็จการศึกษาในป 2562.ทั้งหมด 167คน เปนระดับปวชที่สำเร็จการศึกษาในป 

2562. จำนวน84 คน ประกอบอาชีพ/ศึกษาตอ จำนวน 80 คน เปนระดับ ปวส.ที่สำเร็จการ

ศึกษาในป 2562 จำนวน 83 คน ประกอบอาชีพ/ศึกษาตอ จำนวน 77 คน 

เชิงคุณภาพ  ผูสำเร็จการศึกษามีงานทำ/ศึกษาตอ/ประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 94.01 โดยมี

ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/สถานศึกษาตอคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา ทั้งสาม

ดานในะดับ มาก โดยมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค ในระดับ มาก ดานสมารรถนะหลักและทั่วไป 

ระดับ มาก และดานสมรรถนะวิชาชีพ ระดับ มาก 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา

ในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ

และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ

  2) จุดเดน

  1 ผูสำเร็จการศึกษาสอบผานมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ผลการประเมิน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

2. ผูสำเร็จการศึกษาเปนที่ตองการของตลาดแรงงานและมีความพึงพอใจของสถานประกอบการ/สถานศึกษาตอ

คุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา ทั้งสามดานในระดับ มาก โดยมีความพึงพอใจของสถานประกอบการ/สถานศึกษดาน

คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค ในระดับมาก ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับมาก และดานสมรรถนะ

วิชาชีพ ระดับมาก

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1.. ผูสำเร็จการศึกษาเมื่อเปรียบกับจำนวนผูเขาเรียนแรกของรุน มีจำนวนนอย และมีปริมาณ

นักเรียนออกกลางคันคอนขางสูง 

2. มีการจัดทำขอมูลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาตตามแนวทางการประเมินคุณภาพของศูนย

บมเพาะฯ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. สงเสริม สนับสนุน ติดตาม โครงการพัฒนาผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาและโครงการที่

เกี่ยวของ เพ่ือแกปญหานักเรียนออกกลางคัน 
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2. สนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหผูเรียนสรางผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

3. สงเสริม สนับสนุน ติดตาม โครงการพัฒนาผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

เชิงปริมาณ สถานศึกษามีประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ทำการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ รอยละ 100

เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการเพื่อ

นำมาพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยทำการปรุงปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางาน พืชสวน การ

ผลิตสัตว สัตวรักษ เพาะเลี้ยงสัตวน้ำและเครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมกับสถานประกอบ

การ 

ผลสะทอน  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สงผลใหไดรับความเชื่อใจจากชุมชน ผูปกครองและหนวย

งานที่เกี่ยวของ ในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

เชิงปริมาณ สาขาวิชาที่ทำการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 5 สาขาวิชา ในระดับปวส. 

เชิงคุณภาพ สาขาวิชาที่ทำการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม รอยละ 83.33 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถานศึกษาในการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม สงผลให

สาขาวิชามีจำนวนนักเรียนนักศึกษา จำนวนมาก

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ
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1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

เชิงปริมาณ ครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฎิบัติ รอยละ 100 

เชิงคุณภาพ ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหนวยการเรียนรุที่มุงเนน

สมรรถนะอาชีพ มีแผนการจัดการเรียนรูสูการปฎิบัติที่มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมที่พึ่ง

ประสงค และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลาก

หลาย มีการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม มี

การประเมินตามสภาพจริงดวยรูปแบบที่หลากหลาย 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับคุณภาพแผนการ

จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติและสามารถนำไปใชจริงในการจัดการเรียนการสอน 

  

2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ ครูผูสอนมีการจัดทำแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใช

ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 36 คน 

เชิงคุณภาพ ครูผูสอนมีการจัดทำแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใช

ในการจัดการเรียนการสอนคิดเปน รอยละ 100 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับคุณภาพแผนการ

จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

3. การจัดการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ ครูผูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 35 คน มีแผนการจัดการเรียนรู

ครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 36 คน มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 36 คน มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 36 คน มีการจัดทำวิจัย

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและทำการแกปญหา จำนวน 36 คน 

เชิงคุณภาพ ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 100 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับสถานศึกษาตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 

4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

เชิงปริมาณ ครูผูสอนจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลจจำนวน 36 คน มีขอมูลสารสนเทศหรือ
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เอกสารประจำรายวิชาและชั้นเรียนเปนปจจุบัน 36 คน มีเทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนให

เอื้อประโยชนในการเรียนรูจำนวน 36 คน มีการใชวิธีการเสริมแรงเพื่อใหผูเรียนตั้งใจเรียน 

จำนวน 36 คน และมีการชวยเหลือดูแลผูเรียน จำนวน 36 คน 

เชิงคุณภาพ ครูผูสอนมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน รอยละ 100 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการ

บริหารจัดการชั้นเรียน 

 

5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 36 คน 

ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 36 คน มีการนำผลจากการพัฒนา

ตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 36 คน มีผลงานจากการ

พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพจำนวน 27 คน มีนวัตกรรมจาการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพรจำนวน 18 คน 

เชิงคุณภาพ ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพคิดเปนรอยละ 80.00 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของครู

ผูสอน 

 

6. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

เชิงปริมาณ สถานศึกษามีหองเรียน หองปฎิบัติการ ทั้งหมด จำนวน 42 หอง โดยมีหองเรียน 

หองปฎิบัติการทีี่มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 35 หองเรียน 

เชิงคุณภาพ ครูผูสอน และนักเรียนนักศึกษาสมารถเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอคุณภาพการเขา

ถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน นักเรียนนักศึกษา ทุก

คนมีสิทธิ์ในการเขาถึงและใชอินเทอรเน็ตในสถานศึกษา

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับผูบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
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ครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ ดานตางๆ 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 

4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนำผลการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช

ในการบริหารจัดการศึกษา 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน  สถานศึกษามีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถาน

ศึกษา ที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน 

 

2. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม

เชิงปริมาณ รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนาใหเอ้ือตอ

การจัดการเรียนรู รอยละ 100 โดยมีการดำเนินการดังนี้ 

1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม สิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนา

ดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอานวย ความ

สะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมี สวนรวม

ของครู บุคลากรและผูเรียน 

3. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอำนวย ความ

สะดวกตามแผนงาน โครงการที่กำหนด 

4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอำนวยความ

สะดวกที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

5. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และส่ิงอำนวยความ

สะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
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เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่หองเรียนหองปฏิบัติการโรงฝกงานหรือ

งานฟารม มีจำนวนที่เพียงพอ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน  องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการอาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

 

3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

เชิงปริมาณ สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การ

คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการ

บำรุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังรายการตอไปนี้ 

1. สถานศึกษามีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก (1.1 ระบบสง

กำลัง, 1.2 ระบบควบคุม, 1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน

หรืองานฟารม, 1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย)

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ 

3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มี

ระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษา ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

4. สถานศึกษามีระบบสื่อสารภายใน และภายนอก ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 

5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน ครู นักเรียน และชุมชนมีความพึงพอใจในการใชงาน 

 

4. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

เชิงปริมาณ สถานศึกษามีการบันทึกขอมูลผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการอยู

เปนประจำ การตรวจเช็คการเขาออกโดยใชเครื่องตรวจนับการเขาออกอัตโนมัติ จัดสถานที่ 

โตะ เกาอี้ หนังสือ เพียงพอตอจำนวนผูเรียน โดยดำเนินการดังนี้ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยาง

ตอเนื่อง 

2. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควา ของ

บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 

3. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่กำหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 

4. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริหารศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด ไมนอย
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กวารอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ 

5. มีแหลงเรียนรูเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนไดแก หอง

กายวิภาค หองสัตวปก หองชางเกษตร 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอแหลงเรียนรูและ 

ศูนยวิทยบริการ

 

 5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงานและสถานศึกษา 

สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) โดยมีความเร็วเฉลี่ยอยูที่ 

200 Mbps (เมกะบิทตอวินาที) โดยการดำเนินการดังนี้ 

1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 

2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการ

จัดเก็บและใชขอมูล 

3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา 

4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการจัดการภายนอกสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให การยอมรับระบบอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนภายในสถานศึกษา

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

สถานศึกษาไดดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดแนวทางปฏิบัติการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 5 ขั้นตอน 

เชิงปริมาณ สถานศึกษาไดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

จำนวน 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
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1. เตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. วางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3. จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4. ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5. สรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

โดยมีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 5 สาขาวิชา 

คิดเปนรอยละ 100 มีนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 473 คน เปนนักศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 

134 คน คิดเปนรอยละ 28.32 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยูในระดับ ยอด

เยี่ยม 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมและใหการยอมรับใน

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  2) จุดเดน

  1. สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถาน

ประกอบการ ชุมชน สังคมและตลาดแรงงาน 

2. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเนนผูเรียนเปนสาคัญโดยใช PJBL, STEM Education 

Model, Eco we, Google Classroom, Active Learning, Kahood, Puizz, Live.com WS 

3. .สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทา ID Plan และพัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อนามาใชในการจัดการเรียน

การสอน 

4. สถานจัดสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ มีระบบอินเทอรเน็ต เพื่อ

จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

2.ควรมีการเผยแพรนวัตกรรมของครูผูสอนและผูเรียนใหแกบุคคลภายนอก

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. พัฒนารูปแบบการจจัดการเรียนะการสอนออนไลนใหกับครู 

2.พัฒนาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ
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การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา โดยมีสวน

สำคัญในการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา จำนวน 21 คน โดยมีขอปฏิบัติ

ดังนี้ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี่สวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป

4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมอยูในระดับ ดีเลิศ 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ยอมรับในการบริหารสถานศึกษา 

 

2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการเรียนการ

สอน รอยละ 100 โดยการดำเนินการตามรายละเอียดตอไปนี้ 

1. สถานศึกษาแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา

ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ :  ครูผูทรงคุณคา ครูฝกในสถานประกอบการ ทุนการ

ศึกษา 

2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืนๆ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ 

3. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ รวมพัฒนาผูเรียนรอยละ 80 ของจานวนสาขา

งาน ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เชนการอบรมใหความรูเกี่วกับสัตวปา การพัฒนา

ศักยภาพการเปนผูนำ โครงการปลูกจิตสำนักรักทรัพยากรธรรมชาติและโครงการชุมชนตื่นรู

เพ่ือปรับสุขภาวะของนักเรียนนักศึกษาของชุมชนตำบลเขาชะงุม โครงการเรียนการสอน

วิชาการเลี้ยงปลาสวยงามและการเลี้ยงกุง โครงการอบรมวิชาชีพเครื่องยนตเล็ก การใชและการ

บำรุงรักษาเครื่องยนตดีเซลคูโบตา 
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4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน วัสดุ งบ

ประมาณ ทุนการศึกษา อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค  

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร 

การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอ

เนื่อง 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยูใน

ระดับยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของยอมรับในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การจัดการเรียนการสอน 

 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

เชิงปริมาณ สถานศึกษาใหความสำคัญในการรับบริการดานวิชาการและวิชาชีพ การบริการ

ชุมชน ดานเครื่องเสียง ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix It Center การบริจาคเลือด จิตอาสาและ

สรางนวัตกรรมเพ่ือชุมชน จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม

บริการชุมชน  เชนโครงการพัฒนาวัดและชุมชน (วัดเขาเขียว วัดเขาสม วัดพระศรีอารย วัดเขา

ชองพราน)  

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม

บริการวิชาการ ไดแก โครงการอบรมปลูกผักในโรงเรือน  โครงการอบรมใหความรูแกผูพิการ 

หนวยปากทอและบางแพ โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม 

บริการวิชาชีพ ไดแก โครงการฉีดวัคซืนตามชุมชน โครงการเลี้ยงไกไขใหกับกลุมผูพิการแกกลุม 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรม 

จิตอาสา เชน มูลนิธิปอเต็กติ้งทำความสะอาดวัดและขุมชน ทำความสะอาดศูนยสงเสริมตำบล

เขาชะงุม โครงการชมรมพืชศาสตรจิตอาสาปรับแตงภูมิทัศนโรงเรียนวัดหนองกลางดง  

5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีการบริการชุมชนและจิตอาสา ครบทุกกิจกรรม ผลการประเมินอยู

ระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา 

ในการรับบริการชุมชนและจิตอาสา
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4.3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธ์ิ

เชิงปริมาณ สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการสาหรับนักเรียน

นักศึกษาชั้นปสุดทาย ตองจัดทำชิ้นงานสิ่งประดิษฐ และรูปเลมการวิจัย กำหนดใหกลุมละไม

เกิน 3 คน พรอมกับนำมาจัดนิทรรศการ ในวัน เปดหนวยอกท. และในรายวิชาวิทยาศาสตร 

ครูผูสอนไดสงเสริม และพัฒนาใหผูเรียนจัดทำชิ้นงาน จัดแสดงผลงาน และประเมินผลงาน ใน

วัน การแขงขันทักษะอกท. ระดับหนวย ดวยเชนกัน และสถานศึกษายังสงเสริม สนับสนุน ใหผู

เรียนจัดทำสิ่งประดิษฐคนรุนใหม เขารมแขงขัน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”สิ่งประดิษฐคน

รุนใหม ในระดับจังหวัด จำนวน 1 ผลงาน ในการแขงขันโครงการเกษตรเพื่อชีวตเกษตรกรรุน

ใหมใสใจมาตรฐาน จำนวน 1 โครงการในระดับชาติ 

เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยจนเปนที่ยอมรับระดับชาติ จำนวน 1 โครงการ (โครงการเลี้ยงไกเนื้อ ตามระบบGAP)  

ระดับจังหวัด จำนวน 1 ชิ้นในการประกวดสิ่งประดิษฐครรุนใหมไดแก ทรายแมว 

ผลสะทอน องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา

นาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ

เผยแพร

  2) จุดเดน

  1. สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากบุคคล ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา 

และการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

2. สถานศึกษาไดรับความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอนทุกสาขางาน 

3. สถานศึกษามีการบริการชุมชนดานวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา และเปนที่ยอมรับยกยองใหเปนสถานศึกษาใน

การบริการชุมชนและจิตอาสา

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรมีการนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของผูเรียน ไปใชในการเผยให

มากขึ้น

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
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  1. สนับสนุน สงเสริม และจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค งานวิจัยของผูเรียน
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนที่ได 100

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 5 15

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

ผลรวมคะแนนที่ได 23

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 92.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
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ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 2 4

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนที่ได 89

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95 93.68

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนที่ได 25

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 3 9

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 79

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 85 92.94

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 65 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนที่ได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนที่ได 45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 45 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 1 3

ผลรวมคะแนนที่ได 3

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 15 20.00
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 96.36

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 93.68

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 97.07

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.94

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 80

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 20

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.64

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



24/6/2564 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2020/0311 51/52

สวนที่ 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพ่ิมเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 1. 1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผูเรียน

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1.โครงการพัฒนากลยุทธครูในการจัดการเรียนการสอนที่หลาก

หลาย

2.3 ดานการบริหารจัดการ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

วิจัยท่ีหลากหลาย
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

ท่ีอยู : 63/1 หมู 7 ตำบลเขาชะงุม อำเภอโพธาราม

จังหวัดราชบุรี 70120 

โทร: 032740039 

E-mail: kaset.rb@rbcat.ac.th

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวิชา

1 (ปวช.) 

5 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

313 (ปวช.) 

160 (ปวส.)

จำนวนครู

36

ผูอำนวยการ ดร.ทรงวุฒิ

เรือนไทย

โทร 032740039

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับคุณภาพ

94.64
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2562 2563

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 95.74 96.36

2. การจัดการอาชีวศึกษา 100.00 97.07

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95.00 80.00

รวม 97.40 94.64
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ขอมูลแกไขเมื่อ 2021-06-23 เวลา 10:57:06



24/6/2564 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/infosarprint/2020/0311 3/4

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

ท่ีอยู : 63/1 หมู 7 ตำบลเขาชะงุม อำเภอโพธาราม

จังหวัดราชบุรี 70120 

โทร: 032740039 

E-mail: kaset.rb@rbcat.ac.th

ระดับชั้น

ปวช. - ปวส.

จำนวนสาขาวิชา

1 (ปวช.) 

5 (ปวส.)

จำนวนผูเรียน

313 (ปวช.) 

160 (ปวส.)

จำนวนครู

36

ผูอำนวยการ ดร.ทรงวุฒิ

เรือนไทย

โทร 032740039

ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับคุณภาพ

94.64
กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2562 2563

Score Score

1. คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค 95.74 96.36

2. การจัดการอาชีวศึกษา 100.00 97.07

3. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95.00 80.00

รวม 97.40 94.64

ประเด็นที่
2562 2563

Score Score

1.1 ดานความรู 100.00 100.00

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92.00 92.00

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 91.58 93.68

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 100.00

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 92.94

2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 100.00

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100.00 100.00

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 100.00

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80.00 20.00
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