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สวนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ประเด็นพิจารณาที่อยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”
1.1.2 ประเด็นพิจารณาที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ”
1.1.3 ประเด็นพิจารณาที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”
1.1.4 ประเด็นพิจารณาที่อยูในระดับคุณภาพ “ปานกลาง”
1.1.5 ประเด็นพิจารณาที่อยูในระดับคุณภาพ “กําลังพัฒนา”
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1.2 จุดเดน
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี น ครราชสี ม า มี จุ ด เด น ด า นเอกลั ก ษณ เป น แหล ง เรี ย นรู
เทคโนโลยีการเกษตร โดยสนับสนุนใหครู และนักเรียนนําผลผลิตการเกษตร การทําฟารมไมดอก ฟารมพืชผัก
ฟารม โคเนื้ อ-ฟาร มโคนม ฟารมไก ฟาร มประมง โดยมีค วามร วมมือ กับสถานประกอบการมี การเผยแพร
ถายทอดองคความรู สู ชุม ชน สัง คม จัดเปน แหลง ทอ งเที่ยวเชิง เกษตร ซึ่ง เปน องคความรูทางการเกษตร
รวมทั้งมีระบบการบริหารทางดานวิชาการและวิชาชีพ การฝกอบรมอาชีพเกษตรกรระยะสั้น มีเครือขายทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1.3.1 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะแผนกวิชาสัตวศาสตร
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะแผนกวิชาพืชศาสตร
3) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะแผนกวิชาชางกลเกษตร
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะแผนกวิชาประมง
1.3.2 แผนพัฒนาการจัดทําแผนการเรียนการสอน และโครงการงาน
1) สงเสริม สนับสนุน ใหคณะครูจัดทําแผนการเรียนการสอนใหครบตามจํานวนครูผูสอนและ
รายวิชาที่สอน
2) โครงงานวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําสิ่งประดิษฐเพื่อใชการจัดการศึกษาและ
เขารวมแขงขันในโครงการตางๆ
1.4 ขอเสนอแนะการพัฒนาสถานศึกษา
1.4.1 สรางเครือขายความรวมมือ การจัดการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย นําหลักสูตรอาชีวศึกษาในสาขาตาง ๆ ที่สถานศึกษาเปดสอน
สรางองคความรูครูแนะแนว และผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจ สนใจเตรียมความพรอมเพื่อ
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เขาสูการเรียนดานอาชีพที่ตรงกับความถนัดและความประสงค ตอบสนองตอนโยบายการเพิ่มปริมาณผูเรียน
ดานอาชีวศึกษา
1.4.2 จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ในทุกสาขาที่เปดสอนอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) ภายใตกรอบเงื่อนไขของประโยชนที่เกิดรวมกันระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
และผูเรียน เนนจัดการศึกษาใหผูเรียนไดเรียนรูดว ยปฏิบัติจริง (Learning by doing) ใหเกิดทักษะวิชาชีพ
ทักษะชีวิตและคุณธรรม จริยธรรม สรางความมั่นใจในการเขาสูอาชีพอยางแทจริง
1.4.3 จัดสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความตองการของชุมชน
ผูเรียน และสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด อีกทั้งสนองตอบกับการพัฒนา คนไทย สังคมไทย
เพื่อเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน จัดการเรียนการสอนเนนภาษาที่สาม ภาษาจีน ภาษาประเทศ
อาเซียน เสริมเพิ่มเติม เพื่อผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.4.4 จัดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น
1.4.5 สงเสริม สนับสนุน บุคลากรใหมีโอกาสเขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน หรือศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาตนเอง และนํามาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป
1.4.6 เพิ่มจํานวนสถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนและการฝกทักษะประสบการณ
รวมกับสถานศึกษา
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ
สถานศึกษาไดมีการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ ดังนี้
1). สรางโอกาสทางการศึกษาโดยจัดโครงการ ดังนี้
1. มีระบบอินเตอรเน็ต ความเร็วสูงเพื่อให นักเรียน นักศึกษา ไดสืบคนขอมูล
2. มีระบบ I-teacher เพื่อติดตามผูเรียน การตรวจสอบผลการเรียน
2). สรางโอกาสทางแหลงทุนเพื่อให นักเรียน นักศึกษา และผูปกครองที่มีรายไดนอย ใหไดรับการศึกษาจบ
ตามหลักสูตร โดยมีโครงการดังนี้
1. โครงการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา เชน ผาปาการศึกษาเพื่อพัฒนาหอพัก พัฒนาแหลง
เรียนรู ระดมทุนการศึกษาจากผูมีจิตศรัทธา และอุปกรณการเรียน การสอน
2. มีกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา และมีกองทุนการศึกษาตอเนื่อง หรือทุนไดเปลาแกนักเรียน
นักศึกษา ที่เรียนดี
3) จัดทําโครงการให นักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูในการเรียน การสอน การทํากิจกรรม เพื่อเตรียมความ
พรอมการเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมั่นใจ ดังนี้
1. การเรียนรูแบบโครงการ PJBL สงเสริมทักษะอาชีพ และการฝกปฏิบัติการเปนผูประกอบการและ
การประกอบอาชีพอิสระไดจริง
2. จัดกิจกรรมโครงการ สงเสริม คุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ความเปน
ประชาธิปไตย
4) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษาไดมีการประสานความรวมมือกับบุคคล หรือชุมชน หรือ องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
งานวิจัยเพื่อรวมสรางสังคมแหงการเรียนรู รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีสถาน
ประกอบการรวมมือกับสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีที่เขมแข็ง จํานวน 20 สถานประกอบ ซึ่ง
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สถานประกอบการที่ลงนามความรวมมือกับสถานศึกษาจะมีคาตอบแทนใหนักเรียน นักศึกษาที่เขาฝกประสบ
การวิชาชีพทุกคนตามภาระงานและความสามารถ
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
สถานศึกษาไดมีการจัดการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยบรรลุเปาประสงคของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
1. นักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ และมีงานทํา
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
3. ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการ เพื่อการผลิตและพัฒนากําลังคนใหตรงกับความตองการ
ของแรงงงาน
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
ชื่อผลงาน
โครงการสีคิ้วโมเดล (Sikhiu Model)
ความเปนมาและความสําคัญ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาประเทศสู Thailand 4.0 เพื่อกาวพนจากกับดักประเทศที่มีรายได
ปานกลาง สูประเทศที่ประชากรมีรายไดสูง ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ดังนั้นการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ตองมุงเนนใหผูเรียนมีความรูในเนื้อหาและความเชี่ยวชาญ สรางความเขาใจอยางลึกซึ้งมากกวา
ความรูแบบผิวเผิน สรางการเรียนรูประสบการณโดยวิธีปฏิบัติจริง เรียนรูการใชเครื่องมือเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรอยางมีคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคนในการพัฒนาประเทศ
ที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน สรางผูประกอบการรายใหม SME และ
การสรางธุรกิจใหม “Startup” การจัดการศึกษาดานวิชาชีพโดยเฉพาะดานการเกษตรวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครราชสีมาเปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมงและประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ มุงมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผูเรียนใหเปนผูนําเกษตรกรรุนใหม สู “Smart Farmers”
โดยการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย ทําการเกษตรแบบประณีต โดยผูเรียนสามารถนําผลผลิต
ที่มีคุณภาพ ที่ดีตอสุขภาพออกสูประชาชนดวยวิธีทางการตลาดที่ทันสมัย
ดังนั้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา จึงไดจัดทําโครงการสีคิ้วโมเดล (Sikhiu Model)
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเกษตรสูความเปนเลิศ การเกษตรอยางยั่งยืนและเปนแบบอยางที่ดีในการจัดการศึกษา
กอใหเกิดประโยชนตอผูเรียน ชุมชน และประเทศชาติ ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนตนแบบสถานศึกษาดานเกษตรในยุคThailand 4.0
2. เพื่อเปนที่ฝกปฏิบัติจริงที่ทันสมัยของนักศึกษา
3. เพื่อเปนแหลงเรียนรูของเกษตรกรชุมชน และประชาชนที่สนใจ
4. เพื่อเปนแหลงผลิตและจําหนายสินคาเกษตร และอาหารปลอดภัย
5. เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
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กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดการดําเนินงานโครงการสีคิ้วโมเดล (Sikhiu Model) เปนการยกระดับการจัดการศึกษา
เกษตร ที่เนนการทําเกษตรแบบประณีต เกษตรอินทรีย ผลิตอาหารปลอดภัย และเปนการเกษตรที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม นักเรียน นักศึกษา เปนเกษตรกรรุนใหม "Smart Farmers" และการพัฒนานักเรียน นักศึกษา
อศ.กช. เกษตรกร และการจัดการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น ที่มีสงเสริมใหผูเรียนทุกระบบ ประกอบอาชีพดาน
การเกษตรที่สรางรายไดมั่นคงใหกับตนเองและครอบครัว สงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศใหเขมแข็ง
ยิ่งขึ้นไป
วิธีการดําเนินงาน
1. เขียนโครงการ กําหนดระยะเวลา การดําเนินงาน และเสนองบประมาณ
2. ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการการดําเนินทั้งหมดเพื่อออกแบบแนวทางการดําเนินโครงการ
4. ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนด
- กิจกรรมในการดําเนินงานโครงการสีคิ้วโมเดล (Sikhiu Model) และระยะเวลาดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1. พัฒนาฟารมธุรกิจ (ระยะเวลา ตั้งแต เดือนพฤษภาคม 2560 เปนตนไป) โดยปรับวิธีการเรียนการสอน
โดยใช (PjBL)และงานฟารมธุรกิจ ไดแก 1) ธุรกิจไมดอกไมประดับ “ดาวเรืองเหลืองราชันย” 2) ธุรกิจผัก
ไฮโดรโพนิกส 3) ธุรกิจโคเนื้อ และโคนม4) ธุรกิจไกเนื้อ 5) ธุรกิจไกไขอารมณดี 6) ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตร ไดแก น้ําแกงเปรอะกระปอง ไวน น้ํานมขาวโพด ไสกรอก และแหนม ฯลฯ 7) ธุรกิจเพาะลี้ยง
ปลาจําหนายทั้งสําหรับบริโภค และปลาสวยงาม
2. โครงการตลาดประชารัฐอาหารปลอดภัย (ระยะเวลา ตั้งแต เดือนธันวาคม 2560 เปนตนไป) เพื่อเปน
สถานที่จําหนายผลผลิตเกษตรของนักศึกษา และประชาชนในชุมชน (เปนอาหารและผลิตภัณฑที่เปนการผลิต
ที่ปลอดภัย เกษตรอินทรีย)
3. รานจําหนายสิน คาและศูนยบมเพาะ“เถาแกนอย”ธุรกิจเกษตรที่ทันสมัย (ระยะเวลา ตั้ง แต เดือน
พฤษภาคม 2560 เปนตนไป)
4. พัฒนาสถานศึกษาเกษตร ที่ทันสมัยและแหลงทองเที่ยวดานเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา (ระยะเวลา
ตั้งแต เดือนธันวาคม 2560 เปนตนไป) โดยการปรับภูมิทัศนในวิทยาลัยและกําหนดพื้นที่ในการทําการเกษตร
ในสถานศึกษาใหเปนสัดสวน และสวยงาม อาทิ 1) ปลูกไมดอกเปนทุงไวบริเวณพื้นที่ดานหนาและทางเขา
วิทยาลัย (ธุรกิจไมดอก) 2) ฟารมผักไฮโดร3) ฟารมโคนม โคเนื้อ ฯลฯ (สวยงามและทันสมัย) ใหคนมองเห็น
และประชาชนสามารถมาซื้อสินคาเกษตรจากตลาดและรานจําหนายของเราได
5. จัดทํารายงาน ประเมินผล และสรุปโครงการ
ผลการดําเนินงาน
1. ไดรับความสนใจจากประชาชน หนวยงานราชการ โรงเรียน และหนวยงานเอกชน จํานวน 22,342 คน
2. คาใชจายในการจัดงาน จํานวน 606,896.96 บาท
3. จากแบบสอบถาม จํานวน 150 ชุด ไดรับแบบประเมินคืน จํานวน 90 ชุด โดยทําการประเมินผลที่ระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับ สรุปไดวา มีผูตอบประเมินเพศชาย จํานวน 38 คน เทากับ 42.20 เปอรเซ็นต เพศ
หญิง จํานวน 52 คน เทากับ 57.80 เปอรเซ็นต มีสถานะเปนครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 14 คน
15.60 เทากับ เปอรเซ็นต เปนนักเรียน นักศึกษา จํานวน 11 คน เทากับ 12.20 เปอรเซ็นต และเปน
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ผูปกครองของนักเรียน นักศึกษา ผูเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม จํานวน 65 คน เทากับ 72.20 เปอรเซ็น ต
ประกอบอาชีพ รับราชการ จํานวน 29 คน เทากับ 32.20 เปอรเซ็นต พนักงานบริษัท จํานวน 17 คน เทากับ
18.90 เปอรเซ็นต อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 6 คน เทากับ 6.70 เปอรเซ็นต อาชีพคาขาย จํานวน 11 คน
เทากับ 12.20 เปอรเซ็นต อาชีพรับจาง จํานวน 4 คน เทากับ 4.40 เปอรเซ็นต และอื่นๆ จํานวน 23 คน
เทากับ 25.60 เปอรเซ็นต มีความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธ ในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.20 และ
4.27 ความพึงพอใจดานรานคาสวัสดิการ ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 3.90,3.81 และ 3.86 ความพึงพอใจดาน
หองสุขา ในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.00 ความพึงพอใจในการนําเสนอผลงานวิชาการ ในระดับ มากที่สุด
มีคาเฉลี่ย 4.39 ความพึงพอใจดานการสาธิตทักษะวิชาชีพ ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4.0ุ6,4.03 และ 3.94
ความพึง พอใจดานความรูที่สามารถนําไปประยุกตในชีวิตประจําวันไดและสามารถนําไปประกอบอาชีพให
ตนเองและชุมชน ในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.09 และ 4.04
ประโยชนที่ไดรับ
เพิ่มจํานวนนักเรียน นักศึกษา มากขึ้น ในปการศึกษา ๒๕๖๑ ไดมีการพัฒนาฟารม และผูเรียนไดฝก
ปฏิบัติจริง โดยปรับหลักสูตรการเรียน แบบโครงการ PjBL
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 146 หมู 3 ตําบล ลาดบัวขาว อําเภอ สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา 30340
โทรศัพท 098-1717938 โทรสาร E-mail kaset146@gmail.com Website www.kasetkorat.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
พ.ศ. 2472 เจาคุณสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา มหาอํามาตยโทพระยาเพชรดา (นายสะอาด ณ
ปอมเพชร) ไดปรารถนาตั้งโรงเรียนกสิกรรมขึ้นตามอําเภอตางๆ ในมณฑลนี้ และจัดใหเปนโรงเรียนกินอยู
ประจําเพื่อรับฝกเด็กนักเรียนที่สอบไลไดชั้นประถมปที่ 3 เขาเรียนและฝกหัดทําการอาชีพกสิกรรม หลักสูตร 2
ป คือชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ประถมบริบูรณชาย) เปนการฝกอบรมเด็กไทยใหมี
นิสัยรักใครอาชีพกสิกรรม เพื่อใหมีความรูในวิชา กสิกรรมพอเปนทางชวยทํามาหากิน เพื่อจะไดออกไปทํามา
หากินยังภูมิลําเนาเดิมของตนเอง จึงไดสั่งกําชับใหนายอําเภอจันทึกจัดหาที่ดินเตรียมไว ดังนั้น รองอํามาตย
มณฑลโทขุน เหมสมาหาร (นายประพงศ สกุนตะนาค) นายอํา เภอจันทึก พรอมดว ย นายสวั สดิ์ ศิริพัฒ น
กรรมการอําเภอ จึงไดออกสํารวจที่วางเปลา และเมื่อพิจารณาโดยรอบคอบแลวเห็นวาที่นาของราษฎรซึ่ง
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของหมูบานใหมสําโรง ที่ดินของ ผูบริจาคมีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร สมควรตั้ง เปน
โรงเรียนประถมกสิกรรมไดเพราะ
ก. มีเนื้อที่กวางขวางพอแกความตองการ
ข. ดินดีอุดมสมบูรณ
ค. อยูใกลลําตะคอง ทดน้ํามาใชในโรงเรียนคงสําเร็จ ประกอบกับอาศัยน้ําจากลําคลองเล็กๆ ในฤดูฝน
ไหลจากเขานอยและเขาสะเดาทางทิศเหนือของโรงเรียน ครั้นตอมา อํามาตยเอกพระยานายกนรชนวิมลภักดี
ผูวาราชการจังหวัดกับอํามาตยตรี พระชนุปการกิจ เกษตรมณฑลนครราชสีมา เปนกรรมการพิจารณาซื้อที่ดิน
รายนี้ ราคา 1,200 บาท ตอจากนั้น ขุนเหมสมาหาร นายอําเภอจันทึก ไดเริ่มลงมือกอตั้งโดยขอแรงราษฎร
จากตําบลบานหัน ตําบลสีคิ้ว ตําบลลาดบัวขาว ตําบลกุดนอย และบางหมูบาน ลงมือถางปานี้จนเสร็จ และได
ขอแรงราษฎรตําบลสีคิ้ว ตําบลลาดบัวขาว สุมเผาและขุดตอไม ปราบพื้นที่ใหราบเรียบจนเสร็จโดยมีขุนเหม
สมาหาร ควบคุมดูแลตลอดมา และไดเริ่มทําแผนผัง ปลูกสรางโรงเรียน อาคารเรียน บานพักครู โรงครัวและ
โรงอาหาร ชางปลูกสรางอาศัยราษฎรบานบุงลําไย โดยมีขุนบาลบุงลําไย กํานันตําบล บุงลําไย เปนหัวหนาชาง
ปลูกสราง โดยขุนเหมสมาหาร ควบคุมการปลูกสรางจนเสร็จเรียบรอย ในขณะนั้นมีเนื้อที่ทั้งหมด 564 ไร
การจัดการศึกษา
- พ.ศ. 2474 ทางจังหวัดไดสงราชบุรุษ แกว กสิภาร ป.ป.ก. เปนครูใหญพรอมดวยครูตามตําบลตางๆ ใน
อําเภอจันทึก รวม 4 คน ในปแรกเปดรับนักเรียนในอําเภอจันทึกและอําเภอสูงเนิน รวม 80 คน เริ่มเปดเรียน
วันที่ 10 มิถุนายน 2474 เปนตนมา
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- พ.ศ. 2482 โรงเรียนกสิกรรมประจําอําเภอจันทึก ไดเลื่อนฐานะจากโรงเรียนประถมกสิกรรม ประจํา
อําเภอจันทึกเปนโรงเรียนเกษตรกรรมบานใหมสําโรง สังกัดกองโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา และไดเปดทําการ
สอนจากประโยคประถมศึกษาบริบูรณชาย เปนประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (แผนกเกษตรกรรม) มีหลักสูตร
การเรียน 2 ป โดยรับนักเรียนที่สําเร็จประถมบริบูรณชาย (ป.4) เขาเรียนตอชั้นอาชีวศึกษาตอนตน
- พ.ศ. 2490 โรงเรียนเกษตรกรรมบานใหมสําโรง มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นอีก โดยขอซื้อจากชาวบานอีก 128 ไร
รวมกับเนื้อที่อยูกอนแลว 564 ไร เปนเนื้อที่ทั้งหมด 692 ไร
- พ.ศ. 2492 ในปนี้ทางโรงเรียนไดเปดทําการสอนถึงชั้นประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย (แผนก
เกษตรกรรม) มีหลักสูตรการเรียนตอจากชั้นประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนตนอีก 3 ป โดยรับนักเรียนที่เรียน
จบประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนตน (แผนกเกษตรกรรม) และรับนักเรียนที่สําเร็จชั้นมัธยมปที่ 3 จากโรงเรียน
สามัญศึกษา และในปเดียวกันนี้ไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปนโรงเรียนเกษตรกรรมนครราชสีมา
- พ.ศ. 2498 โรงเรียนไดยุบการสอนระดับประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนตน แผนกเกษตรกรรม คงเปด
สอนเพียงประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายแตแผนกเดียว
- พ.ศ. 2503 ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ไดเปลี่ยนจากการเรียกชื่อประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
(แผนกเกษตรกรรม) เรียกใหมวาประโยคมัธยมศึกษาตอนตน สายอาชีพแผนกเกษตรกรรม
- พ.ศ. 2507 ไดเปดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพแผนกเกษตรกรรม (ระดับ ม.ศ. 4-5-6)
หลักสูตร 3 ป รับนักเรียนจากผูสําเร็จ ม.ศ. 3 เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง
- พ.ศ. 2509 ไดยุบการสอนระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนตน สายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม คงเหลือ
ระดับเดียว คือ ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม
- พ.ศ. 2513 – 2518 โรงเรียนเปดสอนระดับประโยคประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาเกษตรกรรม (ป.กศ.
เกษตร) หลักสูตร 2 ป ซึ่งรับผูสําเร็จการศึกษาชั้น ม.ศ. 3 เขาเรียน เมื่อเรียนสําเร็จแลวไดออกไปเปนครูสอน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายขององคการบริหารสวนจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ
- พ.ศ. 2519 ไดเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม (ปวส.) 1 ตุลาคม พ.ศ.
2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมนครราชสีมา
- พ.ศ. 2535 ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาดีเดนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2536 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
- พ.ศ. 2537 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม กลุมวิชาชางกล
เกษตร
- พ.ศ. 2538 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชาง
ยนต และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
- พ.ศ. 2539 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
กันยายน 2539 และไดรับการเปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ในสมัยนายสุขวิช
รังสิตพลเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2545 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา
พืชศาสตร กลุมวิชาไมดอกไมประดับ
- พ.ศ 2546 เปดสอนหลั กสูตร ระดับ ประกาศนีย บัตรวิ ชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิช ยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
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- พ.ศ. 2546 เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
- พ.ศ. 2548 เปดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
- พ.ศ. 2551 เปดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล และเปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย
- พ.ศ. 2552 เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และเปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคยานยนต และสาขาวิชาชางไฟฟา
- พ.ศ. 2557 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงเรื่อง "การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556" จึง มีผลทําใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เปน
หนวยงานหนึ่งในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับแตนั้นเปนตนมา
- พ.ศ. 2558 เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
สภาพชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ตั้งอยูในเขตบานใหมสําโรง ตําบลลาดบัวขาว ในเขตการ
ปกครองทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว ทิศเหนือติดกับปาชุมชน ทิศใตติดกับทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี ทิศตะวันออกติดกับศูนยวิจัยพืชไรนครราชสีมา และทิศตะวันตกติดกับบานใหม
สําโรง
สภาพเศรษฐกิจ
ชุมชนที่วิทยาลัยฯ ตั้งอยูนั้นเริ่มมีความเจริญทางเศรษฐกิจมากขึ้น ตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๒ เมื่อมีถนนลาดยาง
ผานเขาไปในหมูบานทําใหสภาพสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลง นํามาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของชุมชน ปจจุบันชาวบาน
ในชุ มชนมีร ายได ม ากขึ้ น จากการทํา ธุ รกิ จ ส วนตั ว เช น ทํ าฟาร มโคนม เปด ร านขายของชํ า ขายอาหาร
นอกจากนี้ในชุมชนมีคลองน้ําเขื่อนลําตะคลองไหลผานมีน้ําใชตลอดป ทําใหชาวนา ชาวไร ชาวสวน สามารถ
ทําการเกษตรไดตลอดป
สภาพสังคม
ที่ตั้งของวิทยาลัยฯ ตั้งอยูในชุมชนชนบท จึงมีสภาพสังคมแบบชนบทมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับ
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ โดยชุมชนที่มีความผูกพันและมีกิจกรรมรวมกันอยูเปนประจํา ไดแก บานใหมสําโรง
บานโนนนา บานโนนแต บานลาดบัวขาว และบานน้ําเมา กิจกรรมที่จัดรวมกันเสมอ ไดแก การรวมทําบุญ
ทอดผาปา การทอดกฐิน การรวมกันพัฒนาอาคารสถานที่ของหมูบาน การเผยแพรความรูทางการเกษตรแก
ชุมชน เปนตน นอกจากนี้ที่ตั้ง ของชุมชนยัง มีหนวยงานราชการที่สําคัญ เชน ศูนยวิจัยพืชไรนครราชสีมา มี
ฟารมเลี้ยงสัตวของเอกชน ไดแก ฟารมลาดบัวขาว และหางจากวิทยาลัยฯ ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีสนาม
กอลฟ รีสอรท หลายแหง เชน พานอรามา ภูตะวัน เปนตน
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

ฝ่ ายบริ หารทรั พยากร

ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา

ฝ่ ายวิชาการ

นายมิตรจิตร ทะโรงอาด

น.ส.จันทร์ เพ็ญ วรวสุ วัส

นายยงยุทธ สุ ทธิชาติ

นางสิ ริกร แพงทอง

งานบริหารทัว่ ไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางพรทิพย์ เทียบกลาง

นางจรรยา หาญอาวุธ

นายสุ รพงษ์ มีศรี

งานบุคลากร

งานศู นย์ ข้อมูลสารสนเทศ

งานครู ทปี่ รึกษา

นายอาทิตย์ สุ ดาจันทร์

นายวิทูร เปรมภิรักษ์

นางมนัญญา กาฬกาญจน์
งานการเงิน

งานความร่ วมมือ

นางอรอุมา ต้ นดี

นางจันทร์ เพ็ญ ไชยสิ ทธิ์

งานการบัญชี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางพรทิพย์ เทียบกลาง
งานพัสดุ
นางนฤมล มีศรี
งานอาคารสถานที่
นายมนตรี ศรีสุระ
งานทะเบียน
นางรัศมิ์เกล้า สื บทรัพย์
งานประชาสั มพันธ์
นางกชกร อยู่รัมย์

นางรัศมี มีอาํ นาจ
งานส่ งเสริมการผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวนภาพร จ่ าเมืองฮาม
งานฟาร์ มและโรงงาน
นายเรวัตต์ จันทวิญ�ูรักษ์
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์
นางอุษา พรพงษ์

งานปกครอง
นายประเวทย์ ใจฝั้น
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวรัชนู บุญจันทร์

แผนกวิชาตามสาขาทีเ่ ปิ ดสอน
พืชศาสตร์

นายคําจันทร์ ชาญชิต

สัตวศาสตร์

นายปริญญา หวังมั่น

ประมง

นางสมพร ไชยนาพงษ์

บริหารธุรกิจ

นางจุฑารัตน์ โควสุ ภทั ร

ช่ างกลเกษตร

นายมนตรี ศรีสุระ

อุตสาหกรรมเกษตร นายอนุศิลป์ เทือกชัยคํา
สามัญสัมพันธ์

นางจันทร์ เพ็ญ ไชยสิทธิ์

งานพัฒนาหลักสู ตรการเรียนการสอน
นางวันทนา บัวแสง

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานวัดผลและประเมินผล

นางวิลยั ลักษณ์ ไทยดี

นางสาววิรยา สี ขาว

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานวิทยบริการและห้ องสมุด

นายวาทิต บัวแสง

นายอาทิตย์ สุ ดาจันทร์
งานอาชีวศึกษาและทวิภาคี
นายอรรถพร ไชยนาพงษ์
งานสื่ อการเรียนการสอน
นางสุ กญ
ั ญา ใจฝั้น
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2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียน
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.

ปกติ
348
203
130
681

ระดับชั้น
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.

ทวิภาคี
0
5
0
5
ปกติ
233
241
474

ทวิศึกษา
18
68
19
105
ทวิภาคี
69
132
201

รวม
366
276
149
791
รวม
302
373
675

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

แรกเขา
25
330
355

สําเร็จการศึกษา
101
249
350

คิดเปนรอยละ
404.00
75.45
98.59

สําเร็จการศึกษา
106
312
418

คิดเปนรอยละ
41.73
71.40
60.49

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

แรกเขา
254
437
691
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ขอมูลบุคลากร
ประเภท
ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รอง
ผูอํานวยการ/ ผูชวยผูอํานวยการ
ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการ
รับรอง
ขาราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจาหนาที่
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

ทั้งหมด
(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรงสาขา
(คน)

5

5

-

58

58

58

2
8
0
9
12

7
6
-

8
9
-

26

-

-

75
120

71
71

75
75

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)
1
0
1
2
3
5
0
0
0
0
0
0
1
5
6
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
9
13
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ขอมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน(หลัง)
10
13
1
4
15
43

ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จํานวน(บาท)
2,138,299.35
4,593,983.10
788,000.00
7,688,087.81
2,631,261.89
17,839,632.15

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
อัตลักษณ
มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย ใฝรู สูงาน ชํานาญเทคโนโลยี
เอกลักษณ
แหลงเรียนรู เทคโนโลยีการเกษตร
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เปนสถานศึกษาที่มุงจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน
คนดานวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม ตอบสนองความตองการของชุมชน
ทองถิ่น สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน สามารถดํารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความเปนเลิศทางดานเทคโนโลยีการเกษตร
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พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาตอบสนอง
ความตองการของชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
3. พัฒนาผูเรียนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคสามารถดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปนศูนยการเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูชุมชน และสังคม
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนในพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
เปาประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน
3. เพื่อพัฒนาครู บุคลากร
4. เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่หลากหลาย
5. เพื่อผลิตและพัฒนากําลัง คนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ตอบสนองความตองการของชุมชน สถาน
ประกอบการ และตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ
6. เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
7. เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสาธารณะและจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
8. เพื่อเปนศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีการเกษตรในสถานศึกษา และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูชุมชน
และสังคม
9. เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรูโดยรวมมือกับสถานประกอบการ
10. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียน ครู ถายทอดความรูโดยฝกอบรมวิชาชีพตอยอดอาชีพ สราง
อาชีพสําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ
11. เพื่อสง เสริมสนับสนุน ผลิตและพัฒ นากําลัง คนรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ
โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาเปนความตองการของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. สงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน
3. ครูไดรับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
4. ผลิ ตและพัฒ นากําลัง คนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ตอบสนองความตอ งการของชุมชน สถาน
ประกอบการ และตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ
5. พัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
6. พัฒนาระบบประเมินมาตรฐาน
7. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยที่ดีมีความรับผิดชอบ
สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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8. สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิต
สาธารณะและจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
9. เปนศูนยการเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูชุมชน และสังคม
10. สงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียน ครู ถายทอดความรูฝกอบรมวิชาชีพ พัฒนาตอยอดอาชีพสรางอาชีพ
สําหรับผูประกอบการอาชีพอิสระ
11. สงเสริมสนับสนุนผลิตและพัฒนากําลังคนรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการโดยเฉพาะ
การศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชา เปนตามความตองการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
2. สงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน
3. พัฒนาครู บุคลากร
4. ผลิตและพัฒนากําลัง คนใหมีสมรรถนะไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของการตลาดแรงงานและสัง คมใน
ประเทศ
5. พัฒนาหลักสูตรใหมีผลลัพธการเรียนรูเปนไปตามสมรรถนะตามมาตรฐานที่อาชีวศึกษา
6. พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
7. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคสามารถดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. สง เสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข มีจิต
สาธารณะและจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
9. สงเสริมสนับสนุน ครู นักเรียน จัดศูนยการเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
10. สงเสริมสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมภายใตความรวมมือกับสถานประกอบการ
11. สงเสริม สนับสนุน นักเรียน ครู ถายทอดความรูโดยฝกอบรมวิขาชีพ พัฒนาตอยอดอาชีพ หรือสราง
อาชีพสําหรับผูประกอบการอิสระ
12. สงเสริมสนับสนุนผลิตและพัฒนากําลังคนรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการโดยเฉพาะ
การศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาเปนความตองการของตลาดแรงงาน
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560
รายการ
กิจกรรมทดสอบกําลังใจ

รางวัล
รางวัลอื่น ๆ

รางวัลกลุมลูกเสือวิสามัญ (ชาย) ดีเดน
รางวัลอื่น ๆ
กลุม 1 กอง 3 หมู 1
รางวัล สถานศึกษาปลอดภัย และ
รางวัลอื่น ๆ
สุขภาพอนามัยดี ดีเดน

ระดับ

ใหโดย
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ครั้งที่
ชาติ
๑๙
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
ชาติ
ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ.คายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
ชาติ กระทรวงแรงงาน
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รายการ
รางวัล ระดับ
ใหโดย
ประเภทที่ 1 การดําเนินงานภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมกับ การ
วิทยาลัยดีเดน โครงการชีววิถีเพื่อการ รองชนะเลิศ ภาค
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
พัฒนาอยางยัง่ ยืน
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ
รางวัลสุดยอดอาชีวะอัจฉริยะดีเดน ในโครงการพัฒนา
และเสริมสรางกําลังคนอาชีวศึกษาเกษตร ประเทศ
ไทย 4.0 สูการเปน "Smart Farmer"
รางวัลระดับชาติและนําเสนอผลงานในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอผลงาน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ

รางวัล ระดับ

ใหโดย
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
รางวัล
ชาติ กับ สถาบันระหวางประเทศเพื่อ
อื่น ๆ
การคาและการพัฒนา
รางวัล
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา ณ.วิทยาลัยการอาชีพบัว
ใหญ

เปตองครูหญิง กีฬาอาชีวะสัมพันธ ครั้งที่ 36

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายวาทิต บัวแสง
รางวัลครูดีเดน
นางนฤมล มีศรี
รางวัลครูดีเดน
นางสมพร ไชยนาพงษ
รางวัลครูดีเดน
นางวันทนา บัวแสง
ครูดีเดน
นายประเวทย ใจฝน
ครูดีเดน
นายอาทิตย สุดาจันทร
ครูดีเดน
นางสุกัญญา ใจฝน
ครูดีเดน

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางนฤมล มีศรี
ครูดีเดน
นายอรรถพร ไชยนาพงษ
ครูดีเดน
นางจุฑารัตน โควสุภัทร
ครูดีเดน
นายอนุศิลป เทือกชัยคํา
ครูดีเดน
นายมนตรี ศรีสุระ
ครูดีเดน
นายปริญญา หวังมั่น
ครูดีเดน
นายสุรพงษ มีศรี
ครูดีเดน
นางมนัญญา กาฬกาญจน
ครูดีเดน
นางอุษา พรพงษ
ครูดีเดน
นางพรทิพย เทียบกลาง
ครูดีเดน
นางพฤติยา บุตรเอก
ครูดีเดน
นายอนุรัตน ปะติเก
ครูดีเดน
นายชนคุณ สืบทรัพย
ครูดีเดน
นายไพสิฐ เทียบกลาง
ครูดีเดน
นายธีรุตม พฤติวณิชยกุล
ครูดีเดน

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวลินดา ตะโนนทอง
ครูดีเดน
นางชอทิพย ลอนจันทึก
ผูปฏิบัติงานดีเดน
นางสาววาสนา เด็ดพุดซา
ผูปฏิบัติงานดีเดน
นายรัญจวน สรอยสูงเนิน
ผูปฏิบัติงานดีเดน
นายมานพ ทองชั่ง
ผูปฏิบัติงานดีเดน
นางนภาพร สนธิการณ
ผูปฏิบัติงานดีเดน
นางสาวกนกกร สุขเหลือง
ผูปฏิบัติงานดีเดน
นางสาวสุภาพร เหลืองจันทึก
ผูปฏิบัติงานดีเดน
นางสาวจันจิรา กุลจันทึก
ผูปฏิบัติงานดีเดน
นางสาวนิภาวรรณ วิลัยศรี
ผูปฏิบัติงานดีเดน
นายสัจจา รั้วชัย
ผูปฏิบัติงานดีเดน
นางสาวเปรมฤทัย ดอกบานเย็น
ผูปฏิบัติงานดีเดน
นายกิตติชัย สุขกิจ
ผูปฏิบัติงานดีเดน
นางสาวพนิดา เทศจันทึก
ผูปฏิบัติงานดีเดน
นางสาวมลิวรรณ หนาจันทึก
ผูปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาววรีพันธ บุญชด
การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐของคนรุน รางวัลอื่น ๆ
ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายวศิน เรืองจันทร
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ
นางวิลัยลักษณ ไทยดี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ
นางพฤติยา บุตรเอก
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ
นางสาวอิสราภรณ ประสมสัตย
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ
นางสาวจุฑามาศ บุญโพธิ์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ
นางสาววนิดา เจียมผักแวน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ
นางพฤติยา บุตรเอก
การประกวดและจัดนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา
นายวศิน เรืองจันทร
การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา
นางวิลัยลักษณ ไทยดี
การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา
นางอุษา พรพงษ
ครูดีเดน
นายธีรุฒน พฤฒิวณิชยกุล
ครูดีเดน

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สํานักงานคณะกรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษา
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวพิมพภัสษร เพชรขาว
ครูดีเดน
นายอนุรัตน ปะติเก
ครูดีเดน
นางสาววีรพันธ บุญชด
ครูดีเดน
นางสุกัญญา ใจฝน
ครูดีเดน
นายประเวทย ใจฝน
ครูดีเดน
นางสาววนิดา เจียมผักแวน
ครูดีเดน
นายพิสิทธิ์ ไกรสงคราม
ครูดีเดน
นางรัศมิ์เกลา สืบทรัพย
ครูดีเดน
นางจรรยา หาญอาวุธ
ครูดีเดน
นางสาวนภาพร จาเมืองฮาม
ครูดีเดน
นางสาวกรกช อยูรัมย
ครูดีเดน
นางมนัญญา กาฬกาญจน
ครูดีเดน
นางบุศรินทร พาจันทึก
ครูดีเดน
นางจุฑารัตน โควสุภัทร
ครูดีเดน
นายอาทิตย สุดาจันทร
ครูดีเดน
นายวาทิต บัวแสง
ครูดีเดน

รางวัล

ระดับ

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

ใหโดย
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายสุรพงษ มีศรี
ครูดีเดน
นายคําจันทร ชาญชิต
ครูดีเดน
นายปญญา วาวิทย
ครูดีเดน
นางสาวชลลัดดา แสงอรุณ
ครูดีเดน
นายชัย จํารัสบุญ
ครูดีเดน
นางสวจุฑามาศ บุญโพธิ์
ครูดีเดน
นายเจษฎา สนสุภาพ
ครูดีเดน
นายกริช เสวกานันท
ครูดีเดน
นายพงษพันธุ จันทรมูล
ครูดีเดน
นางสาววิรยา สีขาว
ครูดีเดน
นางจันทรเพ็ญ ไชยสิทธิ์
ครูดีเดน
นายอนุศิลป เทือกชัยคํา
ครูดีเดน
นางอรอุมา ตนดี
ครูดีเดน
นางปราณี หวังมั่น
ครูดีเดน
นายปริญญา หวังมั่น
ครูดีเดน
นายไพสิฐ เทียบกลาง
ครูดีเดน

รางวัล

ระดับ

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

ใหโดย
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงาคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางพรทิพย เทียบกลาง
ครูดีเดน
นายมนตรี ศรีสุระ
ครูดีเดน
นางวันทนา บัวแสง
ครูดีเดน
นางสาวลินดา ตะโนนทอง
ครูดีเดน
นางพรทิพย เทียบกลาง
คนดีศรียาโม
นางสาววรีพันธ บุญชด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐ
กระดาษจากกากขาวโพด
นายอนุศิลป เทือกชัยคํา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐ
กระดาษจากกากขาวโพด
นายไพสิฐ เทียบกลาง
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐ
กระดาษจากกากขาวโพด

รางวัล

ระดับ

ใหโดย
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายศุภวิชญ บิดา
รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขนาดกลาง

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

นายนวดล ทองนาค
การแขงขันทักษะการจัดสวนตูกระจก

ชนะเลิศ

นายปรมินทร เกษใส
การแขงขันทักษะการจัดวนตูกระจก

ชนะเลิศ

องคการเกษตรกรในในอนาคตแหงประเทศไทยใน
ภาค พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในในอนาคตแหงประเทศไทยใน
ภาค พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายกฤษิฎ บุญแข็ง
การแขงขันทักษะวิชาชีพการผลิตน้ํานมจาก
พืช
นางสาวนอลาพอ เพลาวิวรรชน
การแขงขันทักษะวิชาชีพการผลิตน้ํานมจาก
พืช

รางวัล

ระดับ

ชนะเลิศ

ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

นางสาวนันธริยา ออนนวม
การแขงขันทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อไก

ชนะเลิศ

ภาค

นางสาวอโนทัย บุญปก
การแขงขันทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อไก

ชนะเลิศ

ภาค

นางสาวสุนารี กลาพิทักษ
การแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐ ประเภท ชนะเลิศ
ที่ 7 ดานผลิตภัณฑอาหาร
นายณัฐพงศ แกววันนา
การแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐ ประเภท ชนะเลิศ
ที่ 7 ดานผลิตภัณฑ
นางสาวนภัสสร รุงเรืองกิจกุล
การแขงการประกวดสิ่งประดิษฐ ประเภทที่ ชนะเลิศ
7 ดานผลิตภัณฑอาหาร

ภาค
ภาค
ภาค

นางสาวสุวคนธ คุชิตา
การแขงขันทักษะพืชผัก

รองชนะเลิศ ภาค

นายเอกรัตน ทองธรรมรัตน
การแขงขันทักษะการใชแทรกเตอร

รองชนะเลิศ ภาค

นายชลนที เฉลียวพจน
การแขงขันทักษะการจัดตูปลา

รองชนะเลิศ ภาค

นายทักษิณ สมอาษา
การแขงขันทักษะการจัดตูปลา

รองชนะเลิศ ภาค

ใหโดย
องคการเกษตรกรในในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายธวัชชัย ปกสันเทียะ
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของ
หนวย อกท.
นายณัฐพล สิงหสระนอย
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของ
หนวย อกท.
นายภานุวัฒน แลจะบก
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของ
หนวย อกท.
นายวิโรจน ลีลานอย
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของ
หนวย อกท.
นายศุภวิชญ บิดา
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของ
หนวย อกท.
นายสุรเดช นอยหนองสรวง
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของ
หนวย อกท.

รางวัล

ระดับ

รองชนะเลิศ ภาค
รองชนะเลิศ ภาค
รองชนะเลิศ ภาค
รองชนะเลิศ ภาค
รองชนะเลิศ ภาค
รองชนะเลิศ ภาค

นายวายุ ปดทุม
การแขงขันทักษะกอสราง

รองชนะเลิศ ภาค

นายสุทัศน นุขุนทด
การแขงขันทักษะชางกอสราง

รองชนะเลิศ ภาค

นางสาวโยษิตา โหมสันเทียะ
การสัมมนาผลงานวิชาการผลงานวิจัยสาขา รองชนะเลิศ ภาค
สัตวศาสตร
นางสาวรัชนีภรณ สีทา
การสัมมนาผลงานวิชาการผลงานวิจัยสาขา รองชนะเลิศ ภาค
สัตวศาสตร
นางพงษเพชร ศรีสุข
การสัมมนาผลงานวิชาการผลงานวิจัยสาขา รองชนะเลิศ ภาค
สัตวศาสตร

ใหโดย
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ใหโดย
นางสาวมะลิกา พิกุลหอม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
การสัมมนาผลงานวิชาการผลงานวิจัยสาขา รองชนะเลิศ ภาค พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
บริหารธุรกิจ
สยามบรมราชกุมารี
นางสาวหทัยรัตน มาตยะขันธ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน
การสัมมนาผลงานวิชาการผลงานวิจัยสาขา รองชนะเลิศ ภาค พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
บริหารธุรกิจ
สยามบรมราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
นายเอกรัตน ทองธรรมรัตน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ชนะเลิศ ชาติ
การแขงขันทักษะการใชแทรกเตอร
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
นายจตุพล แหวกระโทก
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ
การแขงขันทักษะการจัดสวนตูกระจก
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
นายปรมินทร เกษใส
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รองชนะเลิศ ชาติ
การแขงขันทักษะการจัดสวนตูกระจก
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
นายกฤษิฎ บุญแข็ง
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การแขงขันทักษะวิชาชีพการผลิตน้ํานมจาก รางวัลอื่น ๆ ชาติ
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ.
พืช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
นางสาวนอลาพอ เพลาวิวรรชน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การแขงขันทักษะวิชาชีพการผลิตน้ํานมจาก รางวัลอื่น ๆ ชาติ
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ.
พืช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
นายวายุ ปดทุม
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ
การแขงขันทักษะชางกอสราง
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
นายสุทัศน นุขุนทด
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ
การแขงขันทักษะชางกอสราง
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

นางสาวสุนารี กลาพิทักษ
การประกวดสิ่งประดิษฐ ประเภทที่ 7 ดาน รางวัลอื่น ๆ ชาติ
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวนภัสสร รุงเรืองกิจกุล
การประกวดสิ่งประดิษฐ ประเภทที่ 7 ดาน รางวัลอื่น ๆ ชาติ
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวนัทธริยา ออนนวม
รางวัลอื่น ๆ ชาติ
การแขงขันทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว
นางสาวอโนทัย บุญปก
รางวัลอื่น ๆ ชาติ
การแขงขันทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว
นางสาวสุวคนธ คุชิตา
การแขงขันทักษะพืชผัก

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

นางสาวโยษิตา โหมสันเทียะ
การแขงขันการสัมมนาผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยสาขาสัตวศาสตร

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

นางสาวรัชนีภรณ สีทา
การแขงขันการสัมมนาผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยสาขาสัตวศาสตร

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

นายพงษเพชร ศรีสุข
การแขงขันการสัมมนาผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยสาขาสัตวศาสตร

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

นายชลนที เฉลียวพจน
การปขงขันทักษะการจัดตูปลา

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

ใหโดย
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระดับชาติ ครัง้ ที่ 39 ณ.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระดับชาติ ครัง้ ที่ 39 ณ.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระดับชาติ ครัง้ ที่ 39 ณ.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสารคาม
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
นางสาวมะลิกา พิกุลหอม
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
การแขงขันการสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพ รางวัลอื่น ๆ ชาติ กุมารี ระดับชาติ ครัง้ ที่ 39 ณ.วิทยาลัยเกษตรและ
เกษตรและที่เกี่ยวของ สาขาบริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
นางสาวกัญญาภัค สรอยสูงเนิน
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
การแขงขันการสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพ รางวัลอื่น ๆ ชาติ กุมารี ระดับชาติ ครัง้ ที่ 39 ณ.วิทยาลัยเกษตรและ
เกษตรและที่เกี่ยวของ สาขาบริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารคาม
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
นางสาวหทัยรัตน มาตยะขันธ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
การแขงขันการสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพ รางวัลอื่น ๆ ชาติ กุมารี ระดับชาติ ครัง้ ที่ 39 ณ.วิทยาลัยเกษตรและ
เกษตรและทีเ่ กี่ยวของ สาขาบริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารคาม

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวทิตยา ยอดคํา
รางวัล ระดับเหรียญเงิน การประกวดและจัดนิทรรศการ
โครงการวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งที่ 28
นายสุธีร กลีบกลางดอน
รางวัล ระดับเหรียญเงิน การประกวดและจัดนิทรรศการ
โครงการวิทยาศาสตร - อาชีวศึกษา - เอสโซ ครั้งที่ 28
นายวีรศักดิ์ บํานาญกลาง
รางวัลระดับเหรียญเงิน การจัดประกวดนิทรรศการ
โครงการวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งที่ 28
นางสาวพรศิริ คําเพาะ
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน กระดาษจากกากขาวโพด
นางสาวดวงรัตน ไกรสัน
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน กระดาษจากกากขาวโพด

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

ชนะเลิศ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายยุทธศิลป ถิ่นพุดซา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน กระดาษจากกากขาวโพด
นายไกรสิทธิ์ สัวประโคน
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน กระดาษจากกากขาวโพด
นายเอกสิทธิ์ บุญมา
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน กระดาษจากกากขาวโพด
นายศิวนาถ ประจันทรศรี
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะชางเชื่อม
นายพีระยุทธ เตียนกระโทก
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะชางเชื่อม
นายจตุพล แหวกระโทก
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะชางไฟฟา
นายทศพล กองประชุม
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะการจัดสวนตูกระจก
นายปรมินทร เกษใส
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะการจัดสวนตูกระจก

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวนอลาพอ เพลาวิวรรชน
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะการผลิตน้ํานมจากพืช
นางสาวอรวี สันติดงสกุล
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะการผลิตน้ํานมจากพืช
นางสาวยุพา คีรีไพรกายแกว
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะการผลิตน้ําผักผลไม
นางสาวนภัสสร รุงเรืองกิจ
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะการผลิตน้ําผักผลไม
นางสาวกัญญาภัค สรอยสูงเนิน
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะบัญชีฟารมโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป
นางสาวชนิสรา ชํานิงาน
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ
นางสาววิยุชดา วิทยา
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ
นางสาววิมลมาศ ศรศักดิ์
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 สัมมนาผลงานวิชาการประเภทผลงาน
การวิจัย สาขาทั่วไป

รางวัล

ระดับ

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

รางวัลอื่น ๆ

องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
ชาติ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

ใหโดย
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศ ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)

องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
ชาติ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
ชาติ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
ชาติ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวปริญญา มาตรา
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 สัมมนาผลงานวิชาการประเภทผลงาน
การวิจัย สาขาทั่วไป
นายวิโรจน ลีลานอย
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 การแสดงผลงานกิจกรรมเดนของหนวย
อกท.
นางสาวรัชฎาพร อุน แกว
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
(อกท.) ครั้งที่ 40 การแสดงผลงานกิจกรรมเดนของหนวย
อกท.
นายจตุพล แหวกระโทก
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับภาค
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะชางไฟฟา
นางสาวนอลาพอ เพลาวิวรรชน
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับภาค
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะการทําน้ํานมจากพืช
นางสาวอรวี สันติดงสกุล
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับภาค
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะการทําน้ํานมจากพืช
นางสาวโศรดาภรณ สุดจันทึก
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับภาค
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่น ๆ

องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
ชาติ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

รางวัลอื่น ๆ

องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
ชาติ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)

รางวัลอื่น ๆ

องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
ชาติ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวกัญญาภัค สรอยสูงเนิน
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับภาค
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะบัญชีฟารมโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป
นายพีระยุทธ เตียนกระโทก
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับภาค
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะชางเชื่อม
นายระพีพฒ
ั น หารก่ํา
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับภาค
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะการจัดสวนในภาชนะแกวใส
นางสาวยุพา ศีรีไพรกายแกว
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับภาค
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะการทําน้ําผักผลไม
นายกรวิทญ อัตถะโดน
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับภาค
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะพิมพดีดดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร
นางสาวชนิสรา ชํานิงาน
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับภาค
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ
นางสาววิชยุดา วิทยา
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับภาค
(อกท.) ครั้งที่ 40 ทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ
นางสาววิมลมาศ ศรศักดิ์
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับภาค
(อกท.) ครั้งที่ 40 การสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ประเภทผลงานวิจัย สาขาอื่นๆ

รางวัล

ระดับ

รอง
ชนะเลิศ

องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมนสมเด็จ
ภาค
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)

รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ

รอง
ชนะเลิศ

รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ

รอง
ชนะเลิศ

ใหโดย

องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
ภาค
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
ภาค
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
ภาค
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมนสมเด็จ
ภาค
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
ภาค
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
ภาค
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
ภาค
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
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ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นายกีรติ นิคมไพบูลย
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
รอง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับภาค
ชนะเลิศ
(อกท.) ครั้งที่ 40 การจัดแสดงผลงานกิจกรรมเดนของ
หนวย อกท.
นางสาวรัชฎาพร อุนแกว
การสัมมนาทางการวิชาการ การประกวด การแสดง และ
รอง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับภาค
ชนะเลิศ
(อกท.) ครั้งที่ 40 การจัดแสดงผลงานกิจกรรมเดนของ
หนวย อกท.

ระดับ

ใหโดย

องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
ภาค
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท)
องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
ภาค
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.)
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น

ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู
มีทักษะและการประยุกต ใชเ ปน ไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิอ าชีว ศึกษาแตล ะระดับการศึก ษา และมีคุณ ธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง
ๆ ที่เ กี่ ยวขอ งกับ สาขาวิ ชาที่ เรี ยน หรื อทํ า งาน โดยเน น ความรู เชิ ง ทฤษฏี และหรือ ข อเท็จ จริง เป น ไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึก
รักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ กษาใช ห ลัก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล อ งกับ ความตอ งการของผู เ รีย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปน สําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้ง วัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
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ประเมิน ผลการเรียนของแตละหลักสูตร สง เสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล อ ม ภู มิ ทั ศ น อาคารสถานที่ ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึ ก ษามี ค วามสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ตามนโยบายสํ า คั ญ ที่
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชน
ไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรู
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
- จํานวนผูเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 แรกเขา จํานวน 254 คน สําเร็จการศึกษา จํานวน 106 คน
- จํานวนผูเรียน ระดับชั้น ปวส. 2 แรกเขา จํานวน 437 คน สําเร็จการศึกษา จํานวน 312 คน
- ผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. คิดเปนรอยละ 41.73
- ผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวส. คิดเปนรอยละ 73.43
คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. จํานวน 418 คน เทียบกับผูเรียนจํานวน
แรกเขา 691 คน คิดเปนรอยละ 60.49 มีคุณภาพอยูใ นระดับดี มีคาคะแนน 3 คะแนน
1.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด อยูในระดับ 3 ดาว มีคาคะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี
1.3.) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน ใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย โดยการจัดกิจกรรมการประกวดและ นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ในสถานศึกษา และส ง เสริม ใหผูเรี ยนเขา รับการประกวด การแขง ขัน นวัตกรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 คา
คะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุน ใหผูเรียนทุกคนไดมีการพัฒนาสมรรถวิชาชีพทั้งใน
หองเรียน และนอกหองเรียน จากกิจกรรมโครงการพิเศษตางๆ เชน โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน โครงการ
สาธิต 108 อาชีพ โครงการหารายไดระหวางเรียนซึ่งบริหารงานโดยงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
การแขง ขัน ประชุมวิชาการองค การเกษตรกรในอนาคตแหง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) และสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนเขารับการประกวด การแขงขันทาง
ทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4
คาคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2561 นักเรียนชั้น ปวช.
3 ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 109 คน ผานการประเมินครั้งแรก จํานวน
101 คน คิดเปนรอยละ 92.66 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม นักศึกษาชั้น ปวส. 2 ลงทะเบียนเรียนครบทุก
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รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 357 คน ผานการประเมินครั้ง แรก จํานวน 323 คน คิดเปนรอยละ
90.47 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในภาพรวมของสถานศึกษา ผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรทั้งหมด จํานวน 466 คน ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในครั้งแรก จํานวน 424 คน คิดเปนรอยละ 90.98 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.6) รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ปการศึกษา 2561
นักเรียนชั้น ปวช. 3 ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 109 คน
นักเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นไป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 53.21
อยูในระดับปานกลาง นักศึกษาชั้น ปวส. 2 ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 357 คน
นักเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นไป จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 51.54
อยูในระดับปานกลาง สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของ
สถานศึกษา ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรทั้งหมด จํานวน 466 คน นักศึกษา
ที่ไดคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นไป จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 51.93 คา
คะแนน 2 คะแนน ระดับคุณภาพ ปานกลาง
1.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
และประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ ในปการศึกษา 2560 นักเรียน ชั้น ปวช. 3 สําเร็จการศึกษา จํานวน
101 คน มีงานทําและศึกษาตอ จํานวน 95 คน และนักศึกษา ปวส. 2 สําเร็จการศึกษา จํานวน 249 คน มีงาน
ทําและศึกษาตอ จํานวน 197 คน สรุปในภาพรวม นักเรียน นักศึกษา มีงานทํา หรือศึกษาตอ จํานวน 292 คน
จากผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาทั้ง จํานวน 350 คน คิดเปนรอยละ 83.42 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
2) ดานทักษะและการประยุกตใช
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
- จํานวนผูเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 แรกเขา จํานวน 254 คน สําเร็จการศึกษา จํานวน 106 คน
- จํานวนผูเรียน ระดับชั้น ปวส. 2 แรกเขา จํานวน 437 คน สําเร็จการศึกษา จํานวน 312 คน
- ผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. คิดเปนรอยละ 41.73
- ผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวส. คิดเปนรอยละ 73.43
คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. จํานวน 418 คน เทียบกับผูเรียนจํานวน
แรกเขา 691 คน คิดเปนรอยละ 60.49 มีคุณภาพอยูใ นระดับดี มีคาคะแนน 3 คะแนน
1.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด อยูในระดับ 3 ดาว มีคาคะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี
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1.3.) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
สถานศึก ษามีการสง เสริมสนับ สนุนให ผูเรียน ใหผูเรี ยนพัฒ นานวัตกรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย โดยการจัดกิจกรรมการประกวดและ นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ในสถานศึกษา และส ง เสริม ใหผูเรี ยนเขา รับการประกวด การแขง ขัน นวัตกรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 คา
คะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษามีการสง เสริมและสนับสนุน ใหผูเรียนทุกคนไดมีการพัฒนาสมรรถวิชาชีพทั้ง ใน
หองเรียน และนอกหองเรียน จากกิจกรรมโครงการพิเศษตางๆ เชน โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน โครงการ
สาธิต 108 อาชีพ โครงการหารายไดระหวางเรียนซึ่งบริหารงานโดยงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
การแขง ขัน ประชุมวิชาการองค การเกษตรกรในอนาคตแหง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) และสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนเขารับการประกวด การแขงขันทาง
ทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4
คาคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2561 นักเรียนชั้น ปวช. 3
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 109 คน ผานการประเมินครั้งแรก จํานวน 101
คน คิดเปนรอยละ 92.66 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม นักศึกษาชั้น ปวส. 2 ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 357 คน ผานการประเมินครั้งแรก จํานวน 323 คน คิดเปนรอยละ 90.47 อยูใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในภาพรวมของสถานศึกษา ผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรทั้งหมด จํานวน 466 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้ง
แรก จํานวน 424 คน คิดเปนรอยละ 90.98 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET) ปการศึกษา 2561 นักเรียนชั้น ปวช. 3 ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 109
คน นักเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นไป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ
53.21 อยูในระดับปานกลาง นักศึกษาชั้น ปวส. 2 ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน
357 คน นักเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นไป จํานวน 184 คน คิดเปนรอย
ละ 51.54 อยูในระดับปานกลาง สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ใน
ภาพรวมของสถานศึกษา ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรทั้งหมด จํานวน 466
คน นักศึกษาที่ไดคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นไป จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ
51.93 คาคะแนน 2 คะแนน ระดับคุณภาพ ปานกลาง
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1.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
และประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ ในปการศึกษา 2560 นักเรียน ชั้น ปวช. 3 สําเร็จการศึกษา จํานวน
101 คน มีงานทําและศึกษาตอ จํานวน 95 คน และนักศึกษา ปวส. 2 สําเร็จการศึกษา จํานวน 249 คน มีงาน
ทําและศึกษาตอ จํานวน 197 คน สรุปในภาพรวม นักเรียน นักศึกษา มีงานทํา หรือศึกษาตอ จํานวน 292 คน
จากผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาทั้ง จํานวน 350 คน คิดเปนรอยละ 83.42 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
- จํานวนผูเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 แรกเขา จํานวน 254 คน สําเร็จการศึกษา จํานวน 106 คน
- จํานวนผูเรียน ระดับชั้น ปวส. 2 แรกเขา จํานวน 437 คน สําเร็จการศึกษา จํานวน 312 คน
- ผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. คิดเปนรอยละ 41.73
- ผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวส. คิดเปนรอยละ 73.43
คิดเปนผูสําเร็จการศึกษารวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. จํานวน 418 คน เทียบกับผูเรียนจํานวน
แรกเขา 691 คน คิดเปนรอยละ 60.49 มีคุณภาพอยูใ นระดับดี มีคาคะแนน 3 คะแนน
1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
สถานศึกษามีการจั ดกิจกรรมพัฒ นาส ง เสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมพึ ง
ประสงค ครบถวนทุกดาน โดยมีสวนงานรับผิดชอบสง เสริมและพัฒนาหลายสวน เชน งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา อกท.หนวยนครราชสีมา โดยชมรมวิชาชีพ หมูบาน อกท.หนวยนครราชสีมา และไดรับการคัดเลือกให
เปนสถานศึกษา นํารอง โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา รวมทั้งโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ของ สอศ. สงผลใหผูเรียน รอยละ 90 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ
เพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก
ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มีผลการประเมินตามขอ 5 มีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด อยูในระดับ 3 ดาว มีคาคะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี
1.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
สถานศึก ษามี การสง เสริ มสนั บสนุ นให ผูเรี ยน ให ผูเรี ยนพั ฒ นานวัต กรรม สิ่ง ประดิ ษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย โดยการจัดกิจกรรมการประกวดและ นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ในสถานศึกษา และส ง เสริม ใหผูเรี ยนเขา รับการประกวด การแขง ขัน นวัตกรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 คา
คะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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1.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
สถานศึกษามีการสง เสริม และสนับสนุน ใหผู เรียนทุกคนไดมี การพัฒ นาสมรรถวิช าชีพ ทั้ง ใน
หองเรียน และนอกหองเรียน จากกิจกรรมโครงการพิเศษตางๆ เชน โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน โครงการ
สาธิต 108 อาชีพ โครงการหารายไดระหวางเรียนซึ่งบริหารงานโดยงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
การแขง ขัน ประชุมวิชาการองค การเกษตรกรในอนาคตแหง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) และสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนเขารับการประกวด การแขงขันทาง
ทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4
คาคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2561 นักเรียนชั้น ปวช. 3
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 109 คน ผานการประเมินครั้งแรก จํานวน 102
คน คิดเปนรอยละ 93.57 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม นักศึกษาชั้น ปวส. 2 ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 357 คน ผานการประเมินครั้งแรก จํานวน 323 คน คิดเปนรอยละ 90.47 อยูใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในภาพรวมของสถานศึกษา ผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรทั้งหมด จํานวน 466 คน ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้ง
แรก จํานวน 425 คน คิดเปนรอยละ 91.20 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET) ปการศึกษา 2561 นักเรียนชั้น ปวช. 3 ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 109
คน นักเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นไป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ
53.21 อยูในระดับปานกลาง นักศึกษาชั้น ปวส. 2 ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน
357 คน นักเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นไป จํานวน 184 คน คิดเปนรอย
ละ 51.54 อยูในระดับปานกลาง สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ใน
ภาพรวมของสถานศึกษา ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรทั้งหมด จํานวน 466
คน นักศึกษาที่ไดคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นไป จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ
51.93 คาคะแนน 2 คะแนน ระดับคุณภาพ ปานกลาง
1.8) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน และ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ ในปการศึกษา 2560 นักเรียน ชั้น ปวช. 3 สําเร็จการศึกษา จํานวน 101 คน
มีงานทําและศึกษาตอ จํานวน 95 คน และนักศึกษา ปวส. 2 สําเร็จการศึกษา จํานวน 249 คน มีงานทําและ
ศึกษาตอ จํานวน 197 คน สรุปในภาพรวม นักเรียน นักศึกษา มีงานทํา หรือศึกษาตอ จํานวน 292 คน จาก
ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาทั้ง จํานวน 350 คน คิดเปนรอยละ 83.42 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม
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1.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมการ
บริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและ
สังคม เชน กิจกรรม Fix it center กิจกรรม 108 อาชีพ และกิจกรรมอบรมเกษตรกรระยะสั้น และมีการใช
นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาดวย สรุปสถานศึกษามีผลการประเมิน 5 ขอ คา
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
4.1.2 จุดเดน
1. สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด และลดปญหาเรื่อง นักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน โดยการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ขึ้นดังนี้
1. กิจกรรมดอกไมบาน เปดบานบานโคราชฯ 2. โครงการเยี่ยมบาน นักเรียน นักศึกษา 3. โครงการ Young
Smart Farmer และชวยเหลือเรื่องทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาที่ฐานะยากจน และเรียนดี ซึ่งมีทั้งทุน
ระยะสั้น และทุนตอเนื่องแกนักเรียน นักศึกษาที่มีปญหาเรื่องคาเลาเรียน
2. สถานศึกษามีการจัดตั้งองคการวิชาชีพเพียงหนึ่งเดียว คือ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนวยนครราชสีมา ทําใหเกิดเอกภาพ
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมทุกดาน มีการเปดโอกาศให
ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการคิด การวางแผน การดําเนินงานทั้งในสวนของคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ
คณะกรรมการหมูบาน อกท. และคณะกรรมการดําเนินงาน อกท.หนวยนครราชสีมา ฝกใหผูเรียนมีความ
รับผิดชอบ ความสามัคคี สรางภาวะผูนํา และสรางนิสัยใหมีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามและรวมคุณลักษณะอัน
พึงประสงคอื่นๆ อีกดวย
3. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ โดยผานโครงการตางๆ เชน โครงการ PjBL และโครงการหารายไดระหวางเรียน
4. นักเรียน นักศึกษา มีการทํางานวิจัยในการพัฒนาวิชาชีพในสาขาที่เรียน
5. นักเรียน นักศึกษา มีผลการแขงขันทางทักษะวิชาชีพมากมาย โดยการเขารวมกันจากงานประชุม
วิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ฯ (อกท.) ไดรับรางวัลระดับชาติ และเขารวมการประกวด
แขงขันโครงการวิทยาศาสตร อาชีวจังหวัด และระดับภาค เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด
6. สถานศึกษามีการเตรียมความพรอมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และสถานประกอบการมีสวน
รวมตอการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ใหกับผูเรียนที่เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทําใหผูเรียนผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก มากกวารอยละ 90 ของผูที่สําเร็จการศึกษา
7. สถานศึกษามีการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในการเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตามระบบกระบวนการทํางาน PDCA
8. สถานศึกษาไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาชวยในการติดตามผูสําเร็จการศึกษา เชน การสราง
แบบสอบถามออนไลนในการติดตามผูสําเร็จการศึกษา และระบบทางไลน เพื่อเพิ่มชองทางใหการติดตามที่
สะดวกขึ้น
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4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรจัดระบบการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา กลุมดอยโอกาส (นักศึกษาทัณฑสถาน) ศึกษาให
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรที่กําหนด
2. ควรปรับปรุงพัฒนารูปแบบการดําเนินงานกิจกรรม หรือ โครงการใหมีความครบถวนตามรูปแบบ
PDCA ชึ่งประกอบดวยขั้น P (การวางแผน) ขั้น D (การปฏิบัติตามแผน) ขั้น C (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)
และขั้น A (การปรับปรุงแกไข) เพื่อใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมไดตามรูปแบบการทํากิจกรรรมหรือโครงการที่
ถูกตองสมบูรณ
3. สถานที่ในการประกอบธุรกิจหารายไดระหวางเรียนในสถานศึกษาไมเพียงพอกับความตองการของ
ผูเรียน
4. ควรพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานวิจัยใหสอดคลองกับชุมชน เกษตรกร หรือในอาชีพ
ตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐานงานอาชีพสูระดับนานาชาติ
5. ควรพัฒนาใหผูเรียนมีโอกาส เขาสัมมนา ประกวดและแขงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับนานาชาติให
มากขึ้น ใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงสูยุคไทยแลนด 4.0 เพื่อกาวสูอาเซียน
6. ควรเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ใหสูงขึ้น และ
ผูเรียนขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ และทักษะดานคณิตศาสตร
7. ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลใหดีขึน เพื่อลดความช้ําชอนของขอมูลที่จัดเก็บ เพื่อความสะดวก
และเปนปจจุบัน และยังขาดความรวมมือจากสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถามกลับมายังวิทยาลัยฯ
4.1.4 ขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
1. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนโครงการติดตามดูแลผูเรียน กลุมดอยโอกาส(นักศึกษาในทัณฑสถาน)
ที่พนโทษ หรือยายเรือนจํา ใหจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรที่กําหนด
2. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนับสนุนชี้แจงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหมี
ความตระหนัก ความเขาใจ เห็นประโยชนและคุณคาของกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม อันพึง
ประสงคที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ครบ 100% หรือใกลเคียง และเพื่อใหผลการ
ประเมินของ อกท.หนวยนครราชสีมา กาวหนาสูความเปนเลิศในระดับชาติตอไป
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานที่ในการประกอบธุรกิจหารายไดระหวางเรียนใน
สถานศึกษาใหเพียงพอกับความตองการของผูเรียน
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน สรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รวมกับเกษตรกรในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและเพื่อพัฒนาผูเรียนสูระดับนานาชาติ
5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน หาแนวทางใหผูเรียนเขารวมการแขงขันทางทักษะวิชาชีพ ในระดับ
นานาชาติ
6. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุมวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะคณิตศาตร
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
7. ถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล และเพิ่มชองทางในการติดตอขอมูลกับ
สถานประกอบการมากขึ้น
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามประเด็นการประเมิน ดังนี้
1). มีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 2). มีการประสานงาน
กับสถานประกอบการอยางเนื่อ ง ในการพัฒ นาหรือการปรับปรุง หลักสู ตร 3). มี การพัฒ นาหลั กสูต รฐาน
สมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 4). มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการ
พัฒนา 5). มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีผล
การประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนด
รายวิชาเพิ่มเติม มีสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ จํานวน 18 สาขางาน จากจํานวนสาขางาน
ทั้งหมด 19 สาขางาน คิดเปนรอยละ 94.73 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนสูการปฏิบัติ ตามประเด็น
การประเมิน ดังนี้ 1). ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรราวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ 2). แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3). แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรม
การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL 4). แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ
และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 5). แผนการจัดการเรียนรู
มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย มีผลการประเมิน
ตามขอ 1,2,3,4,5 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
รอยละของจํานวนครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน สรุปผลไดดังนี้ จํานวนครูที่ปฏิบัติหนาที่สอน จํานวน 75 คน และจํานวน
ครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติฯ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 86.66 คาคะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1.1) การจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีครูผูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 75 คน มีการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 65 คน มีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 75 คน มีสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 70 คน และทําวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 94.13 มีคา
คะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน
ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลเปนรายบุคคล จํานวน 75 คน ครูที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจําชั้น เรีย นและรายวิชาเปน ปจจุบัน จํ านวน 75 คน ครูที่ใ ชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จํานวน 75 คน ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจเรียนใน
การเรียน จํานวน 75 คน และครูที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ จํานวน 75 คน
คิดเปนรอยละ 100 มีคาคะแนน ๕ คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3) การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการ
เรียนการสอน การสืบคน และการพัฒนากระบวนการเรียนสอนในชั้นเรียน การประเมินรอยละของหองเรียน
หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 68 หอง เทียบกับจํานวน
หองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา จํานวน 74 หอง คิดเปนรอย
ละ 91.89 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3) ดานการบริหารจัดการ
1.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒ นาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน
มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร คิด
เปนรอยละ 85.06 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสว นรวม
ผูบริหารสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม โดยใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
สวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป หรือแผนปฏิบัติงานประจําป และมีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามี
ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา และผู บ ริ ห ารมี น วั ต กรรมการมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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1.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา จัดใหมีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึ กษา ตามประเด็นการประเมิน ดั ง นี้ 1). จัดใหมี ขอมูล พื้นฐานที่จําเป นในการบริหารจัดการศึกษา
2). จัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตางๆ 3). มีการนําเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 4). มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5). มีการนําผลจากการประเมินไปใช
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5, มีคา
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่
1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ
หนวยงาน องคการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรว มกับสถานศึกษา มีการบันทึกขอตกลงความรวมมือ
MOU ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการ
จัด ทํ าแผนงานและจั ด ทํา แผนการเรีย นในการจั ดการอาชี วศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ร วมกั บสถานประกอบการ
หนวยงาน องคการ และมีการประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี มีการคัดเลือกผูเขาเรียน ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ และจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบวิภาคี มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ และมีการ
วัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และมีการ
สรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษามีการดําเนินงาน
ครบ 5 ขั้นตอน มีผลการประเมินครบถวน ทั้ง 1,2,3,4,5 มีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ตามประเด็นการประเมิน ดังนี้
1) มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศ 2) มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูฝกใน
สถานประกอบการ 3) มี ก ารจั ดให ค รู พิ เ ศษ ครู ภูมิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ครู ผู เ ชี่ ย วชาญ ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 4) มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน
งบประมาณ ทุกการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒ นาตามวัตถุประสงคของการระดม
ทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 5) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง สรุปสถานศึกษามีผลการประเมิน
ตามขอ 1,2,3,4,5 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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1.6) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
สถานศึ กษาดํ าเนิน การพั ฒ นาและดูแ ลสภาพแวดล อม ภู มิทั ศน อาคารสถานที่ หอ งเรีย น
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่ง อํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร
ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ภายในสถานศึ ก ษาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามประเด็ น การประเมิ น ดั ง นี้
1) สถานศึกษามีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา เชน ระบบสงกําลัง ระบบควบคุม ระบบ
ไฟฟาถายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยู
ในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย 2) สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ
3) สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา
ระบบถังขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 4) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน
และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย มีผลการประเมิน 5 ขอ มีคา
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.8) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
สถานศึกษามีแหลง เรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอตอ
บุคลากร และผูเรียน ที่ตองการศึกษาคนควาขอมูล ตามประเด็นการประเมิน ดังนี้ 1) สถานศึกษามีแผนงาน
โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยางตอเนื่อง 2) มีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่
มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา ของครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 3) ศูนยวิทย
บริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีระบบสืบคน
ดวยตนเองเพียงพอ 4) มีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวารอย
ละของผูเรียนทั้งหมด 5) มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน มีผลการประเมิน 5 ขอ คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.9) ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ตามประเด็น การประเมิน ดัง นี้ 1). มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชง าน
2). มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูลและ
ใชขอมูล 3). มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา 4). มีระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 5). มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอก
สถานศึกษา มีผลการประเมิน 5 ขอ มีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.10) การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการ
เรียนการสอน การสืบคน และการพัฒนากระบวนการเรียนสอนในชั้นเรียน การประเมินรอยละของหองเรียน
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หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 68 หอง เทียบกับจํานวน
หองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา จํานวน 74 หอง คิดเปนรอย
ละ 91.89 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่
1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ
หนวยงาน องคการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา มีการบันทึกขอตกลงความรวมมือ
MOU ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการ
จัด ทํ าแผนงานและจั ด ทํา แผนการเรีย นในการจั ดการอาชี วศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ร วมกั บสถานประกอบการ
หนวยงาน องคการ และมีการประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี มีการคัดเลือกผูเขาเรียน ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ และจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบวิภาคี มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ และมีการ
วัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และมีการ
สรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษามีการดําเนินงาน
ครบ 5 ขั้นตอน มีผลการประเมินครบถวน ทั้ง 1,2,3,4,5 มีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ตามประเด็นการประเมิน ดังนี้
1) มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศ 2) มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูฝกใน
สถานประกอบการ 3) มี ก ารจั ดให ค รู พิ เ ศษ ครู ภูมิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ครู ผู เ ชี่ ย วชาญ ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 4) มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน
งบประมาณ ทุกการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒ นาตามวัตถุประสงคของการระดม
ทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 5) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง สรุปสถานศึกษามีผลการประเมิน
ตามขอ 1,2,3,4,5 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมการ
บริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและ
สังคม เชน กิจกรรม Fix it center กิจกรรม 108 อาชีพ และกิจกรรมอบรมเกษตรกรระยะสั้น และมีการใช
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นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาดวย สรุปสถานศึกษามีผลการประเมิน 5 ขอ คา
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.4) ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ตามประเด็น การประเมิน ดัง นี้ 1). มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชง าน
2). มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูลและ
ใชขอมูล 3). มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา 4). มีระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 5). มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอก
สถานศึกษา มีผลการประเมิน 5 ขอ มีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.5) การเขาถึงอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอน จํานวน 68 หอง เทียบกับจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของ
สถานศึกษา จํานวน 74 หอง คิดเปนรอยละ 91.89 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
4.2.2 จุดเดน
1. สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเฉพาะดานทางอาชีพและมีประสบการณในงาน
อาชีพ จึงทําใหสามารถพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอผูเรียน
2. ครูจัดทําแผนการเรียนรูฐานสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกวิชา
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน และจัดทําบันทึกหลักการสอน
3. มีการจัดการเรียนการสอนสูการปฏิบัติ โดยจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรและจัดกิจกรรมการ
เรียนแบบ PjBL
4. มีการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่เหมาะสม ไดแก ศูนยวิทย
บริการ หองโสตทัศนูปกรณ หองปฏิบัติการ โรงเรือนปฏิบัติการและฟารมเปนแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัตจิ ริง
5. ครูมีวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน ครบ 100%
6. ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล ครบ 100%
7. สถานศึกษา มีโครงขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุม ทุกพื้นที่ และหนึ่งคนสามารถลอกอิน
ได 3 อุปกรณ มีคลื่นความถี่ไรสายใหใชงานถึง 2 ความถี่ คือ 2.4 GHz กับ 5 GHz และไมจํากัดเวลาในการใช
งาน ซึ่งมีความเพียงพอตอหองเรียน และหองปฏิบัติ
8. ครูไดรับการอบรมพัฒนาตนเอง และมีสวนรวมการพัฒนาวิชาชีพทุกคน
9. ผูบริหารสถานศึกษาเห็นความสําคัญ การทํางานแบบมีสวนรวมกันกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในทุกดาน และสามารถนํานวัตกรรมมาใชในการบริหารสถานศึกษาเปนอยางดี
10. ผูบริหารใหความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นํามาใชในการบริหารจัด
การศึกษา และบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิอยางตอเนื่อง
11. จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความเขมแข็ง ผูเรียนไดรับคาตอบแทน จากการฝกประสบการที่
เหมาะสม ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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กําหนด และมีสถานประกอบการที่ลงนามความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีรวมกับ สถานศึกษา
เพียงพอตามความตองการของผูเรียน
12. สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือ ทําขอตกลงความรวมมือทางดานวิชาการทั้งภายใน
ภายนอก และสถานศึกษามีการใชทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตรงตามวัตถุประสงคอยางเปนรูปธรรม
13. สถานศึกษามีโครงการดานการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา
มากมาย
14. สถานศึกษามีระบบการดูแล สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม พรอมตอการใชงานอยูเปนประจํา เชน มีการแตงตั้งกรรมการดูแล มี
การพัฒนา ปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองาน
ฟารม และมีการสํารวจเพื่อปรับปรุงการใชงานทุกปการศึกษา
15. สถานศึกษามีระบบความปลอดภัยที่ดี มีการติดตั้งกลองวงจรปดตามจุดที่สําคัญทุกจุด และมีการ
จัดตั้งเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง และในปการศึกษา 2560 สถานศึกษาไดรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และ
สุขภาพอนามัย ดีเดน 3 ปตอเนื่อง
16. สถานศึกษาไดนําระบบเทคโนโลยี มาชวยการใหบริการแกผูเรียนมากขึ้น เชน มีระบบโปรแกรม
การยืม-คืน การสืบคนหนังสือดวยระบบเทคโนโลยี และมีคอมพิวเตอรใหนักเรียน นักศึกษา ใชการสืบคนขอมูล
17. สถานศึกษามีโครงขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวน 2 ลิงค คือ เครือขาย UniNet ความเร็ว
1 Gb/s กับเครือขาย 3BB ความเร็ว 200 Mb/s ครอบคลุมทุกพื้นที่ เชน อาคารเรียน อาคารสํานักงาน หอพัก
นักศึกษา ทุกจุดสามารถเชื่อมตอสื่อสารไดทั้งภายในและภายนอก และมีระบบควบคุมการปลอดภัย โดยมีเครื่อง
แมขายที่จัดเก็บขอมูลการลอกอินการใชงานทุกคน ในแตละวัน รวมทั้งจัดเก็บขอมูลการสัญจรทางอิเล็กทรอนิกส
ของผูใชงาน (Logs and Reports) ตาม พรบ. คอมพิวเตอรหรือพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ปพุทธศักราช 2560
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพัฒนาครูที่ไดรับการบรรจุใหม ใหเขาใจวิธีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะมากขึ้น
2. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเกิดการบูรณาการรวมกันระหวางรายวิชา เพื่อลดภาระงาน
ของนักเรียนและความช้ําซอนของการเรียนการสอน
3. ควรพัฒนาใหครูมีความสรางสรรคดานนวัตกรรมทางการศึกษามากขึ้น
4. ควรพัฒนาการนิเทศการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
5. ควรเพิ่มอุปกรณในการรับสงขอมูลที่เปนตัวกระจายสัญญาณ (access point) ใหหนาแนนและ
รองรับกับความตองการของผูใชง านมากขึ้น และปรับปรุงจุดจายสัณญาณแตละจุดใหโดยการติดตองเครื่อง
สํารองกระแสไฟฟา เพื่อปองกันไฟฟาดับ หรือไฟฟาตกที่จะทําใหอุปกรณชํารุดได
6. ควรนําผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาสรางสรรคนวัตกรรม
7. ควรจัดทําแผนการฝกในสถานประกอบการของผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8. ควรพัฒนา เรื่อง การจัดจางครูพิเศษ ครูผูเชี่ยวชาญใหเพียงพอทุกสาขางาน และควรพัฒนาครู ให
ไดรับการฝกงานในสถานประกอบการทั้งในประเทศ และนอกประเทศครบทุกสาขางาน
9. ควรพัฒนาการสรางนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ ที่หลากหลายมากขึ้น
10. ควรพัฒนา ปายบอกสถานที่ใหเปนปจจุบัน และมีบุคลากรเจาหนาที่ดูแลไมเพียงพอ
11. ควรพัฒนาถนนใหพรอมใชงานไดในระยะยาวมากขึ้น
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12. ควรพัฒนาใหผูเรียนเห็นคุณคาของการอานหนังสือ และการเขาใชบริการหองสมุดใหครบ 100%
13. ควรพัฒนาปรับเปลี่ยนอุปกรณโครงขายในการรับสงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน จัดอบรมการเขียนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบใหกับครู
ที่มาบรรจุใหม
2. สถานศึกษา สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกันระหวางรายวิชา
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหครูสรางสรรคผลงานดานนวัตกรรมการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง
4. สงเสริม การนิเทศการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและมีการรายงานผลการนิเทศใหครบทุก
สาขาวิชา
5. สงเสริม สนับสนุนการจัดอบรมใหกับครูผูสอน และนักเรียน นักศึกษาทุกคน เพื่อใหความรูในการ
สืบคนขอมูล แหลงเรียนรูใหมๆ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ขอดี ขอเสีย ในการใชเครือขายสารสนเทศ
รวมกัน
6. สงเสริม สนับสนุนในการจัดทีมงานใหคําปรึกษาในการสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา
7. กําหนดรูปแบบในการจัดทําและพัฒนาแผนการฝกรวมกับสถานประกอบการ ใหเปนไปตามแนว
ปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
8. สงเสริมสนับสนุนการจัดจางครูพิเศษ ครูผูเชี่ยวชาญใหครบทุกสาขางาน และสงเสริมใหครูไดรับ
การฝกงานในสถานประกอบการทั้งในประเทศและนอกประเทศครบทุกสาขางาน
9. สงเสริมใหนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น
10. จัดทําปายบอกสถานที่ใหม ใหเปนปจจุบัน และจัดสรรบุคลากรเจาหนาที่เพิ่มขึ้น
11. สงเสริมใหมีการสํารวจเสนทางที่เริ่มชํารุดและมีระยะเวลาการใชที่งานแลวเพื่อรับการปรับปรุง
ซอมและสะดวกตอการใช
12. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมรักการอานใหกับนักเรียน นักศึกษา
13. สงเสริม สนับสนุน เจาหนาที่ บุคคลากรที่ดูแลระบบเขารับการอบรม พัฒนา อยางตอเนื่อง
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน
มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร คิด
เปนรอยละ 85.06 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสว นรวม
ผูบริหารสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม โดยใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ
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ราชการประจําป หรือแผนปฏิบัติงานประจําป และมีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผูบริหารมีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ผูบริหารสถานศึกษา จัดใหมีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึ กษา ตามประเด็นการประเมิน ดั ง นี้ 1). จัดใหมี ขอมูล พื้นฐานที่จําเป นในการบริหารจัดการศึกษา
2). จัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตางๆ 3). มีการนําเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 4). มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5). มีการนําผลจากการประเมินไปใช
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5, มีคา
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ตามประเด็นการประเมิน ดังนี้
1) มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศ 2) มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูฝกใน
สถานประกอบการ 3) มี ก ารจั ดให ค รู พิ เ ศษ ครู ภูมิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ครู ผู เ ชี่ ย วชาญ ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 4) มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน
งบประมาณ ทุกการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒ นาตามวัตถุประสงคของการระดม
ทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 5) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง สรุปสถานศึกษามีผลการประเมิน
ตามขอ 1,2,3,4,5 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมการ
บริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและ
สังคม เชน กิจกรรม Fix it center กิจกรรม 108 อาชีพ และกิจกรรมอบรมเกษตรกรระยะสั้น และมีการใช
นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาดวย สรุปสถานศึกษามีผลการประเมิน 5 ขอ คา
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
1.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
สถานศึก ษามีการสง เสริมสนับ สนุนให ผูเรียน ใหผูเรี ยนพัฒ นานวัตกรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย โดยการจัดกิจกรรมการประกวดและ นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ในสถานศึกษา และส ง เสริม ใหผูเรี ยนเขา รับการประกวด การแขง ขัน นวัตกรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 คา
คะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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1.2) การจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีครูผูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 75 คน มีการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 65 คน มีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 75 คน มีสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 70 คน และทําวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 94.13 มีคา
คะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
4.3.2 จุดเดน
1. ครูไดรับการอบรมพัฒนาตนเอง และมีสวนรวมการพัฒนาวิชาชีพทุกคน
2. ผูบริหารสถานศึกษาเห็นความสําคัญการทํางานแบบมีสวนรวมกันกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในทุกดาน และสามารถนํานวัตกรรมมาใชในการบริหารสถานศึกษาเปนอยางดี
3. ผูบริหารใหความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นํามาใชในการบริหารจัด
การศึกษา และบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิอยางตอเนื่อง
4. สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือ ทําขอตกลงความรวมมือทางดานวิชาการทั้งภายใน
ภายนอก และสถานศึกษามีการใชทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตรงตามวัตถุประสงคอยางเปนรูปธรรม
5. สถานศึกษามีโครงการดานการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา
มากมาย
6. นักเรียน นักศึกษา มีการทํางานวิจัยในการพัฒนาวิชาชีพในสาขาที่เรียน
7. ครูมีวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน ครบ 100%
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรนําผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาสรางสรรคนวัตกรรม
2. ควรพัฒนา เรื่อง การจัดจางครูพิเศษ ครูผูเชี่ยวชาญใหเพียงพอทุกสาขางาน และควรพัฒนาครู ให
ไดรับการฝกงานในสถานประกอบการทั้งในประเทศ และนอกประเทศครบทุกสาขางาน
3. ควรพัฒนาการสรางนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ ที่หลากหลายมากขึ้น
4. ควรพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานวิจัยใหสอดคลองกับชุมชน เกษตรกร หรือในอาชีพ
ตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐานงานอาชีพสูระดับนานาชาติ
5. ควรพัฒนาการนิเทศการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
4.3.4 ขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนในการจัดทีมงานใหคําปรึกษาในการสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา
2. สงเสริมสนับสนุนการจัดจางครูพิเศษ ครูผูเชี่ยวชาญใหครบทุกสาขางาน และสงเสริมใหครูไดรับ
การฝกงานในสถานประกอบการทั้งในประเทศและนอกประเทศครบทุกสาขางาน
3. สงเสริมใหนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน สรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
รวมกับเกษตรกรในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและเพื่อพัฒนาผูเรียนสูระดับนานาชาติ
5. สงเสริม การนิเทศการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและมีการรายงานผลการนิเทศใหครบทุก
สาขาวิชา
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ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
คะแนนที่ได
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
90.00
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
90.00
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
90.00
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึ่ งประสงค
90.00
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
100.00
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
100.00
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
100.00
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
96.25
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
100.00
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
92.50
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
95.42
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง
(รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน
5 ดาน 25 ขอการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่
5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ
3
ดี
4
ดีเลิศ

คา
คะแนนที่ได
น้ําหนัก
จากการประเมิน
(50) (คาน้ําหนักXคาคะแนน)

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
2
6
2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2
8
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ
3
3
ดี
3
9
ประกอบอาชีพอิสระ
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
4
4
ดีเลิศ
3
12
สรางสรรค หรืองานวิจัย
5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
4
ดีเลิศ
2
8
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5
ยอดเยี่ยม
20
100
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
7
2
ปานกลาง
3
6
อาชีวศึกษา (V-NET)
8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
5
ยอดเยี่ยม
15
75
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
224
รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250
89.6
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม และ
มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
คะแนนที่ได
คา
จากการประเมิน
ขอที่
รายการประเมิน
ระดับ น้ําหนัก (คาน้ําหนักXคา
คะแนน
คุณภาพ (10)
คะแนน)
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน
1.1
5
ยอดเยี่ยม
2
10
ระบบ
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
1.2 ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
5
ยอดเยี่ยม
3
15
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
5
สําคัญ
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 5
ยอดเยี่ยม
2
10
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่
2.2 เนนผูเรียน เปนสําคัญและนําไปใชใน การ
5
ยอดเยี่ยม
3
15
จัดการเรียนการสอน
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
50
รอยละของคะแนน ดานที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50
100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการสง เสริม สนับสนุนและพัฒ นาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน

ขอที่

รายการประเมิน

คา
ระดับ น้ําหนัก
คะแนน
คุณภาพ (20)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คาน้ําหนักXคา
คะแนน)

1. ครูผูสอน
10
1.1 การจัดการเรียนการสอน
5
ยอดเยี่ยม
5
25
1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
5
ยอดเยี่ยม
3
15
1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
5
ยอดเยี่ยม
2
10
2. ผูบริหารสถานศึกษา
10
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
5
ยอดเยี่ยม
5
25
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
2.2
5
ยอดเยี่ยม
5
25
การบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
100
รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100
100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
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)
5.1.4 ดานการมีสวนรวม
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน
การจัด การเรียนการสอนอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจั ดการเรียนการสอน เพื่ อ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
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ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ขอที่
1
2
3

ผลการประเมิน
คา
คะแนนที่ได
น้ําหนัก
จากการประเมิน
รายการประเมิน
ระดับ
คะแนน
(10) (คาน้ําหนักXคาคะแนน)
คุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5
ยอดเยี่ยม
6
30
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
5
ยอดเยี่ยม
2
10
การบริการชุมชนและจิตอาสา
5
ยอดเยี่ยม
2
10
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
50
รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด X 100) / 50
100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
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)

5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน
สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล อ ม ภู มิ ทั ศ น อาคารสถานที่ ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่ง อํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ขอที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ

คา
คะแนนที่ได
น้ําหนัก
จากการประเมิน
(10) (คาน้ําหนักXคาคะแนน)

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
5
ยอดเยี่ยม
2
10
ฝกงาน หรืองานฟารม
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5
ยอดเยี่ยม
2
10
แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
5
ยอดเยี่ยม
2
10
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน
5
ยอดเยี่ยม
2
10
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
5
ยอดเยี่ยม
2
10
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
50
รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด X 100) / 50
100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน
รอยละของคะแนน
ที่ไดจากการประเมิน
คา
คะแนนที่ได
(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการ
ที่
ดานการประเมิน
น้ําหนัก จากการประเมิน
ประเมินของดาน X น้ําหนัก
(100)
แตละดาน
คะแนนของดาน) / คะแนนรวม
ของดาน
1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
50
224
(224 x 50) / 250 = 44.80
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10
50
(50 x 10) / 50 = 10.00
3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
20
100
(100 x 20) / 100 = 20.00
4 การมีสวนรวม
10
50
(50 x 10) / 50 = 10.00
5 ปจจัยพื้นฐาน
10
50
(50 x 10) / 50 = 10.00
รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม
474
94.80
สรุป 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)
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สวนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ของสถานศึกษา
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. โครงการพัฒนาบริหารงานการเงิน 2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 3. โครงการบริการ
จัดการดูแลระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. โครงการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
5. โครงการพัฒนาการบริหารงานและภาวะผูนํา 6. โครงการ
พัฒนาระบบบริหารทั่วไป 7. โครงการพัฒนางานทะเบียน
8. โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี 9. โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานที่ 10. โครงการปรับปรุงภูมิทศั นของสถานศึกษา
2. สงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 1. โครงการจัดการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
เรียนการสอน
2. โครงการจัดการศึกษาระดับ ปวช. 3. ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม 4. โครงการจัดการศึกษาระดับ ปวช. 5. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม 6. โครงการจัดการศึกษาระดับ ปวส. 7. ประเภท
วิชาเกษตรกรรม 8. โครงการจัดการศึกษาระดับ ปวส.
9. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3. พัฒนาครู บุคลากร
1. โครงการศึกษาดูงานของครูและนักศึกษาทุกแผนกวิชา
2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการใชเทคโนโลยีสาร
สารสนเทศในงานอาชีพ 3. โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ
ครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 4. โครงการประชุมสัมมนา
ครูฝก ครู นิเทศ เพื่อรวมกันวางแผนพัฒนา 5. โครงการ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 6. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
4. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพ 1. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักศึกษา
ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาตอบสนองความตองการของชุมชน 2. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย ระดับ อศจ. และ
สถานประกอบการและตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ
ระดับชาติ 3. โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจาก
ภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผูเรียน 4. โครงการ English
Camp 5. โครงการคณิตคิดสนุก 6. โครงการอบรมอินเทอรเน็ต
นักศึกษา 7. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา
– เอสโซ
5. พัฒนาหลักสูตรใหผลลัพธการเรียนรูเปนไปตามสมรรถนะ 1. โครงการพัฒนางานหลักสูตรการสอนและประเมินผล
ตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีบัณฑิต
3. โครงการพัฒนาสารสนเทศในหองสมุด
6. พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. 3 และ ปวส.2
2. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน อาชีวศึกษา (V
– Net)
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ประเด็นการพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
7. พัฒนาผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงคสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม 2. โครงการแขงขันกีฬา
ภายใน 3. โครงการแสดงดนตรีและรองเพลงตานยาเสพติด
4. โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรม อกท. 5. โครงการ
สถานศึกษาสีขาว 6. โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม
7. โครงการปฐมนิเทศสรางความรูกอนกูยืม กยศ. และทําสัญญาผู
กูยืมรายใหม 8. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับ
นักศึกษา 9. โครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ ธรร
มาภิบาลแกนักเรียน 10. โครงการไหวครู 11. โครงการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 12. โครงการแสดงดนตรีและรองเพลงตานยา
เสพติด 13. โครงการสถานศึกษาสีขาว 14. โครงการรณรงคตอตาน
ยาเสพติด 15. โครงการลดปญหาการออกกลางคัน 16. โครงการจิต
อาสา 17. โครงการปลูกตนไมตามรอยพอ 18. โครงการวันพอ
แหงชาติ 19. โครงการวันแมแหงชาติ
8. สงเสริมสนับสนุน ครู นักเรียน จัดศูนยการเรียนรู ถาน 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย 2. โครงการจัดทํา
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร และพัฒนานวัตกรรมภายใต สิ่งประดิษฐ 3. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภายในและ
4. โครงการมหกรรมวันดอกไมบานเปดบานเกษตรแฟร 5. โครงการ
Young Smart Farmer 6. โครงการบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
ตางประเทศ
สถานประกอบการ 7. โครงการพัฒนาศูนยบมเพาะอาชีวศึกษา
9. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนในการ
1. โครงการขยายบทบาทสูชุมชน (Fix it center) 2. โครงการอบรม
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
เกษตรระยะสั้น 3. โครงการ Smart Farmer 4. โครงการอบรม
เกษตรรุนใหม (สปก.) 5. โครงการหมูบานลาหลัง 6. โครงการทําขอ
บันทึกความรวมมือกับสถานประกอบการ 7. โครงการระดม
ทรัพยากรเครือขาย 8. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝก
อาชีพ 9. โครงการประชุมสัมมนาครูฝก ครูนิเทศ เพื่อรวมกัน
วางแผนพัฒนา 10. โครงการแนะแนวการศึกษาตอและแนะแนว
อาชีพสําหรับผูที่จะจบการศึกษา

