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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  

 

           การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้    
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
           การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 2564 ที่จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องโดย
ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีผลการด าเนินงาน จนถึงปัจจุบัน
มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
คะแนนร้อยละ 95.46 ดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
    1.1 ผลผลิต (Output)  
         1.1.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
                  1)  จ านวนนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 จ านวน 99 คน 
                  2)  จ านวนผู้เรยีนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จ านวน 35 คน และผู้เรียนที่ไม่ได้ผ่านการอบรมแต่ท าโครงการอาชีพ จ านวน 15 คน รวม 50 คน  
                  3)  จ านวนผู้เรยีนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
ภาค จ านวน 34 คนและ ระดับชาติ จ านวน 15 คน ผู้เรียนเข้าประกวด "โครงการท านาตามมาตรฐาน GAP" 
ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศล าดับที่ 1 ระดับชาติ จ านวน 3 
คน  
                 4)  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564   จ านวน 80 คน จาก
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 116 คน 
                 5)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งหมด 211 คน 
                 6)  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เข้าสู่ตลาดแรงงาน พ.ศ. 
2564 ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 45 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
จ านวน 29 คน และระดับปริญญาตรี 6 คน  
           1.1.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                    1)  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ทุกประเภทวิชา 
                    2)  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
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                    3)  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
จ านวน 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
                    4)  แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติมีคุณภาพเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
                   5)  ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชา จัดการเรียนรู้ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ครูใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 18 คน 
                   6)  ครูผู้สอนท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าห้องเรียน
และรายวิชาที่เป็นปัจจุบัน  ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ใช้
วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน  ช่วยเหลือ ดูแลผู้เรียนรายบุคคล ด้านการเรียนและ
ด้านอื่นๆ  จ านวน 18 คน 
                  7)  ครูท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี น าผลจาก
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 
18 คน 
                  8)  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจ านวน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  31 ห้อง 
                  9)  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทั้ง 4 ฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ  
                  10)  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์มร้อยละของอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์มได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
                  11)  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายในและระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการบ ารุงรักษา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                 12)  ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ 
                 13)  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาความเร็ว
ของสัญญาณอินเทอร์เน็ต เท่ากับ 100 Mbps และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานและสถานศึกษา 
                 14)  การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด  3  
สาขาวิชา 
        1.1.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                1)  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
จ านวน 14 คน 
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                2)  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอนทั้งหมด 3 สาขาวิชา  
                3)  จัดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน  7  กิจกรรม 
                4)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับประกาศ -
นียบัตร วิชาชีพ จ านวน 8 เรื่อง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน 28 เรื่อง 
    1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
         1.2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                 1)  จ านวนนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.90 
                 2)  จ านวนผู้เรยีนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวน 36 คน     
                 3)  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว 
                 4)  ผู้เรียนแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ได้รับรางวัลระดับภาค 33 คน ระดับชาติ 15 คน 
                 5)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 80 คน มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 93.62 
                 6)  ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.39 
         1.1.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                 1)  ประเภทวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนมีการให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
จ านวน 1 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
                2)  สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
               3)  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีมาก 
               4)  ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน ครูพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
               5)  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
               6)  ผลการประเมินการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถาน -
ศึกษา อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แหล่ง
เรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อยู่ในระดับ ดี                    
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              7)  มีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และ สาขา 
วิชาสัตวศาสตร ์
              ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี เท่ากับ 3.36         
       1.2.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
               1)  ผู้บริหารใช้วิธีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ในรูปของคณะกรรมการ 
               2)  มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา 
               3)  มีกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 7 กิจกรรม  
               4)  งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัล  จ านวน  3 รางวัล คือด้านพืชศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับ
ภาค และระดับชาติ จ านวน 1 รางวัล  งานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับภาค 1 รางวัล สิ่งประดิษฐ์
ประเภทอาหาร ได้รับรางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงจ านวน 1 รางวัล 
   1.3  ผลสะท้อน (Impact)  
          1)  ผู้เรียนได้เลื่อนชั้นเรียนและส าเร็จการศึกษา 
          2)  อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้การยอมรับ 
          3)  ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในภาพรวมมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
          4)  สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
          5)  สถานประกอบการและสถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะใช้ในการฝึกงานและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของผู่เรียน 
          6)  ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
          7)  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
          8)  ครูผู้สอนที่มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกคน 
          9)  สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย 
และเป็นปัจจุบัน     
         10)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองาน
ฟาร์ม  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  แหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ   ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดี 
    1.2 จุดเด่น 
          1.  ด้านความรู้ คือ ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 89.90 
          2.  น าความรู้มาใช้ในการท าโครงการอาชีพ "โครงการท านาตามมาตรฐาน GAP" ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับประเทศ  
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          3.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
          4.  ด้านการบริหารจัดการ ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เกิน 20 ชั่วโมงข้ึน
ไป ทุกคน 
      5.  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
    1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
          1.  ด้านความรู้ คือ ส่งเสริม เตรียมความพร้อมผู้เรียนในการสอบ V-NET 
          2.  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ คือ ฝึกทักษะทางวิชาชีพครบทุกด้าน 
          3.  ด้านการบริหารจัดการ คือ การปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ โรงเรือน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
          4.  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
สถานประกอบการขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลาง มีข้อจ ากัดในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และนักศึกษาไม่
ต้องการเรียนระบบทวิภาคี 
          5.  ควรสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยให้มีจ านวน
ชิ้นงานเพิ่มขึ้น 
    1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
          2. เพ่ิมงบประมาณหรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ส าเร็จการศึกษาน าไปลงทุนประกอบ
อาชีพอิสระ 
          3. ควรปรับปรุงระเบียบ หรือข้อยกเว้นบางประการส าหรับสถานประกอบการขนาดกลางหรือขนาด
เล็กในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
          4.  ควรเพิ่มงบประมาณปรับปรุงงานฟาร์มให้ทันสมัย 
         5.  เพ่ิมงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และ 
ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     2.1  สถานศึกษาสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการโดยการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ 
     2.2  สถานศึกษาจัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ งานฟาร์ม ระบบเทคโนโลยีสาร 
สนเทศ ส่งผลให้ผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ และสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอน 
     2.3  สถานศึกษาก าหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนและสามารถเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
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     2.4  สถานศกึษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยให้ผู้เรียนจัดท า โครงงานพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน 
     2.5  สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบ
วินัย ปลูกฝังจิตส านึก และจิตอาสา เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในด้านการรักชาติเทิดทูน 
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการ
ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และส่งเสริมการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการ
วิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  
     2.6  สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
     2.7  สถานศึกษามีการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน โครงการวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ ให้มีคุณภาพ
น าไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ ในวงกว้าง และข้ึนสู่การประกวดแข่งขันใน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
     2.8  สถานศึกษาพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบ
อาชีพอิสระและต่อยอดธุรกิจ 
     2.9  สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ทรงคุณค่าได้รับ
การยอมรับจาก นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ 
     2.10  สถานศึกษามีการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง มีสมรรถภาพในการจัดการ
ความรู้ การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ งานฟาร์ม 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
            เรื่องท่ี 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีวิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
          วิสัยทัศน์    
           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไว้ ดังนี้ 
“สถานศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานชุมชน และสังคมท้องถิ่น” 
           พันธกิจ 
           พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
           พันธกิจที่ 2  พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
           พันธกิจที่ 3  สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานชุมชนและท้องถิ่น 
           พันธกิจที่ 4  พัฒนางานฟาร์มสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานงานฟาร์มและทันสมัย 
           เรื่องท่ี 2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามหลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะมีสมรรถนะ



7 
 
สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ิมเติม การท าหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยง การฝึกอบรมระยะสั้น ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และชุมชน น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 
           เรื่องท่ี 3  การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ และการจัดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้สัมผัสการปฏิบัติงาน อาชีพ เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ที่ทันสมัย และบรรยากาศการท างานร่วมกัน ส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนท าได้  คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความ
มั่นใจและเจตคติท่ีดีในการท างาน และการประกอบอาชีพ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ แก้ปัญหา
ในงานอาชีพและการด ารงชีวิต ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความถนัด ความสนใจและความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 
รวมทั้งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน 
           เรื่องที่ 4  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ แกนกลางและสมรรถนะวิชาชีพ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและ จิตอาสา เสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลกในด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้
ผู้เรียนท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการ วิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
           เรื่องท่ี 5  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยฯจัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานพืชสวน และสาขางานการผลิตสัตว์   โดยท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการได้แก่ บริษัท คชศิลป์ จ ากัด สหกรณ์โคนมจังหวัดพัทลุง จ ากัด และ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
           เรื่องท่ี 6  พัฒนาวิทยาลัยเพื่อการเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent center 
           เรื่องท่ี 7  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน on-site, online, และ on-air  
           เรื่องท่ี 8  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยสนับสนุนส่งเสริม ครู นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรเข้า
เรียนออนไลน์ในแพลตฟอร์ม NYC และจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครูและบุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา 
           เรื่องท่ี 9  พัฒนา และยกระดับห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) และ โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน คือ โรงเรียนบูรณพัทศึกษา 
           เรื่องที่ 10 พัฒนาและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในวิทยาลัย โดยครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ผู้บริหาร ครู บุคลากร
และผู้เรียนจะมี username และ password ที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
       1. ชื่อโครงการ โครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (One College One Top 
Performance : OCOTP) “ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นจากเนื้อไก่” 
       2. ความสอดคล้อง เชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น 
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           2.1 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
           2.2 สอดคล้องกับนโยบายสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ พ.ศ. 2566 - 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาผลิตผลเกษตรและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เกษตร สร้างมูลค่าเพ่ิมและปลอดภัยจากสารพิษ 
       3. หลักการและเหตุผล 
            สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ มีสถานศึกษาในสังกัดประกอบด้วยวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี จ านวน 10 วิทยาลัย และวิทยาลัยประมง จ านวน 2 วิทยาลัย และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุงเป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ( Excellence Model College) โดยมีงานฟาร์มด้านพืช 
ด้านสัตว์และประมง เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกงานของนักศึกษาเกษตรกรและผู้สนใจ วิทยาลัยฯ มีความพร้อม
และจุดเด่นของงานฟาร์มสัตว์ โดยเฉพาะงานฟาร์มไก่เนื้อ สามารถผลิตไก่เนื้อที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
            แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีความสามารถในการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ ท าให้นักเรียน นักศึกษา
ที่ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ ได้รับรางวัลชนะเลิศท้ังในระดับภาคและระดับชาติ 
ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน ประกอบกับวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบ อาชีพอิสระและต่อยอดธุรกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยฯ จึงได้ด าเนินการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นจากเนื้อไก่ เป็นโครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (One College One Top 
Performance : OCOTP) เพ่ือเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างครบวงจร ให้กับนักเรียน นักศึกษาเกษตรกร 
และผู้สนใจ สามารถเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติงานและฝึกอบรม สามารถผลิตเป็น แปรรูปเป็น และจ าหน่ายเป็น  
      4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          4.1  เพ่ือสร้างเป็นงานฟาร์มท่ีโดดเด่น โดยมีผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นจากเนื้อไก่เป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของ
วิทยาลัย (One College One Top Performance : OCOTP) 
          4.2  เพ่ือสร้างรายได้และเป็นต้นแบบธุรกิจเกษตรของวิทยาลัยฯ  
          4.3  เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นจากเนื้อไก่ครบวงจรของ 
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจ ด้วยการฝึกอบรมและการจัดการศึกษาทุกระดับ 
          4.4  เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
      5. เป้าหมาย 
         5.1  เชิงปริมาณ  
                ผลิตผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นจากเนื้อไก่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
         5.2 เชิงคุณภาพ 
               5.2.1 มีผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นจากเนื้อไก่ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต 
               5.2.2 พัฒนาฟาร์มเป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักศึกษาและเกษตรกร 
               5.2.3 สร้างรายได้และเป็นต้นแบบธุรกิจเกษตรของวิทยาลัยฯ 
   6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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   7.  วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มโครงการ 
        พฤษภาคม  2565  เป็นต้นไป 
    8. วิธีการด าเนินโครงการ 
         8.1  จัดการงานฟาร์มไก่เนื้อให้เป็นฟาร์มที่ทันสมัย มีศักยภาพ เพื่อท าการพัฒนาต่อเนื่องให้โดดเด่น
แบบครบวงจร 
         8.2  เลือกผลิตภัณฑ์ (ไก่เนื้อ) จากงานฟาร์มไก่เนื้อของวิทยาลัยฯ เพ่ือสร้างเป็น “ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
ของวิทยาลัย”  
(One College One Top Product : OCCTP) คือ ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นจากเนื้อไก่ 
         8.3  จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนางานฟาร์ม และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจนเป็นแหล่งรายได้และเป็น
ธุรกิจขนาดใหญ่ของวิทยาลัย 
         8.4  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างกว้างขวางเพ่ือยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
    9. งบประมาณด าเนินการ 
        9.1  งบประมาณของแต่ละวิทยาลัย ที่พิจารณาจัดสรรจากงบด าเนินงานและเงินนอกงบประมาณ 
        9.2  งบประมาณจากการสรรหาของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยในสังกัด 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ 15 ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000   
      โทรศัพท์ : 074-610475-6     โทรสาร 074-610-476 
      E-mail : kasetpt@pt.mail.go.th Website www.kasetpt.ac.th 
ประวัติสถำนศึกษำ   
           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  221  หมู่ที ่ 15  บ้านควนกุฎต าบลควน
มะพร้าว  อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง ระยะทางห่างจากตัวเมืองพัทลุง  ประมาณ  11  กิโลเมตร  เดิมชื่อ
โรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2516   
สังกัดกองโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธ ารง  บุณยประสาท เป็นผู้ประสานงาน 
การจัดตั้งและเป็นครูใหญ่คนแรก   
ประวัติความเป็นมาโดยล าดับ  ดังนี้ 
1  เมษายน  2516 ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง 
15 สิงหาคม  2517 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตร 3 ปี)  มีนักเรียน 149 คนคร ู  

อาจารย์ 9 คนมนีายธ ารง  บุณยประสาท ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
15 พฤษภาคม2522 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)  โปรแกรมเกษตร เข้าเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) หลักสูตร 1 ปี เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปีและการฝึกอบรมเกษตรกรรมเคลื่อนที่ให้กับเกษตรกร  

1  ตุลาคม  2522 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง   สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม   
กรมอาชีวศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ 

16 พฤษภาคม 2527 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พิเศษ ตามโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
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พุทธศักราช 2527 
16 พฤษภาคม 2536 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลกัสูตร 1 ปี โดยรับ

ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
16 พฤษภาคม 2537 ประกาศเป็นวิทยาลัยชุมชนชื่อ วิทยาลัยชุมชนควนกุฎ   และได้เปิดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพณิชยการ  
และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์   หลกัสูตร 3 ปี 

3  มิถุนายน  2539  จัดการศึกษาตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

26  กันยายน 2539 เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

12 พฤษภาคม 2546   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ทวิภาคี ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
17 พฤษภาคม 2547 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานเทคโนโลยีข้าว 
1  เมษายน  2548 โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกับบริษัท สยาม

โกลเด้นท์ฟรุท จ ากัด ปลูกมะละกอ  พ้ืนที่ประมาณ 200 ไร่ 
13  มิถุนายน  2548 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล

พระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา  ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา  2547 
ตุลาคม  2548 โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกับบริษัท พารา

เม้าท์ออยล์  ปลูกปาล์มน้ ามัน 
พฤษภาคม 2549 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  พ.ศ. 2536  ประเภท

วิชาครุศาสตร์เกษตร  สาขาวิชาพืชศาสตร์  กลุ่มวิชาไม้ผล 
พฤศจิกายน 2549 เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมอาชีวเกษตรภาคใต้  ปีการศึกษา 2549  การประชุม

วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)ระดับภาค  ภาคใต้  
ครั้งที่  28 

พุทธศักราช  2549 ใช้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 
2549 

พุทธศักราช  2549 วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมิน สมศ.  มีผลการประเมินจ าแนกตามระดับคุณภาพดี 
(4.01) 

พุทธศักราช  2552 ยกเลิกการใช้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา  พ.ศ. 2549  และใช้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 
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19 พฤษภาคม 2552 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปรับปรุง พ.ศ. 2546 ประเภท

วิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานประมง 
30  เมษายน  2553 โครงการความร่วมมือร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

ด าเนินงาน โครงการอาชีวศึกษาสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิต 
2  กันยายน  2553 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่เน้นสมรรถนะอาชีพภายใต้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รางวัลดีเด่น  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  
ตามโครงการคุณธรรมน า ความรู้ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3  กันยายน  2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับภาคใต้  จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้  
ให้เป็นสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่เน้นสมรรถนะอาชีพ
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3  กันยายน  2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับภาคใต้  ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้น
สมรรถนะอาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

23  ธันวาคม  2553 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2553” 

24  สิงหาคม  2554 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ระดับดีมาก 
คะแนน 90.41  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. และ ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแกนน าการ
ประเมิน “1 ช่วย 9”  รุ่นที่ 3 

พุทธศักราช  2554 ผลการประเมินการด าเนินโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    ระดับภาค  ปี  
2554  ได้รับ รางวัลชนะเลิศในประเภทการด าเนินงานภายในวิทยาลัย  ประเภท
นักศึกษาปัจจุบันในระบบน าไปใช้ได้ผล  และประเภทโรงเรียนที่ได้รับการขยายผล
จากวิทยาลัยใช้ได้ผลดีเยี่ยม (โรงเรียนบ้านควนยวน) 

พุทธศักราช  2554 ผลการประเมินการด าเนินโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระดับชาติ  ปี  
2554  ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทโรงเรียนที่ได้รับการขยายผลจากวิทยาลัยใช้
ได้ผลดีเยี่ยม (โรงเรียนบ้านควนยวน) 

พุทธศักราช  2555 ผลการประเมินการด าเนินโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระดับภาค  ปี 
2555  ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทวิทยาลัยฯ  ที่ขยายผลสู่ชุมชนดีเด่น  
ประเภทนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯ  น าไปใช้และขยายผลดีเด่น  ประเภท
ชุมชนที่ได้รับความรู้และใช้ได้ผลดีเยี่ยม (ชุมชนบ้านควนกุฎ)  ประเภทโรงเรียนที่
ได้รับการขยายผลจากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเยี่ยม (โรงเรียนบ้านควนยวน)  และ
ประเภทการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ เครื่องพ่นอเนกประสงค์ (โรงเรียนบ้านควนยวน / 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง) 
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7 พฤศจิกายน 2555 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม   สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรทั่วไป (Mini  English  Program)  และเปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขางานช่างกลเกษตร  ยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเครื่องกลเกษตร 

ธันวาคม  2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) การน าเสนอองค์ความรู้  โครงการอาหาร
กลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาค ภาคใต้  ปีการศึกษา  2555   

มกราคม  2556   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในกิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  ในกิจกรรม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM)  การน าเสนอองค์ความรู้ โครงการอาหารกลางวันแบบ
ยั่งยืน  ระดับชาติ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

12 กันยายน 2556 โครงการความร่วมมือ เรื่อง การศึกษาและพัฒนาศูนย์สาธิตอาชีพการเกษตรจังหวัด
พัทลุง ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พัทลุง 

พุทธศักราช  2556 นายจักรกฤษณ์ สุกสัย ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปี
การศึกษา 2556 และได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยธนาคารออมสินร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

พุทธศักราช  2556 ผลการประเมินการด าเนินโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระดับภาค  ปี 
2556  ได้รับรางวัลชนะเลิศล าดับที่ 1 ในประเภทที่ 3 นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัย
ฯน าไปใช้และขยายผลดีเด่น 

พุทธศักราช  2557 วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาค
ภาคใต้ อยู่ในระดับดี โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐานอาชีวศึกษาประจ าปี 2557 

พุทธศักราช  2557 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาน านโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการสมาคมวิชาชีพองค์กรวิชาชีพ ในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน และมี
ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับ
ดีมาก (ร้อยละ 100) 

พุทธศักราช  2558 รับโล่ประกาศเกียรติคุณส าหรับสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก (Star) และได้ 100 คะแนนเต็ม 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

พุทธศักราช  2558 ผ่านเกณฑ์การประเมินเพ่ือคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับภาค ภาคใต้ อยู่ใน
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ระดับดีมาก โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

พุทธศักราช  2559 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาน านโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพองค์กรวิชาชีพ ในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน และมี
ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับ
ดีมาก (ร้อยละ 100) 

พุทธศักราช  2559         รับเกียรติบัตร การด าเนินงานได้ครบถ้วนตามภารกิจของโครงการสร้างเสริม
คุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

พุทธศักราช  2559         2559 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แสดงว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้
น านโยบายส่งเสริม ความร่วมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์กร
วิชาชีพ ในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน และมีผลส าเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์
ก าลังคนอาชีวศึกษา ประจ าปี 2558 ระดับดีมาก  (100 คะแนนเต็ม)  

พุทธศักราช  2559         ชนะเลิศท่ี 1 เหรียญทอง ทุ่มน้ าหนัก สถิติ 11.34 เมตร การแข่งขันกีฬาประเภท 
ทุ่มน้ าหนักหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 
ประจ าปีการศึกษา 2559  "สงขลาเกมส์" 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559 ณ 
จังหวัดสงขลา (นางสาววโรชา สังข์โอภาส)   

พุทธศักราช  2559         ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดฟาร์มมาตรฐานภายใต้โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต 
“เกษตรกรรุ่น ใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน”  ในประเภทมาตรฐานปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
ส าหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556)  ชนิดพืชอายุสั้น  จาก “โครงการปลูก
แตงกวาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP” ได้รับโล่รางวัล เสื้อสามารถ พร้อมเงินรางวัล 
30,000 บาท (30 สิงหาคม พ.ศ. 2559)  ด าเนินการโดยส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ กรมส่งเสริมการเกษตร 
(1. นายวรวิช ทองทะไว 2. นายทยากร มณีโชติ 3. นายสิรภพ อินริสพงศ์)    

พุทธศักราช  2559         การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2559 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เรื่อง ผล
ของปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ข้าวสังข์หยดพัทลุง (23 - 25 สิงหาคม 2559) รับโล่พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท
(นักศึกษาที่ท าโครงงาน นางสาวกัญญารัตน์  แก้วรุ่งเรือง  นางสาวเกวลิน  เอียด
ประพันธ์ และนายภัทรภณ  จันทร์จบ  ครูที่ปรึกษา  นายสมพร ด ายศ นางเปรมฤดี  
ด ายศ   นายเมฆา ชาติกุล) 

พุทธศักราช  2559 ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา "ด าเนินงานได้
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ครบถ้วนตามภารกิจของโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กันยายน 
2559    

พุทธศักราช  2560        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การประกวดฟาร์มมาตรฐานภายใต้โครงการ
เกษตรเพ่ือชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ในประเภทมาตรฐานปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับข้าวจาก “โครงการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ปลอดภัยจาก
สารพิษตามมาตรฐาน GAP” ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท  (1. 
นายชัยณรงค์  เรืองเพชร  2. นางสาวนิภาพร ฉิมผุด 3. นางสาวธัญลักษณ์ มุสิกะ
พันธ์) ได้รับรางวัลชมเชย ในประเภทมาตรฐานปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช
อาหาร ชนิดพืชอายุสั้น จ านวน 2 รางวัล ได้รับรางวัล โครงการละ  3,000 บาท คือ  
“โครงการปลูกข้าวโพดหวานคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP” (1.นายณัฐพล  
หนูสวัสดิ์ 2. นายกิตติภณ  อินทจัน) “โครงการปลูกพริกในกระถางคุณภาพดีตาม
มาตรฐาน GAP” (1. นายสหัสวรรษ ไขสกุล 2. นายภรัณยู คงช่วย)  ได้รับรางวัลคน
มุ่งม่ัน ในประเภทมาตรฐานปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร ชนิดพืชอายุ
สั้น “โครงการปลูกมะเขือเทศในกระถางพลาสติกคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP”  
(นางสาวจตุพร เต้งเฉี้ยง)  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 
2560 ด าเนินการโดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.) 
ร่วมด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว 

พุทธศักราช  2560     การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2560 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เรื่อง ผล
ของสูตรอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของต้นม่วงเทพรัตน์ที่งอกจากเมล็ด
เทียม  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับประเทศ (17 - 
18 สิงหาคม 2560)  รับโล่พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท (นักศึกษาท่ีท าโครงงาน 1) 
นางสาวกรุณา  รัมมะนะกัจจะ  2) นางสาวศศิวิมล  ม่วงม ี 3) นายอนุชิต  ฤทธิเดช 
ครูที่ปรึกษา 1) นางเปรมฤดี  ด ายศ 2) นายสมพร ด ายศ   3) นายเมฆา ชาติกุล)  

พุทธศักราช  2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังบรรยายสัมมนาผลงาน
ทางวิชาการเรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมม่วงเทพรัตน์ด้วยเทคโนโลยีเมล็ด  เทียม 
โดยนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ประกอบด้วย 1) นางสาวกรุณา  
รัมมะนะกัจจะ  2) นายอนุชิต  ฤทธิเดช และ 3) นางสาวศศิวิมล  ม่วงมี ในงานการ
ประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เฉลิมบรมราชกุมารี ระดับชาติครั้งท่ี 39 วันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม   
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พุทธศักราช  2561    โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เรื่อง ผลของสารควบคุม

การเจริญเติบโตของพืชต่อการชักน ายอด ราก และแคลลัส สับปะรดเพชรบุรี ในการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ อศจ.   ปี 2561(4 
กรกฎาคม 2561) ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน นักศึกษาที่ท าโครงงาน  1) นาย
อนุชิต  ฤทธิเดช   2) นายพีรพงษ์ สหะวิริยะ 3) นางสาวศศิวิมล  ม่วงมี  ครูที่ 
ปรึกษา 1) นางเปรมฤดี  ด ายศ  2) นายเมฆา ชาติกุล3) นางเบญจวรรณ ชูสิริ   

พุทธศักราช  2561     โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เรื่อง ผลของสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชต่อการชักน ายอด ราก และแคลลัส สับปะรดเพชรบุรี ในการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค  ปี 2561 (23 - 25 
กรกฎาคม 2561) ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นักศึกษาที่ท าโครงงาน  1) นายอนุชิต  
ฤทธิเดช   2) นายพีรพงษ์ สหะวิริยะ 3) นางสาวศศิวิมล  ม่วงมี  ครูที่ปรึกษา 1) 
นางเปรมฤดี  ด ายศ  2) นายเมฆา ชาติกุล3) นางเบญจวรรณ ชูสิริ   

พุทธศักราช  2561     โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เรื่อง ผลของสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชต่อการชักน ายอด ราก และแคลลัส สับปะรดเพชรบุรี ในการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ  ปี 2561(16 - 18 
สิงหาคม 2561) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี   นักศึกษาท่ีท าโครงงาน  1) นายอนุชิต  ฤทธิเดช  2) นายพีรพงษ์  สหะ
วิริยะ 3) นางสาวศศิวิมล  ม่วงมี  ครูที่ปรึกษา 1) นางเปรมฤดี  ด ายศ  2) นายเมฆา  
ชาติกุล 3) นางเบญจวรรณ ชูสิริ   

พุทธศักราช  2561     ได้รับรางวัลจากการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้ โครงการเกษตร
เพ่ือชีวิต“เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” รุ่นที่ 4 ประจ าปี 2561 ซ่ึงด าเนนิการ
โดย  ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ร่วมกับกรมการข้าว  
กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์  และกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมี
รางวัลที่ได้รับดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากโครงการผลิตข้าวคุณภาพดี
ปลอดภัยด้วยกระบวนการ GAP  โดย นายราชศักดิ์ ราชสงฆ์   นายสุวิจักขณ์  
แป้นทอง   นายโกมล ศรีอ่อน  ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท  2. รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 จากโครงการปลูกผักบนวัสดุทางเลือกด้วยกระบวนการ GAP โดย  
นายคมสัน นุกูลกิจ นายจักรดุลย์ เปลี่ยนขุนทอง  ได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 
บาท  3. รางวัลชมเชย จากโครงการเลี้ยงไก่เนื้อครบวงจรด้วยสมุนไพรใส่ใจตาม
มาตรฐาน  GAP โดย  นายอภิเดช  คงจีน  นายสถาพร  สงไข่ นายธนวัฒน ์ ทองทะ
วัย  ได้รับโล่และเงินรางวัล 3,000 บาท   เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ โรงแรม
ไมด้า เดอ ซี หัวหิน จ.เพชรบุรี 
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พุทธศักราช 2563   นายศุภกร  ทองเสน ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นสาขาอาชีพ 
พุทธศักราช 2564 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การประกวดฟาร์มมาตรฐานภายใต้โครงการ

เกษตรเพ่ือชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ในประเภทมาตรฐานปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับข้าวจาก “โครงการท านาตามมาตรฐาน GAP” ได้รับโล่รางวัล 
พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท  (1. นางสาวอริสสรา  สายสุวรรณ  2. นายสม
ประสงค์  เกื้อสม 3. นายนครินทร์  บุญชูด า) 

 
 
 
ผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่จัดตั้งถึงปัจจุบัน 
     ปี พ.ศ.                    ชื่อ – สกุล                       ต าแหน่ง 
 2516 – 2521 นายธ ารง  บุณยประสาท  ครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่ 
 2521 – 2523     นายบุญวัฒน์  ไชยบุญ           รักษาการผู้อ านวยการ 
 2523 – 2526   นายชูรัฐ   มณีรัตน์               ผู้อ านวยการ 
 2526 –2528          นายรักเกียรติ  แก้วจ านง        ผู้อ านวยการ 
 2528 – 2539         นายธ ารง  บุณยประสาท        ผู้อ านวยการ 
 2539 – 2540         นายวิโรจน์  จุลถาวร           ผู้อ านวยการ 
 2540 – 2543         นายชม   สงทิพย์                 ผู้อ านวยการ 
 2543 – 2549 นายปรีชา  เมียนเพชร           ผู้อ านวยการ 
 2549 – 2554 นายศุภชัย  สมทอง  ผู้อ านวยการ 
 2554 - 2561 นายวิกรม  พงศ์จันทรเสถียร ผู้อ านวยการ 
 2562 - 2563 นายธีรชัย  อินนวล  ผู้อ านวยการ  
             2563 - ปัจจุบัน        นายเสาร์ห้า  ภู่ลา                  ผู้อ านวยการ 
กำรจัดกำรศึกษำ   
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ได้จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ 3 หลักสูตร ดังนี้  
 2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  สาขางานการผลิตพืช   สาขางานการผลิตสัตว์ 
 2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม   
                   2.2.1  สาขาวชิาพืชศาสตร์     สาขางานพืชสวน    
                   2.2.2  สาขาสัตวศาสตร์         สาขางานการผลิตสัตว ์
สภำพชุมชน   
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 ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 28,168.75 ไร่ หรือ 45.07  
ตารางกิโลเมตร  ทิศเหนือติดต่อกับต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมืองพัทลุง  ทิศใต้ติดต่อ กับต าบลหานโพธิ์ 
อ าเภอเขาชัยสน  ทิศตะวันออกติดต่อกับต าบลล าป า อ าเภอเมือพัทลุง  และทิศตะวันตกติดต่อกับต าบล
ต านาน  อ าเภอเมืองพัทลุง  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลควนมะพร้าว จะมีลมมรสุมประจ าปีพัดผ่าน  2  ชนิด 
คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งท าให้ดินฟ้าอากาศของต าบลควนมะพร้าว 
มี 2 ฤดูกาล คือ  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนกรกฎาคม ของทุกปี  และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม-มกราคม จะมีฝนตกหนักตั้งแต่เดือนตุลาคม–ธันวาคม และจะมีฝนตกชุกที่สุด ในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี  จึงมีฤดูกาลท านาเริ่มในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี  โดยเกษตรกรเริ่มเตรียมดินและตก
กล้าโดยใช้น้ าฝน  ปักด าในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี และท าการเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนมกราคม–เดือน
กุมภาพันธ์  และมีหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบรวม 16  หมู่บ้าน   
สภำพเศรษฐกิจ   
 การเกษตรกรรม โดยมีพ้ืนที่การเกษตรกรรมทั้งหมด 22,518 ไร่ เป็นพื้นที่นาข้าว 17,095 ไร่  พืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ข้าว พืชไร่ และไม้ผล การปศุสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงโค และสุกร มากท่ีสุดควบคู่ไปกับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอ่ืน ๆ การประมงพบว่า จะเป็นการท ากันในบ่อเพาะเลี้ยงและตามแหล่งน้ า
ธรรมชาติ  
               ด้านการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   2 แห่ง และยังมีการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น คือ งานประเพณีเดือนสิบ (แห่หมรับ) ณ วัดบ้านสวน ต าบลควนมะพร้าว และ
ประเพณีรับขวัญแม่โพสพ หมู่ที่ 10 ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
สภำพสังคม   
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนมะพร้าว  มีการบริหารจัดการโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา  ประชาชนนับถือศาสนาพุทธทั้งต าบล  มีวัดจ านวน 5 แห่ง  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่
ส าคัญ คือ งานประเพณีเดือนสิบ (แห่หมรับ) จะจัดในวันแรม 15 ค่ า เดือน 10  ของทุกปี  และงานรับขวัญแม่
แม่โพสพ จัดในเดือนเมษายนของทุกปี  มีการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าปีทุกปี โดยใช้สนามกีฬาของโรงเรียน
ในพ้ืนที่เป็นสนามแข่งขัน มีสนามกีฬา/ลานกีฬา 3 แห่ง  ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 15 และหมู่ท่ี 16   ด้าน
การศึกษา  แบ่งออกได้ดังนี้ 
          - ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพัทลุง  และ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  
          - ระดับวิทยาลัย  จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง และ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง  
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน                 
             - ระดับประถมศึกษา จ านวน 4 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนวัดบ้านสวน โรงเรียนวัดประดู่ทอง โรงเรียนวัด
บ้านแร่ และโรงเรียนบ้านควนกุฎ  
            - ศูนย์การเรียนชุมชน จ านวน 1 แห่ง อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 15                   
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             - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบล จ านวน 1 แห่ง 
 สรุปได้ว่า สภาพของชุมชน เศรษฐกิจและสังคม โดยรวมเป็นภาคเกษตรกรรม   ดังนั้นอาชีพของ
ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมบริเวณใกล้เคียงวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุงเป็นที่ตั้งขององค์กรและหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน และหน่วยงานเหล่านี้ได้ให้การ
สนับสนุน  ให้ความร่วมมือ  และมีความสัมพันธ์กับวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา  ซึ่งได้แก่  โรงเรียนบ้านควนกุฎ  
ส านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง  กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 434 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง องค์การบริหารส่วนต าบลควนมะพร้าว  วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพัทลุง  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านสวน   โรงเรียนวัดบ้านสวน   ส านักงานพัฒนาชนบทพัทลุง  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนวัดบ้านแร่ วัดบ้านสวน วัดควนแร่ และศูนย์บริการจักรกลเทศบาลเมือง
พัทลุง 
 
 
 

 

 

 

2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
ข้อมูลผู้เรียน   

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 

ปวช. 1 30 0 0 30 

ปวช. 2 30 0 0 30 

ปวช. 3 38 0 0 38 



21 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 

รวม ปวช. 98 0 0 98 

ปวส. 1 50 0 50  

ปวส. 2 58 5 63  

รวม ปวส. 108 5 113  

 
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563   

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช. 3 59 45 76.27 

ปวส. 2 32 29 90.63 

รวม 91 74 81.32 

 
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564   

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช. 3 38 24 63.16 

ปวส. 2 62 52 83.87 

รวม 100 76 76.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคลำกร   
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ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรงสำขำ
(คน) 

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

3 3 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

13 13 13 

ข้าราชการพลเรือน 4 - - 

พนักงานราชการครู 2 1 2 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 3 0 3 

เจ้าหน้าที่ 5 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

17 - - 

รวม ครู 18 14 18 

รวมทั้งสิ้น 47 14 18 

 
ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน   

ประเภทวิชำ ระดับ ปวช. (สำขำวิชำ) ระดับ ปวส. (สำขำวิชำ) รวม (สำขำวิชำ) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 

พาณิชยกรรม 0 0 0 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 1 2 3 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 1 2 3 
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ข้อมูลอำคำรสถำนที่   

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 9 

อาคารปฏิบัติการ 10 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 2 

อาคารอ่ืน ๆ 9 

รวมทั้งสิ้น 31 

 
ข้อมูลงบประมำณ   

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลากร 302,610.00.- 

งบด าเนินงาน 2,005,350.00.- 

งบลงทุน 840,000.00.- 

งบเงินอุดหนุน 1,860,670.00.- 

งบรายจ่ายอื่น 985,300.00.- 

รวมทั้งสิ้น 5,993,930.00.- 

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
ปรัชญา      ”เรียนเด่น  งานดี   มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม”   
อัตลักษณ์   ”อดทน  มุ่งมั่น  สู้งาน”   
เอกลักษณ์  ”สถานศึกษาท่ีผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์”   
2.5 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำประสงค์  ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ 
วิสัยทัศน์   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไว้ดังนี้   
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“สถานศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานชุมชนและสังคมท้องถิ่น” 
พันธกิจ   
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา   
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีนวตักรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานชุมชนและท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 4 พัฒนางานฟาร์มสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานงานฟาร์มและทันสมัย 
 
เป้ำประสงค์   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
ก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาดังต่อไปนี้   
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
 1. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ 
     พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา มีจ านวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
       2.1.1 เป้าประสงค์    ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา   
 2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา 
       2.2.1 เป้าประสงค์ 
               1) ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพูและทักษะชีวิตูตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา  
               2) ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการปฏิบัติงานและด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี 
  2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
                   2.3.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ     
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 พันธกิจที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 1. วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ 
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ความต้องการของตลาดแรงงานมีจ านวน 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
                  2.1.1 เป้าประสงค์  
                          1)  สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการตลาดแรงงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนวัตกรรมและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
                          2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่พัฒนาได้อย่าง 
มีคุณภาพ 
         2.2 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการผู้เรียนทั้งวัยเรียนและ 
วัยท างาน 
                   2.2.1 เป้าประสงค์ 
                          1)  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
                          2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
สามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตอบสนองความต้องการผู้เรียนทั้งวัยเรียนและ
วัยท างาน 
 2.3 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
                   2.3.1 เป้าประสงค์ 
                          1)  สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็น
ปัจจุบัน 
                          2)  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย 
                   2.4.1 เป้าประสงค์   
                         สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายอย่างมีคุณภาพ 
 2.5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
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                   2.5.1 เป้าประสงค์ 
                          สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีคุณภาพ 
 พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีนวตักรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานชุมชนและท้องถิ่นมีจ านวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
                  2.1.1 เป้าประสงค์ 
                          สถานศึกษาจัดทาความร่วมมือและพัฒนาความร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรต่างๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษากระบวนการเรียนรู้การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้จัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
           2.2.1 เป้าประสงค์ 
                           ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค ์และงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 พันธกิจที่ 4 พัฒนางานฟาร์มสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานงานฟาร์มและทันสมัย มีจ านวน 2 
กลยุทธ์ ดังนี้ 
       2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมงานฟาร์มสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานงานฟาร์มและ
ทันสมัย 
                   2.1.1 เป้าประสงค์ 
                            สถานศึกษามีงานฟาร์มสถานศึกษาที่มีมาตรฐานตามมาตรฐานงานฟาร์ม ทันสมัย และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
      2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนางานฟาร์มเด่น 1 สถานศึกษา 1 งานฟาร์ม 
                   2.2.1 เป้าประสงค์ 
                          สถานศึกษามีฟาร์มเด่น 1 สถานศึกษา 1 งานฟาร์ม ที่เป็นงานฟาร์มต้นแบบ (Smart 
Farming)และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
ยุทธศำสตร์   
   พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา    
                  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อศ.กช ทวิศึกษา ผู้ด้อยโอกาส การ
เทียบโอนความรู้ประสบการณ์ และหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตร  



27 
 
    พันธกิจที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน  
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
นวัตกรรม และความต้องการของตลาดแรงงาน 
    พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน และท้องถิ่น 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน และท้องถิ่น 
   พันธกิจที่ 4  พัฒนางานฟาร์มสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานงานฟาร์มและทันสมัย 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานฟาร์มสถานศึกษาตามมาตรฐานงานฟาร์ม
และทันสมัย  
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์   
 กลยุทธ์ที่ 1  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ท างาน 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด 
มอบหมาย 
 กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 9 สร้างและพัฒนาความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
 กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมสนับสนุนให้จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาและส่งเสริมงานฟาร์มสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานงานฟาร์มและ
ทันสมัย 
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 กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนางานฟาร์มเด่น 1 สถานศึกษา 1 งานฟาร์ม 
2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
 

รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563   

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

โครงการเกษตรเพ่ือชีวิต"เกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจ
มาตรฐาน" ประจ าปี 2563 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

 

และผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564   

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

การประกันคุณภาพภายนอก ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) 

 

รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสุวลี  กุลฑล  
ครูอาชีวะดีศรีเมืองลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์  
ครูอาชีวะดีศรีเมืองลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

นายคณิศร์  เกตุมณี  
ครูอาชีวะดีศรีเมืองลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด  
ครูอาชีวะดีศรีเมืองลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายคณิศร์ เกตุมณี  
ผู้ท าคุณประโยชน์ 

ชนะเลิศ ภาค 
อกท.ระดับภาค วษ.ท สุราษฎร์
ธานี 

นางสุรัติวดี ชูเซ่ง  
ผู้ท าคุณประโยชน์ 

ชนะเลิศ ภาค อกท. ภาค วษ.ท สุราษฎร์ธานี 

นางสาวปิยาพร พ่วงทอง  
ผู้ท าคุณประโยชน์ 

ชนะเลิศ ภาค 
อกท.ระดับภาค วษ.ท สุราษฎร์
ธานี 

นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง  
ครูอาชีวะดีศรีเมืองลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคุรุสภาจังหวัดพัทลุง 

นางสุณี  กาญจนจันทร์  
ครูอาชีวะดีศรีเมืองลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด คุรุสภาจังหวัดพัทลุง 

นายปริญญา ปิ่นสุวรรณ  
ครูอาชีวะดีศรีเมืองลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด คุรุสภาจังหวัดพัทลุง 

นายมลฑา กุลฑล  
ครูอาชีวะดีศรีเมืองลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด คุรุสภาจังหวัดพัทลุง 

 

รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563   

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายศุภกร ทองเสน  
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ 

ชนะเลิศ ชาติ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

นางสาวธัญลักษณ์ มุสิกะพันธ์  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 
4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ไส้กรอกไก่สาคูต้นพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

นางสาวนิภาพร ฉิมผุด  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4  
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ไส้กรอกไก่สาคูต้นพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

นายนนทวัฒน์ เอ่ียมเสถียร  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4  
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ไส้กรอกไก่สาคูต้นพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

นายทีปกร มณีโชติ  ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4  
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ไส้กรอกไก่สาคูต้นพัทลุง 

นางสาวณิชกานต์ บุญมาก  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4  
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ไส้กรอกไก่สาคูต้นพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

นางสาวชลิตา  จติรณรงค์  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4  
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ไข่มุกสาคูต้นพัทลุง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

นางสาวชุติกาญจน์  ทองนิลภักดิ์  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4  
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ไข่มุกสาคูต้นพัทลุง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

นายสมประสงค์ เกื้อสม  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4  
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ไข่มุกสาคูต้นพัทลุง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

นายจตุรัตน์ พุทธวาศรี, นายจตุภูมิ พุทธวาศรี, 
นายณัฐกิตต์ เรืองรักษ์  
ทักษะ พืชผัก การประชุมวิชาการ อกท.ระดับ
หน่วย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 

นายศรายุทธ ทองวิเชียร  
การแข่งขันทักษะพืชไร่ การประชุมวิชาการ อกท. 
ระดับหน่วย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 

นายปรัญชัย เจ้าเห้ง  
ทักษะไม้ผล การประชุมวิชาการ อกท. ระดับ
หน่วย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 

นางสาวปรารถนา บุญทองเสน  
ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ การประชุมวิชาการ 
อกท.ระดับหน่วย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 

นายนครินทร์ บุญชูด า  
ทักษะการเพาะเห็ด การประชุมวิชาการ อกท. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 
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ระดับหน่วย 

นางสาวภัทรภา กรดเกล้า  
ทักษะการขยายพันธุ์พืช อกท หน่วยพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทยหน่วยพัทลุง 

นายตะเบ้ ใจเย็น ,นายเลิศฤทธิ์ ชูท้าว  
ทักษะไก่ไข่ อกท หน่วยพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

นายศุภชัย คงกลับ, นายคมสัน นุกูลกิจ  
ทักษะสุกร การแข่งขันทักษะ อกท หน่วยพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

นายณัฐพงษ์ เรืองฤทธิ์, นายฐากร จูดคง  
ทักษะโคเนื้อ อกท. หน่วยพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

นางสาวทิพย์ญาดา  ด้วงอ่อน, นายนิพิฐพนธ์ 
นวมมุณี ทักษะโคนม การประชุม อกท หน่วย
พัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

นายพิชญุตม์ เจริญศรี, นายคณิติน ปริยชาติ
ตระกูล ทักษะการผสมเทียมโค การประชุม
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย หน่วยพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

นายวรพล ทองหัตถา, นายณัฐพล มหามิตร  
ทักษะช่างไฟฟ้า การประชุมทางวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทศไทย หน่วย
พัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทศไทย หน่วย
พัทลุง 

นายนนทวัฒน์ เอ่ียมเสถียร นางสาวธัญลักษณ์  
มุสิกะพันธ์    ทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อไก่  
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

นางสาวนิภาพร ฉิมผุด , นายชัยวัฒน์ ตรึกตรอง  
ทักษะการผลิตลูกชิ้นจาก เนื้อไก่ การประชุม
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย หน่วยพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

นางสาวฐานิดา นาชุมเห็ด, นางสาวขนิษฐา พูน ชนะเลิศ จังหวัด องค์การเกษตรกรในอนาคต
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ม่วง ทักษะการผลิตน้ านมจากพืช การประชุม
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย หน่วยพัทลุง 

แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

นางสาวณิชกานต์ บุญมาก, นางสาวธิดาวรรณ 
รัตนชู ทักษะการผลิตน้ าผัก ผลไม้ การประชุม
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย หน่วยพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

นางสาวอินทิรา สุวรรณกาศ ทักษะตารางค านวณ 
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

นายพงศกร  พงผลาด ทักษะการพูดในที่ชุมชน 
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

นางสาวจรรยพร อักษรเนียม, นางสาวสุนทรี พูล
เกิด ทักษะการจัดสวนถาด การประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
หน่วยพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

นายญาณวัชร ทองไซร นายณัฐภัทร ยอดราช  
ทักษะศิลปะประดิษฐ์ การประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
หน่วยพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

นายสุรเดช ทองดี นายนนทวัฒน์ จันเอียด  
ทักษะการจัดดอกไม้ การประชุมวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

นายอดิเทพ ขุนเจริญ  
โคบาล การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

นางสาวขวัญจิรา มากจุ้ย  
ขวัญใจโคบาล การประชุมวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย หน่วยพัทลุง 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศรุตา ทองจินดา  
แข่งขันทักษะไม้ผล 

รองชนะเลิศ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค  

นางสาวปรารถนา บุญทองเสน  
ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ 

รองชนะเลิศ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค  

นายญาณวัชร ทองไซร้  
ทักษะการเพาะเห็ด 

รองชนะเลิศ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค  

นายญาณวัชร ทองไซร้  
ทักษะการเพาะเห็ด 

รองชนะเลิศ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค  

นายณัฐพงษ์ เรืองฤทธิ์, นายฐากร จูดคง  
ทักษะโคนม 

ชนะเลิศ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค  

นายพิชญุตม์ เจริญศรี  
ทักษะการผสมเทียมโค 

รองชนะเลิศ ภาค อกท.ภาค วษ.ท สุราษฎร์ธานี 

นายพิชญุตม์ เจริญศรี  
ทักษะการผสมเทียมโค 

รองชนะเลิศ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค  

นางสาวกานต์ธิดา เพชรสุข, นางสาวกิตติมา ขาว
นวล ทักษะการผลิตน้ าผักผลไม้ 

ชนะเลิศ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค  

นายนนทวัฒน์ เอ่ียมเสถียร, นางสาวณิชกานต์ 
บุญมาก  ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ 

ชนะเลิศ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค  

นายนพรัตน์ ลักษณะ  
ทักษะตารางค านวณ 

รองชนะเลิศ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค  

นายสุรเดช ทองดี  
ทักษะการจัดดอกไม้ 

รองชนะเลิศ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค  

นางสาวอริสรา สายสุวรรณ, นายสมประสงค์ เกื้อ
สม สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 

รองชนะเลิศ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค  

นายจอมณฤทธิ์ ชูท้วม, นายปกครอง สอนทอง  
สัมนาผลงานชมรมวิชาชีพ สาชาสัตวศาสตร์ 

รองชนะเลิศ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค  

นายสุรชัย สุกทอง, นายอัครชัย อินทรสุวรรณ  ชนะเลิศ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคต
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สัมมนาผลงานวิจัยสาขาพืชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ระดับภาค  

นางสาวปรารถนา บุญทองเสน  
ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ  

นางสาวศรุตา ทองจินดา  ทักษะไม้ผล รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ  

นางสาวศรุตา ทองจินดา  ทักษะไม้ผล รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ  

นายณัฐพงษ์ เรืองฤทธิ์,  นายฐากร จูดคง  
ทักษะโคนม 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ  

นายณัฐพงษ์ เรืองฤทธิ์,  นายฐากร จูดคง  
ทักษะโคนม 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ  

นายพิชญุตม์ เจริญศรี  ทักษะผสมเทียมโค รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ  

นางสาวกานต์ธิด เพชรสุข , นางสาวกิตติมา  
ขาวนวล  
ทักษะการผลิตน้ าผักผลไม้ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ  

นายนนทวัฒน์ เอ่ียมเสถียร , นางสาวณิชกานต์ 
บุญมาก  
ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ  

นายนพรัตน์ ลักษณะ ทักษะตารางค านวณ รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ  

นายสุรเดช ทองดี  ทักษะการจัดดอกไม้ รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ  

นางสาวอริสรา สายสุวรรณ, นายสมประสงค์ เกื้อ
สม และนายนครินทร์ บุญชูด า  
การปลูกข้าวตามมาตรฐาน GAP 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย 

นางสาวอริสรา สายสุวรรณ , นายสมประสงค์ 
เกื้อสม  สัมมนาผลงานวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ  

นายจอมณฤทธิ์ ชูท้วม,  นายปกครอง สอนทอง  รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคต
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์ แห่งประเทศไทย ระดับชาติ  

นายสุรชัย สุกทอง ,  นายอัครชัย อินทรสุวรรณ  
สัมมนาผลงานวิจัย สาขาพืิชศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
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 ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา    
                 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 10 
ประเด็นการประเมิน ดังนี้  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
        1.1 ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
                      1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
                      1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
    2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือ
กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
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ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
   2.3 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 
และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
            2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดย
ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  2.5 ด้านการประกันคุณภาพภายใน ด้านการประกันคุณภาพภายใน ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้   
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคน
ในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
          3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 

 สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้    
4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์   
      4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
              1) ผลสัมฤทธิ์    
                 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                    1.1 เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จ านวน 99 คน 
                    1.2 เชิงคุณภาพ :  จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  89 คน คิด
เป็นร้อยละ 89.90  
                         1.2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์ 
จ านวน 10 คน     
                                  1) ภาคทฤษฎี คะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 18.4 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 73.6 
                                  2) ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 80 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 74.2 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 92.75 
                         1.2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานสัตวศาสตร์ 
จ านวน 20 คน 
                                  1) ภาคทฤษฎี คะแนนเต็ม 40 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 34.33 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 85.83 
                                  2) ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 99 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 89.38 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 90.29 
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                         1.2.3  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน  
จ านวน 32 คน  
                                  1) ภาคทฤษฎี คะแนนเต็ม 40 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 32.32 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 80.80 
                                  2) ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 53.51 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 89.19  
                         1.2.4  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์  
จ านวน 27 คน 
                                 1) ภาคทฤษฎี คะแนนเต็ม 40 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 33.48 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 83.70                                  
                                 2) ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 51.04 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 85.06  
                      2.3 ผลสะท้อน   :  นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
                  2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                      2.1 เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ไม่มี 
                     2.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ไม่มี 
                     2.3 ผลสะท้อน   :  เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-2019 และนักศึกษาเข้าสอบ
ตามความสมัครใจ จึงไม่มีผลการสอบ 
      4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้       
              1) ผลสัมฤทธิ์  
                    1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ    
                       1.1 เชิงปริมาณ :  
                             1.1.1 จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 35 คน จ านวนผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
                             1.1.2 จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. 2 ที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและท าโครงการอาชีพ 
จ านวน 15 คน  
                       1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว 
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                       1.3 ผลสะท้อน    : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ คือ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง และ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
                  2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
                      1.1 เชิงปริมาณ :  
                            1.1.1 จ านวนผู้เรียนแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ได้รับรางวัลระดับ อาชีวศึกษา
จังหวัดพัทลุง จ านวน 5 คน 
                            1.1.2 จ านวนผู้เรียนเข้าแข่งขัน ทักษะทางวิชาชีพได้รับรางวัลระดับภาค จ านวน 34 
คน 
                            1.1.3 จ านวนผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาชีพได้รับรางวัล ระดับชาติ จ านวน 15 
คน 
                            1.1.4 จ านวนผู้เรียนเข้าประกวด "โครงการท านาตามมาตรฐานGAP" ของส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศล าดับที่ 1 ระดับชาติ จ านวน 3 คน  
                         รวมจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ    
                     1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  มีดังนี ้
                           1.2.1 ระดับภาค 
                                    - สาขาพืชศาสตร์                จ านวน 5 ทักษะ นักศึกษา จ านวน 5 คน 
                                    - สาขาสัตวศาสตร์               จ านวน 3 ทักษะ นักศึกษา จ านวน 5 คน 
                                    - สาขาช่างกลเกษตร             จ านวน 1 ทักษะ นักศึกษา จ านวน 1 คน 
                                   - สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  จ านวน 2 ทักษะ นักศึกษา จ านวน 4 คน 
                                   - สาขาบริหารธุรกิจ             จ านวน 2 ทักษะ นักศึกษา จ านวน 2 คน 
                                   - สาขาศิลปเกษตร               จ านวน 2 ทักษะ นักศึกษา จ านวน 2 คน 
                                   - สาขาพ้ืนฐาน                     จ านวน 2 ทักษะ นักศึกษา จ านวน 2 คน 
                                   - สัมมนาผลงานวิชาชีพและสัมมนาผลงานวิจัย จ านวน 5 เรื่อง นักศึกษา จ านวน 
10 คน 
                                   - การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จ านวน 1 ผลงาน นักศึกษา จ านวน 2 คน 
                          1.2.2 ระดับชาติ 
                                   - สาขาพืชศาสตร์                  จ านวน 2 ทักษะ จ านวน 2 คน 
                                   - สาขาสัตวศาสตร์                จ านวน 2 ทักษะ จ านวน 3 คน 
                                   - สาขาอุตสาหกรรมเกษตร   จ านวน 2 ทักษะ จ านวน 4 คน 
                                   - สาขาบริหารธุรกิจ              จ านวน 1 ทักษะ จ านวน 1 คน 
                                   - สาขาศิลปเกษตร                จ านวน 1 ทักษะ จ านวน 1 คน 
                                   - สัมมนาผลงานวิชาชีพและสัมมนาผลงานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง นักศึกษา จ านวน 
4 คน       
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                   1.3  ผลสะท้อน : องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้การ
ยอมรับ 
      4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
              1) ผลสัมฤทธิ์    
                  1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
                      1.1 เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564  จ านวน 86 คน จาก
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 98 คน 
                            1.1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวนผู้เรียนแรกเข้า  36 คน  ส าเร็จการศึกษา 
29 คน 
                            1.1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 62 คน ส าเร็จ
การศึกษา 57 คน 
                     1.2  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  
                            1.2.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  80.55 
                            1.2.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 91.93 
                            สรุป ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งหมด  87.75 
                     1.3  ผลสะท้อน   : รายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา จากโปรแกรม ศธ.02 ออนไลน์ และผล
การประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  
               2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                    1.1 เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
                          1.1.1 จ านวนผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด 30 คน 
                          1.1.2 จ านวนผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 30 คน 
                          1.1.3 จ านวนผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด 38 คน 
                          1.1.4 จ านวนผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด 50 คน 
                          1.1.5 จ านวนผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 63 คน 
                          สรุป จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 211 คน 
                   1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
                         2.1.1 ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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                         2.1.2 ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
                        2.1.3 ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
                        2.1.4 ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 50 คน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 
                        2.1.5 ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 63 คน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 
                        จ านวนผู้เรียนทั้งหมดท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 207 คน 
                        สรุป ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 98.39 
                 1.3  ผลสะท้อน   :  จ านวนผู้เรียนได้เลื่อนชั้นเรียนและผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
            3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เข้าสู่ตลาดแรงงาน พ.ศ. 
2564 
                 1.1 เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 เข้าสู่ตลาดแรงงาน พ.ศ. 2564 
                       1.1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 45 คน มีงานท าใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ 9 คน หรือศึกษาต่อ จ านวน 31 คน 
                       1.1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 29 คน มีงาน
ท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 11 คน หรือศึกษาต่อ 
จ านวน 17 คน 
                       1.1.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 6 คน มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระจ านวน 6 คน 
                       สรุป จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 80 คน ในปีการศึกษาที่ผ่านมาผู้ส าเร็จการศึกษามี
งานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 74 คน  
                 1.2 เชิงคุณภาพ :  
                      1.2.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 88.88 
                      1.2.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 96.55 
   1.2.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 100.00 
                      สรุป ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 92.50 
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                1.3 ผลสะท้อน   :  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา มีผลการ
ประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
2) จุดเด่น    
 1.  ด้านความรู้ คือ ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
         2.  น าความรู้มาใช้ในการท าโครงการอาชีพ "โครงการท านาตามมาตรฐาน GAP" ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ  
                   3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3) จุดที่ควรพัฒนำ    
 1. ด้านความรู้ คือ ส่งเสริม เตรียมความพร้อมผู้เรียนในการสอบ V-NET 
  2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ คือ ฝึกทักษะทางวิชาชีพครบทุกด้าน 
 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ลดจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ    
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
 2. เพ่ิมงบประมาณหรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ส าเร็จการศึกษาน าไปลงทุน
ประกอบอาชีพอิสระ 
4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ   
       4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
               1) ผลสัมฤทธิ์    
                   1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
                       1.1  เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 100.00 (จ านวน  1 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาเกษตรกรรม) 
                            1.1.1  มีการศึกษาความต้องการของสถานประกอบการ 
                            1.1.2  มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหลักสูตร 
                            1.1.3  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง 
                            1.1.4  มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
                            1.1.5  มีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
                      1.2  เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการและสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกัน
ในการฝึกประสบการณ์อาชีพ 
                      1.3  ผลสะท้อน : สถานประกอบการร่วมมือในการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ             
                 2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
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                      2.1 เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ 
                            1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
                            2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์  
                            3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
                          สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 2 สาขาวิชา คือ  
                          1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิชาการฝึกงาน วิชาเกษตรผสมผสาน และวิชาหลักพืชกรรม 
พัฒนาหลักสูตรร่วมกับบริษัท คชศิลป์ จ ากัด  โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) และโรงเรียนบูรณพัทศึกษา 
                          2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิชาการฝึกงาน พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสหกรณ์โคนมพัทลุง 
จ ากัด 
                  2.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม เท่ากับ 100.00 
                  2.3 ผลสะท้อน : สถานประกอบการและสถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ในการ
ฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
        4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
               1) ผลสัมฤทธิ์  
                   1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
                      1.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ เท่ากับ  
100.00 
                      1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีมาก 
                      1.3 ผลสะท้อน :  ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                  2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  
                     1.1  เชิงปริมาณ : จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน  18 คน 
                     1.2  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 18 คนเท่ากับ 100.00 
                     1.3  ผลสะท้อน : ผู้เรียนให้การยอมรับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
                 3. การจัดการเรียนการสอน  
                     3.1  เชิงปริมาณ :  
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                           1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 18 คน 
                           2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 18 คน 
                           3. จ านวนครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย จ านวน 18 คน       
                           4. จ านวนครูที่ใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน จ านวน 18 คน 
                           5. จ านวนครูผู้สอนท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 18 คน   
                     3.2  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ ร้อย
ละ 100.00 
                     3.3  ผลสะท้อน : ผู้เรียนให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผล
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของหัวหน้าแผนกวิชา           
                4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
                    4.1  เชิงปริมาณ :   
                          4.1.1 จ านวนครูผู้สอนจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 18 คน 
                          4.1.2 จ านวนครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าห้องเรียนและรายวิชาที่เป็น
ปัจจุบัน จ านวน 18 คน 
                          4.1.3 จ านวนครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ จ านวน 18 คน 
                          4.1.4 จ านวนครูผู้สอนใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน จ านวน 
18 คน 
                          4.1.5 จ านวนครูผู้สอน ช่วยเหลือ ดูแลผู้เรียนรายบุคคล ด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ 
จ านวน 18 คน 
                    4.2  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน เท่ากับ 100.00 
                    4.3  ผลสะท้อน : ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา ให้
การยอมรับต่อคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
                5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
                    5.1  เชิงปริมาณ :  
                          5.1.1 จ านวนครูที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 18 คน 
                          5.1.2 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 18 คน 
                          5.1.3 จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน  18  คน 
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                          5.1.4 จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 18  
คน 
                          5.1.5 จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 18  คน 
                    5.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เฉลี่ย ร้อย
ละ 100.00   
                    5.3 ผลสะท้อน : ครูผู้สอนที่มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเข้ารับการประเมินเพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะ  และประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน จ านวน 18 คน 
                6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
                     6.1 เชิงปริมาณ :   
                           6.1.1 จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 31 ห้อง 
                           6.1.2 จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน เท่ากับ 31 ห้อง 
                     6.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน เท่ากับ 100.00 
                     6.3 ผลสะท้อน : ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองให้การยอมรับต่อคุณภาพการเข้า
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
      4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
               1) ผลสัมฤทธิ์    
                   1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  
                      1.1 เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทั้ง 4 ฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ  
                      1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา                     
                      1.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน     
                 2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
                     2.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองาน
ฟาร์มที่ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
                     2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม                     
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                    2.3 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานหรืองานฟาร์ม อยู่ในระดับดี           
                3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
                    3.1 เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคม
ภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายในและระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
                    3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
                    3.3 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยู่ในระดับดี      
                4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
                    4.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ เท่ากับ 
100.00 
                    4.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ    
                    4.3 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ใน
ระดับดี               
                5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
                    5.1 เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต เท่ากับ100Mbps และครอบคลุมพ้ืนที่
ใช้งานและสถานศึกษา 
                    5.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
                    5.3 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการ
ใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดี 
          4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
                   1) ผลสัมฤทธิ์  
                        1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
                            1.1  เชิงปริมาณ :  
                                  1.1.1  จ านวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด  3 สาขาวิชา คือ  
                                            1) ระดับ ปวช. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 
                                            2) ระดับ ปวส. สาขาวชิาพืชศาสตร์ และ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
                                  1.1.2  จ านวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  3 สาขาวิชา คือ  
                                           1) สาขาวิชาพืชศาสตร์ จ านวน 4 คน 
                                           2) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จ านวน 1 คน 
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                                          ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี เท่ากับ 75.00 
                                 1.1.3  จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 211 คน ผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 5 คน ร้อย
ละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี เท่ากับ 3.36                          
                          1.2  เชงิคุณภาพ : จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี 5 คน 
                          1.3  ผลสะท้อน : สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี
โดยการให้คะแนนการฝึกประสบการณ์ และผู้เรียนส าเร็จการศึกษา 
2) จุดเด่น    
 1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   ไม่มี 
             2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   ไม่มี 
             3. ด้านการบริหารจัดการ ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
             4. ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา ไม่มี 
3) จุดที่ควรพัฒนำ    
 1. ด้านการบริหารจัดการ คือ การปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ โรงเรือน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 
             2. ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
สถานประกอบการขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลาง มีข้อจ ากัดในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และนักศึกษาไม่
ต้องการเรียนระบบทวิภาคี 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ    
 1. ควรปรับปรุงระเบียบ หรือข้อยกเว้นบางประการส าหรับสถานประกอบการขนาดกลางหรือ
ขนาดเล็กในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 2. ควรเพิ่มงบประมาณปรับปรุงงานฟาร์มให้ทันสมัย 
4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   
      4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
              1) ผลสัมฤทธิ์    
                   1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
                       1.1  เชิงปริมาณ : จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 18 คน ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา จ านวนครู เท่ากับ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68 
                      1.2  เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารใช้วิธีการบริหารสถานศึกษาในรูปของคณะกรรมการ มีการ
ประชุมกรรมการน ามติที่ประชุมมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
                      1.3  ผลสะท้อน :  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนมีโครงสร้างการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ 
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                  2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
                      2.1  เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนทั้งหมด 3 สาขาวิชา  
                           ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
เท่ากับ 100.00 
                      2.2  เชิงคุณภาพ : ข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน  
การสอน                          
                      2.3  ผลสะท้อน : หน่วยงานในจังหวัดพัทลุง บุคลากรภายนอก สมาคมศิษย์เก่ามีส่วนร่วม
ในระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
                  3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
                      3.1  เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในโครงการสร้างชีวิตด้วยจิตสาธารณะ จ านวน 7  
กิจกรรม 
                           1. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าหมู่ท่ี 10 ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 
                           2. กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ส านักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง 
                           3. กิจกรรมปลานิลสินในน้ า เพาะพันธุ์และมอบปลานิลให้แก่หน่วยงาน 7 หน่วยงาน  
                           4. โครงการจัดท าอาหารปรุงส าเร็จมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ 
                           5.  กิจกรรมโครงการ 108 อาชีพ/กิจกรรมบริการวิชาชีพ 
                           6. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
                           7. กิจกรรมจิตอาสารู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
                     3.2  เชิงคุณภาพ : กิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ท ากิจกรรมและประสบ
ความส าเร็จ 
                     3.3  ผลสะท้อน : อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงและผู้รับบริการ 
       4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
                1) ผลสัมฤทธิ์  
                    1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
                       1.1 เชิงปริมาณ :  
                            1.1.1 จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับ
สถานศึกษา 
                                    1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 12 เรื่อง 
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                                    2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 28 เรื่อง 
                            1.1.2 จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับจังหวัด 
                                     1. ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 1 เรื่อง คือ ลูกชิ้นไก่สาคูต้นพัทลุง ที่มี
ส่วนผสมของเครื่องแกงมัสมั่น 
                            1.1.3 จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ได้รับรางวัล
ระดับภาค จ านวน  3  รางวัล 
                                     1. ด้านพืชศาสตร์ จ านวน 1 เรื่อง คือ ผลของปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
ร่วมกับปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอรร์ี่  
                                     2. ด้านสัตวศาสตร์ จ านวน 1 เรื่อง คือ ผลของการเสริมผลมังเคร่แห้งบดผงใน
อาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพของไข่ 
                                      3. ด้านอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 1 เรื่อง  ลูกชิ้นไก่สาคูต้นพัทลุง  
                            1.1.4  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับชาติ 
                                     1. ด้านพืชศาสตร์ จ านวน 1 เรื่อง คือ ผลของปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
ร่วมกับปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่  
                      1.2  เชิงคุณภาพ :  ด้านอาหาร ได้รับรางวัลระดับจังหวัด 1 รางวัล    ด้านพืชศาสตร์ ได้รับ
รางวัล ระดับภาค 1 รางวัล และระดับชาติ จ านวน 1 รางวลั  ด้านสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับภาค  จ านวน 
1 รางวัล 
                      1.3  ผลสะท้อน : อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ให้การยอมรับ ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
2) จุดเด่น    
              ด้านการบริการชุมชน   
3) จุดที่ควรพัฒนำ    
 1. ควรสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยให้มีจ านวน
ชิ้นงานเพิ่มขึ้น   
4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ    
 1. เพ่ิมงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย   
 2. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
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ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561  

 

           ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
100 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 17 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 68.00 

               ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

 
 
 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 93 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 97.89 

     ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 5 15 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัด 
การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 100.00 

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

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 3 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 20.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 95.45 
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 97.89 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 80 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 20 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 95.46 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำที่ก ำหนดเพิ่มเติม  

 

           สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้    
6.1 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
      6.1.1 ด้านการประกันคุณภาพภายใน ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
               1) ผลสัมฤทธิ์    
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
            1.1 เชิงปริมาณ :  
                   1.1.1  จ านวนมาตรฐานและประเด็นการประเมิน เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
                   1.1.2  มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                   1.1.3  มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                   1.1.4  มีการบันทึกผลการประเมินผ่านระบบออนไลน์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผ่านเว็บไซต์ 
www.vesar.org ได้ครบถ้วน 
                   1.1.5  มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
             1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินตนเองเท่ากับ 95.46 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
             1.3 ผลสะท้อน  : การประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2) จุดเด่น    
 1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   ไม่มี 
       2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   ไม่มี 
 3. ด้านการบริหารจัดการ ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
                   4. ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา ไม่มี 
3) จุดที่ควรพัฒนา    
 1. ด้านการบริหารจัดการ คือ การปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ โรงเรือน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
  2. ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
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สถานประกอบการขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลาง มีข้อจ ากัดในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และนักศึกษาไม่
ต้องการเรียนระบบทวิภาคี 
4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
 1. ปรับปรุงระเบียบ หรือข้อยกเว้นบางประการส าหรับสถานประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 2. ควรเพิ่มงบประมาณปรับปรุงงานฟาร์มให้ทันสมัย 
 
ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
2) โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ  
3) โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
4) โครงการสอนซ่อมเสริม  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1) โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทักษะ
วิชาชีพของผู้เรียนสู่ความเป็น เกษตรกรมืออาชีพแนว
ใหม่  
2) โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 3) 
โครงการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
หน่วยพัทลุง 
 4) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
5) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลผู้เรียน  
6) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง 1) โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

ประสงค์ พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2) โครงการค่ายคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
3) โครงการกิจกรรมวันส าคัญ  
4) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  
5) โครงการจิตอาสา  

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ
สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็น
ผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ  
2) โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู
อาชีวศึกษาในการออกแบบ หน่วยการเรียนรู้และเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยการปฏิบัติ  
3) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูด้วย
บทเรียนออนไลน์  
4 ) โครงการจ้างครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาทดแทนอัตรา
ที่ขาดแคลน  
5 )โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู
อาชีวศึกษาในการออกแบบหน่วยการ เรียนรู้และเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติ  
6) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูด้วย
บทเรียนออนไลน์  
7) โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านทักษะดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสารภาษาไทย  
8) โครงการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ
และเทคโนโลยีใหม่ในสถานประกอบการเพ่ือความเป็น
มืออาชีพ  
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1) โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  
2) โครงการปรับปรุงกลไกการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษา  
3) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานที่  
3) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ 
 4) โครงการห้องเรียนอาชีพ  
5) โครงการทวิภาคี  
6) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1) โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ
บุคคลชุมชนองค์กรต่างๆ  
2) โครงการระดมทรัพยากร 
3) โครงการพิเศษและบริการชุมชน  

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1) โครงการห้องเรียนอาชีพ  
2) โครงการทวิภาคี  
3) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center  

2.5 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 1) โครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1) โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ
บุคคลชุมชนองค์กรต่างๆ  
2) โครงการระดมทรัพยากร  
3) โครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1) โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ  
2) โครงการผลิตข้าวเพ่ือสุขภาพ  
3) โครงการผลิตพืชสมุนไพร  
4) โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร  
5)โครงการเลี้ยงไก่ไข่ตามมาตรฐานฟาร์ม  
6)โครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม  

 


