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ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด๎วยการสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงตั้งอยูํเลขที่ 221 หมูํที่ 15 ตาบลควนมะพร๎าว อาเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประเภทวิชาเกษตรกรรม มีบุคลากรสาย
บริหาร จานวน 3 คน ข๎าราชการครู 14 คน ครูผู๎ทรงคุณคํา 1 คน และพนักงานราชการ 1 คนได๎ดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในอยํางตํอเนื่องโดยดาเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 และมีผลการดาเนินงาน จนถึงป๎จจุบันมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
สถานศึกษา ดังนี้
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ปีการศึกษา 2563 มี
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คะแนนร๎อยละ 95.88
ประกอบด๎วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู๎สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพในภาพรวมร๎อยละ
96.60
1.1 ด๎านความรู๎ ระดับคุณภาพร๎อยละ 100.00
1.2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ ระดับคุณภาพร๎อยละ 76.00
1.3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพร๎อยละ 97.89
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพในภาพรวมร๎อยละ 97.07
2.1 ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพร๎อยละ 76.00
2.2 ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพร๎อยละ 100.00
2.3 ด๎านการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพร๎อยละ 100.00
2.4 ด๎านการนานโยบายสูํการปฏิบัติ ระดับคุณภาพร๎อยละ 100.00
มาตรฐานที่ 3 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ระดับคุณภาพในภาพรวมร๎อยละ 90.00
3.1 ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ระดับคุณภาพร๎อยละ 100.00
3.2 ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ระดับคุณภาพร๎อยละ 60.00
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีความมุํงมั่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
โดยครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง โดยจัดทา ID Planทุกคน และเข๎ารับการอบรมตามที่หนํวยงาน
ต๎นสังกัดจัดขึ้น ทั้งในระบบ onsite และ online แล๎วนาความรู๎มาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน มีวิธีการสอน
ที่เน๎นผู๎เรียนเป๐นสาคัญ โดยใช๎วิธีการสอนแบบ Active Learning มีการฝึกทักษะประสบการณ์อาชีพทั้งใน
สถานศึกษาและในสถานประกอบการ สํงผลให๎ผู๎เรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ผํานการประเมินมาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร๎อยละ 95.89 ครูปรับปรุงการเรียนการสอนในห๎องเรียน และใช๎กระบวนการ PLC
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ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และแก๎ป๎ญหาของนักเรียน นักศึกษาในห๎องเรียน นอกจากนี้ยังมีการอบรมให๎ความรู๎
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมปฐมนิเทศ เยี่ยมบ๎าน ประชุมผู๎ปกครองเพื่อให๎ครู
ได๎ดูแลนักเรียน นักศึกษาอยํางใกล๎ชิด สามารถแก๎ป๎ญหาที่เกิดขึ้นได๎ทันที มีกิจกรรมกีฬา เพื่อเสริมสร๎างความ
สามัคคี กิจกรรมเดินวิ่งทดสอบสมรรถภาพเพื่อทดสอบสมรรถนะทางรํางกาย มีกิจกรรมจิตอาสา บริการ
ชุมชน การนานักเรียนนักศึกษาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ จัดกิจกรรมสํงเสริมนักเรียนนักศึกษามี
สมรรถนะในการเป๐นผู๎ประกอบการ วิทยาลัยมีการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกรายวิชาเพื่อให๎นักเรียน
นักศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล๎องกับความต๎องการของสถานประกอบการ ครูผู๎สอนจัดแผนการจัดการ
เรียนรู๎ ใชํสื่อนวัตกรรมในการสอน มีบันทึกหลังสอน จัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก๎ป๎ญหาการเรียนการสอน มี
การนิเทศการสอนทุกภาคเรียน นอกจากนี้วิทยาลัยมีความพร๎อมในด๎านสาธารณูปโภค และอุปกรณ์การเรียน
การสอน สื่อ เทคโนโลยี มีความพร๎อมด๎านสัญญาณ Internet สามารถใช๎จัดการเรียนการสอนได๎ทุกห๎องเรียน
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน หนังสือเสริม สื่อวัสดุอุปกรณ์ แหลํงเรียนรู๎เพียงพอ กับนักเรียน นักศึกษา
จัดให๎มีสภาพแวดล๎อมทั้งภายนอกห๎องเรียนที่สะอาด รํมรื่น ภายในห๎องเรียนมีระเบียบ สะอาดเอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎ ผู๎บริหารมีภาวะผู๎นาใช๎หลักธรรมาภิบาลและการมีสํวนรํวมเข๎ามาใช๎ในการบริหารจัดการศึกษา
สํงผลให๎นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู๎สาเร็จการศึกษามีงานทา หรือศึกษาตํอภายใน 1 ปี ร๎อย
ละ 88.33 และแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษาอยูํในระดับดีมาก
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.1 สถานศึกษาที่มีความรํวมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการโดยการฝึกอาชีพในการศึกษา
ระบบทวิภาคีและการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
2.2 สถานศึกษาจัดเตรียมความพร๎อมในด๎านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่
เหมาะสม สอดคล๎องกับการจัดการเรียนการสอน
2.3 สถานศึกษากาหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะให๎ตรงตามศักยภาพของผู๎เรียนและสามารถเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิ
แหํงชาติ
2.4 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติโดยให๎ผู๎เรียนจัดทา โครงงานพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล๎องกับสาขาวิชาที่เรียนและความต๎องการของตลาดแรงงาน
2.5 สถานศึกษาจัดให๎มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสํงเสริม ปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม ระเบียบ
วินัย ปลูกฝ๎งจิตสานึก และจิตอาสา เสริมสร๎างการเป๐นพลเมืองไทยและพลโลกในด๎านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป๐นประมุข ทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม สํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ สํงเสริมการ
ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และสํงเสริมการทางานโดยใช๎กระบวนการกลุํมในการบริการ
วิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ตํอชุมชนและสังคม
2.6 สถานศึกษาจัดให๎ผู๎เรียนได๎รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.7 สถานศึกษามีการสร๎างงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน โครงการวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ ให๎มีคุณภาพ
นาไปใช๎ประโยชน์ เผยแพรํ ในวงกว๎าง และขึ้นสูํการประกวดแขํงขันใน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
2.8 สถานศึกษาพัฒนา สํงเสริม สนับสนุนผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะในการเป๐นผู๎ประกอบการ หรือประกอบ
อาชีพอิสระและตํอยอดธุรกิจ
2.9 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป๐นผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิชาชีพที่ทรงคุณคําได๎รับ
การยอมรับจาก นักเรียน นักศึกษา ผู๎ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
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2.10 สถานศึกษามีการพัฒนาให๎เป๐นองค์การแหํงการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง มีสมรรถภาพในการจัดการ
ความรู๎ การบริหารระบบข๎อมูลสารสนเทศ แหลํงเรียนรู๎ งานฟาร์ม
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
เรื่องที่ 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์เพื่อให๎บรรลุ
เป้าประสงค์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
วิสัยทัศน์
สถานศึกษาที่มุํงผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมํที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมํให๎มีสมรรถนะอาชีพเป๐นคนดี มีคุณธรรมและ
ได๎มาตรฐานอาชีวศึกษา
2. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูํความเป๐นสถานศึกษาธรรมภิบาล
เรื่องที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป๐นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาให๎เป๐น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามหลักการของกรอบคุณวุฒิแหํงชาติ ผู๎สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะมีสมรรถนะ
สอดคล๎อง กับความต๎องการของตลาดแรงงาน มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มเติม การฝึกอาชีพการทา
หน๎ากากอนามัย การทาเจลล๎างมือ การทาหน๎ากากอนามัย ให๎แกํ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และชุมชน
นาไปใช๎ในป้องกันการแพรํระบาดของโรค โควิด 19
เรื่องที่ 3 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและการจัดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อ เพื่อ
เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ได๎สัมผัสการปฏิบัติงาน อาชีพ เครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและบรรยากาศการทางานรํวมกัน สํงเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนทาได๎ คิดเป๐น ทาเป๐นและเกิดการ ใฝ่รู๎อยํางตํอเนื่อง ตลอดจนเกิดความ
มั่นใจและเจตคติที่ดีในการทางานและการประกอบอาชีพ การประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพื่อป้องกันและ แก๎ป๎ญหา
ในงานอาชีพและการดารงชีวิต ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความถนัด ความสนใจและความแตกตําง ระหวํางบุคคล
รวมทั้งให๎มีการปลูกฝ๎งคุณธรรม คํานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให๎แกํผู๎เรียน
เรื่องที่ 4 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสํงเสริมสมรรถนะ แกนกลางและสมรรถนะวิชาชีพ
ปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝ๎งจิตสานึกและ จิตอาสา เสริมสร๎างการเป๐นพลเมือง
ไทยและพลโลกในด๎านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์สํงเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป๐นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาไทยอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
สํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ สํงเสริมการดารงตนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนทางานโดยใช๎กระบวนการกลุํมในการบริการ วิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ตํอชุมชนและสังคม
เรื่องที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยฯจัดให๎มีการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานพืชสวนและสาขางานการผลิตสัตว์ ระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีการผลิตพืช (ตํอเนื่อง) โดยทาความรํวมมือกับสถานประกอบการได๎แกํ บริษัท คชศิลป์ จากัด
สหกรณ์โคนมจังหวัดพัทลุง จากัด และศูนย์วิจัยข๎าวพัทลุง
เรื่องที่ 6 พัฒนาวิทยาลัยเพื่อการเป๐นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent center
เรื่องที่ 7 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน on-site, online, และ on-air
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เรื่องที่ 8 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยให๎นักเรียนนักศึกษาเข๎าเรียน EchoVE และจัดโครงการ
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให๎แกํนักเรียน นักศึกษา
เรื่องที่ 9 พัฒนาและยกระดับห๎องเรียนอาชีพในโรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎แกํ
โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) และ โรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน คือ โรงเรียนบูรณพัทศึกษา
เรื่องที่ 10 พัฒนาและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ในวิทยาลัย โดยครู บุคลากร
นักเรียน นักศึกษาสามารถใช๎อินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน บุคลากรแตํละคนจะ
มี username และ password ที่เชื่อมโยงกับระบบเครือขํายของวิทยาลัยฯ
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
4.1 ความเป๐นมาและความสาคัญ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเป๐นสถานศึกษาที่เป๐นเลิศทางวิชาชีพ ( Excellence Model
College) โดยมีงานฟาร์มพืชและฟาร์มสัตว์ สาหรับฟาร์มพืชนั้น วิทยาลัยฯมีพื้นที่ในการทานาจานวนมาก
แตํยังขาดเทคโนโลยีในการผลิตข๎าวโดยเฉพาะข๎าวสังข์หยดพัทลุงซึ่งเป๐นข๎าว GI มีคุณคําทางสารอาหารสูง
ประชาชนนิยมรับประทาน แตํมีผลผลิตตํอไรํต่า ดังนั้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับความพร๎อมตามศักยภาพของ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพัฒนางานฟาร์มต๎นแบบที่ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐาน ลดต๎นทุนการผลิตนั้น
จาเป๐นต๎องนาเทคโนโลยี ระบบ Digital Smart Farming มาใช๎ในการดาเนินงานเพื่อให๎ เป๐นงานฟาร์มต๎นแบบ
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป๐นแหลํงเรียนรู๎ของผู๎เรียนและเกษตรกรทั่วไป
4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อผลิตข๎าวสังข์หยดครบวงจรตามมาตรฐาน GAP
4.2.2 เพื่อเป๐นแหลํงเรียนรู๎การปลูกข๎าวสังข์หยด โดยใช๎ “Digital Smart Farming” ให๎แกํนักเรียน
นักศึกษา เกษตรกร ชุมชน และผู๎สนใจทั่วไป
4.2.3 เพื่อพัฒนางานฟาร์มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง โดยมีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎
ในการผลิตเพื่อลดต๎นทุน ได๎ผลผลิตข๎าวสังข์หยดที่มีคุณภาพและชํวยอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
4.2.4 เพื่อสร๎างรายได๎ระหวํางเรียนให๎แกํนักศึกษา และงานฟาร์มนาข๎าววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง
4.3 วิธีการดาเนินงาน
1. เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินงานตามโครงการ
2.1 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 ประชุมและสารวจข๎อมูล สารวจพื้นที่ วางแผนการดาเนินงาน ศึกษาข๎อมูล ศึกษาวิธีแก๎ไข
ป๎ญหาอุปสรรค จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
2.3 ดาเนินงานตามฤดูกาลผลิตข๎าว
3. ตรวจสอบติดตามการดาเนินงาน สารวจแปลงนาข๎าว ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก๎ไข
ป๎ญหา
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4. สรุปผลการดาเนินโครงการ สรุปรายได๎จากการดาเนินงาน จานวนผลผลิต/ไรํ คุณภาพของเมล็ดข๎าว
และสรุปผลการดาเนินงาน
4.4 ผลที่คาดวําจะได๎รับ
4.4.1 มีรายได๎จากการจาหนํายข๎าวสังข์หยด เป๐นเงิน 480,000 บาท
4.4.2 เป๐นแหลํงผลิตเมล็ดพันธุ์ผลิตข๎าวสังข์หยดเพื่อจาหนําย
4.4.3 ผลิตข๎าวสังข์หยดครบวงจรตามมาตรฐาน GAP บนพื้นที่ 200 ไรํ
4.4.4 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าวสังข์หยด จานวน 40 ตัน/ปี
4.4.5 ผลิตข๎าวสังข์หยดที่ปลอดสารพิษ จานวน 40 ตัน/ปี
4.5 ประโยชน์ที่ได๎รับ
4.5.1 ผลิตข๎าวสังข์หยดที่ปลอดสารพิษซึ่งมีความปลอดภัยตํอผู๎บริโภค
4.5.2 สร๎างรายได๎ให๎วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
4.5.3 เป๐นแหลํงเรียนรู๎การปลูกข๎าวสังข์หยด โดยใช๎ “Digital Smart Farming” ให๎แกํนักเรียน
นักศึกษา เกษตรกร และชุมชน

๖
สํวนที่ 2
ข๎อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข๎อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด๎วยสาระที่สาคัญ ดังนี้
2.1 ข๎อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยูํ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เลขที่ 221 หมูํ 15 ตาบลควนมะพร๎าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
93000
โทรศัพท์ 074-610475-6 โทรสาร 074-610-476
E-mail kasetpt@pt.mail.go.th Website www.kasetpt.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
ประวัติความเป๐นมาของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ตั้งอยูํบ๎านเลขที่ 221 หมูํที่ 15 บ๎านควนกุฎตาบลควนมะพร๎าว
อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระยะทางหํางจากตัวเมืองพัทลุง ประมาณ 11 กิโลเมตร เดิมชื่อโรงเรียน
เกษตรกรรมพัทลุง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2516 สังกัดกอง
โรงเรียน กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธารง บุณยประสาทเป๐นผู๎ประสานงานการจัดตั้ง
และเป๐นครูใหญํคนแรก ประวัติความเป๐นมาโดยลาดับ ดังนี้
1 เมษายน 2516
ประกาศตั้งเป๐นโรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง
15 สิงหาคม 2517 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตร 3 ปี) มีนักเรียน 149
คนครู-อาจารย์ 9 คนมีนายธารง บุณยประสาท ดารงตาแหนํงอาจารย์ใหญํ
15 พฤษภาคม 2522 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โปรแกรมเกษตร
เข๎าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) หลักสูตร 1 ปี เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี และการฝึกอบรมเกษตรกรรมเคลื่อนที่ให๎กับเกษตรกร
1 ตุลาคม 2522 ยกฐานะเป๐น วิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง
สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
16 พฤษภาคม 2527 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พิเศษ ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) พุทธศักราช
2527
16 พฤษภาคม 2536 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 1 ปี โดยรับ
ผู๎สาเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
16 พฤษภาคม 2537 ประกาศเป๐นวิทยาลัยชุมชนชื่อ วิทยาลัยชุมชนควนกุฎ
และได๎เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพณิชยการ และประเภทวิชา
ชํางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชํางยนต์ หลักสูตร 3 ปี
3 มิถุนายน 2539 จัดการศึกษาตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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26 กันยายน 2539 เปลี่ยนชื่อเป๐น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
12 พฤษภาคม 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
17 พฤษภาคม 2547 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรสาขางานเทคโนโลยีข๎าว
1 เมษายน 2548 โครงการความรํวมมือระหวํางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกับบริษัท
สยามโกลเด๎นท์ฟรุท จากัด ปลูกมะละกอ พื้นที่ประมาณ 200 ไรํ
13 มิถุนายน 2548 ได๎รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให๎เป๐นสถานศึกษาที่ได๎รับรางวัล
พระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2547
ตุลาคม 2548 โครงการความรํวมมือระหวํางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกับบริษัท พารา
เม๎าท์ออยล์ ปลูกปาล์มน้ามัน
พฤษภาคม 2549 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) พ.ศ. 2536ประเภท
วิชาครุศาสตร์เกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ กลุํมวิชาไม๎ผล
7-10 พฤศจิกายน 2549 เป๐นเจ๎าภาพจัดงานมหกรรมอาชีวเกษตรภาคใต๎ ปีการศึกษา 2549
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย (อกท.)ระดับภาค ภาคใต๎ ครั้งที่ 28
พ.ศ. 2549 ใช๎ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาวําด๎วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.
2549
พ.ศ.2549 วิทยาลัยฯ ผํานการประเมิน สมศ. มีผลการประเมินจาแนกตามระดับคุณภาพดี (4.01)
พ.ศ.2552 ยกเลิกการใช๎ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวําด๎วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2549 และใช๎ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวําด๎วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552
พฤษภาคม 2552 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปรับปรุง พ.ศ. 2546ประเภท
วิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานประมง
19 พฤษภาคม 2552- 30 เมษายน 2553 โครงการความรํวมมือรํวมกับสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ ดาเนินงานโครงการอาชีวศึกษาสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิต
2 กันยายน 2553 สถานศึกษาสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่เน๎นสมรรถนะอาชีพ
ภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลดีเดํน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ตามโครงการ
คุณธรรมนาความรู๎ภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 กันยายน 2553 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต๎ จากศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต๎ ให๎เป๐นสถานศึกษาสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่เน๎นสมรรถนะอาชีพภายใต๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 กันยายน 2553 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต๎ ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่
เน๎นสมรรถนะอาชีพภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
23 ธันวาคม 2553 สถานศึกษาแบบอยํางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2553”
24 สิงหาคม 2554 สถานศึกษาผํานการประเมินคุณภาพภายนอกด๎านการอาชีวศึกษา ระดับ

๘
ดีมาก คะแนน 90.41 จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ

สมศ. และได๎รับการคัดเลือกเป๐นสถานศึกษาแกนนาการประเมิน “1 ชํวย 9” รุํนที่ 3
พ.ศ.2554 ผลการประเมินการดาเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน

ระดับภาค

ปี 2554 ได๎รับรางวัลชนะเลิศในประเภทการดาเนินงานภายในวิทยาลัย ประเภทนักศึกษาป๎จจุบันในระบบ
นาไปใช๎ได๎ผล และประเภทโรงเรียนที่ได๎รับการขยายผลจากวิทยาลัยใช๎ได๎ผลดีเยี่ยม(โรงเรียนบ๎านควนยวน)
พ.ศ.2554 ผลการประเมินการดาเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
ระดับชาติ
ปี 2554 ได๎รับรางวัลชนะเลิศในประเภทโรงเรียนที่ได๎รับการขยายผลจากวิทยาลัยใช๎ได๎ผลดีเยี่ยม (โรงเรียน
บ๎านควนยวน)
พ.ศ.2555 ผลการประเมินการดาเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
ระดับภาค
ปี 2555 ได๎รับรางวัลชนะเลิศในประเภทวิทยาลัยฯ ที่ขยายผลสูํชุมชนดีเดํน ประเภทนักศึกษาป๎จจุบันของ
วิทยาลัยฯ นาไปใช๎และขยายผลดีเดํน ประเภทชุมชนที่ได๎รับความรู๎และใช๎ได๎ผลดีเยี่ยม (ชุมชนบ๎านควนกุฎ)
ประเภทโรงเรียนที่ได๎รับการขยายผลจากวิทยาลัยและใช๎ได๎ผลดีเยี่ยม (โรงเรียนบ๎านควนยวน) และประเภท
การคิดค๎นสิ่งประดิษฐ์ เครื่องพํนอเนกประสงค์ (โรงเรียนบ๎านควนยวน / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง)
7 พฤศจิกายน 2555 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขางานเกษตรทั่วไป ( Mini English Program) และเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขางานชํางกลเกษตร
ยุบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเครื่องกล
เกษตร
25-26 ธันวาคม 2555 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการฝึกอบรมถํายทอด
เทคโนโลยี ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (KM) การนาเสนอองค์ความรู๎ โครงการอาหารกลางวันแบบ
ยั่งยืน ระดับภาค ภาคใต๎ ปีการศึกษา 2555
21-22 มกราคม 2556 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศในกิจกรรมการฝึกอบรมถํายทอดเทคโนโลยี ใน
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (KM) การนาเสนอองค์ความรู๎ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับชาติ
จังหวัดร๎อยเอ็ด

๙
12 กันยายน 2556 โครงการความรํวมมือ เรื่อง การศึกษาและพัฒนาศูนย์สาธิตอาชีพการเกษตร
จังหวัดพัทลุง ระหวํางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกับองค์การบริหารสํวนจังหวัดพัทลุง
พ.ศ.2556 นายจักรกฤษณ์ สุกสัยได๎รับคัดเลือกเป๐นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา
2556 และได๎รับรางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเดํนด๎านคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีการศึกษา 2556 โดยธนาคาร
ออมสินรํวมกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2556 ผลการประเมินการดาเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
ระดับภาค
ปี 2556 ได๎รับรางวัลชนะเลิศลาดับที่ 1 ในประเภทที่ 3 นักศึกษาป๎จจุบันของวิทยาลัยฯ นาไปใช๎และขยาย
ผลดีเดํน
พ.ศ.2557 วิทยาลัยผํานเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกเป๐นสถานศึกษาต๎นแบบ ระดับภาคภาคใต๎
อยูํในระดับ ดี โครงการสร๎างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให๎ได๎มาตรฐานอาชีวศึกษาประจาปี
งบประมาณ 2557
พ.ศ. 2557 รับโลํประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษานานโยบายสํงเสริมความรํวมมือกับสถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพ ในการจัดการอาชีวศึกษารํวมกัน และมีผลสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 ระดับดีมาก (ร๎อยละ 100)
พ.ศ.2558 รับโลํประกาศเกียรติคุณสาหรับสถานศึกษาที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก (Star) และได๎ 100 คะแนนเต็ม ประจาปีการศึกษา 2557
พ.ศ.2558 ผํานเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกเป๐นสถานศึกษาต๎นแบบระดับภาค ภาคใต๎ อยูํใน
ระดับดีมาก โครงการสร๎างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให๎ได๎มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
พ.ศ.2558 ผํานเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงาน อยูํในระดับ “ดี” โครงการสร๎างเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กให๎ได๎มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
พ.ศ.2559 รับโลํประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษานานโยบายสํงเสริมความรํวมมือกับสถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพ ในการจัดการอาชีวศึกษารํวมกัน และมีผลสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับดีมาก (ร๎อยละ 100) รับเกียรติบัตร การ
ดาเนินงานได๎ครบถ๎วนตามภารกิจของโครงการสร๎างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให๎ได๎มาตรฐาน
อาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พ.ศ.2559 ได๎รับโลํประกาศเกียรติคุณ แสดงวํา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได๎นานโยบาย
สํงเสริมความรํวมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ ในการจัดการอาชีวศึกษารํวมกัน
และมีผลสาเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา ประจาปี 2558 ระดับดีมาก (100 คะแนนเต็ม) (ให๎
ไว๎ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559)
พ.ศ.2559 เหรียญทอง ชนะที่ 1 ทุํมน้าหนัก สถิติ 11.34 เมตร การแขํงขันกีฬาประเภท ทุํมน้าหนัก
หญิง การแขํงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2559 "สงขลา
เกมส์" 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559 ณ จังหวัดสงขลา (นางสาววโรชา สังข์โอภาส)
พ.ศ. 2559 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดฟาร์มมาตรฐานภายใต๎โครงการเกษตรเพื่อชีวิต
“เกษตรกรรุํนใหมํ ใสํใจมาตรฐาน” ในประเภทมาตรฐานปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สาหรับพืชอาหาร (มกษ.
9001-2556) ชนิดพืชอายุสั้น จาก “โครงการปลูกแตงกวาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP” ได๎รับโลํรางวัล

๑๐
เสื้อสามารถ พร๎อมเงินรางวัล 30,000 บาท (30 สิงหาคม พ.ศ. 2559) ดาเนินการโดยสานักงานมาตรฐาน
สินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ (มกอช.) และ กรมสํงเสริมการเกษตร (
1. นายวรวิช ทองทะไว
2. นายทยากร มณีโชติ 3. นายสิรภพ อินริสพงศ์)
พ.ศ.2559 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซํ ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2559 ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เรื่อง ผลของปุ๋ยเคมีรํวมกับปุ๋ยอินทรีย์
ตามคําวิเคราะห์ดินตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของข๎าวสังข์หยดพัทลุง (23 - 25 สิงหาคม 2559) รับโลํ
พร๎อมเงินรางวัล 12,000 บาท(นักศึกษาที่ทาโครงงาน 1) นางสาวกัญญารัตน์ แก๎วรุํงเรือง 2) นางสาวเกวลิน
เอียดประพันธ์ 3) นายภัทรภณ จันทร์จบ ครูที่ปรึกษา 1) นายสมพร ดายศ 2) นางเปรมฤดี ดายศ 3) นาย
เมฆา ชาติกุล)
พ.ศ.2559 ได๎รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา "ดาเนินงานได๎ครบถ๎วน
ตามภารกิจของโครงการสร๎างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให๎ได๎มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559" ให๎ไว๎ ณ วันที่ 21 กันยายน 2559 (คลิกดูภาพเกียรติบัตร)
พ.ศ.2560 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดฟาร์มมาตรฐานภายใต๎โครงการเกษตร
เพื่อชีวิต “เกษตรกรรุํนใหมํ ใสํใจมาตรฐาน” ในประเภทมาตรฐานปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับข๎าว จาก
“โครงการปลูกข๎าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐาน GAP” ได๎รับโลํรางวัล พร๎อมเงิน
รางวัล 20,000 บาท (1. นายชัยณรงค๋ เรืองเพชร 2. นางสาวนิภาพร ฉิมผุด 3. นางสาวธัญลักษณ์
มุสิกะพันธ์) ได๎รับรางวัลชมเชย ในประเภทมาตรฐานปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร ชนิดพืชอายุ
สั้น จานวน 2 รางวัล ได๎รับรางวัล โครงการละ 3,000 บาท คือ “โครงการปลูกข๎าวโพดหวานคุณภาพดีตาม
มาตรฐาน GAP” (1. นายณัฐพล หนูสวัสดิ์ 2. นายกิตติภณ อินทจัน) “โครงการปลูกพริกในกระถางคุณภาพดี
ตามมาตรฐาน GAP” (1. นายสหัสวรรษ ไขสกุล 2. นายนายภรัณยู คงชํวย) ได๎รับรางวัลคนมุํงมั่น
ในประเภทมาตรฐานปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร ชนิดพืชอายุสั้น “โครงการปลูกมะเขือเทศใน
กระถางพลาสติกคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP” (นางสาวจตุพร เต๎งเฉี้ยง) ได๎รับเงินรางวัล 3,000 บาท เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดาเนินการโดยสานักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ (มกอช.)
รํวมด๎วย กรมสํงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมการข๎าว
พ.ศ.2560 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซํ ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2560 ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เรื่อง ผลของสูตรอาหารเพาะเลี้ยงตํอ
การเจริญเติบโตของต๎นมํวงเทพรัตน์ที่งอกจากเมล็ดเทียม ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซํ ระดับประเทศ (17 - 18 สิงหาคม 2560) รับโลํพร๎อมเงินรางวัล 12,000 บาท(นักศึกษาที่ทาโครงงาน
1) นางสาวกรุณา รัมมะนะกัจจะ 2) นางสาวศศิวิมล มํวงมี 3) นายอนุชิต ฤทธิเดช ครูที่ปรึกษา
1) นางเปรมฤดี ดายศ 2) นายสมพร ดายศ 3) นายเมฆา ชาติกุล)

๑๑
พ.ศ.2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฟ๎งบรรยายสัมมนาผลงานทาง
วิชาการเรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมมํวงเทพรัตน์ด๎วยเทคโนโลยีเมล็ด เทียม โดยนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง ประกอบด๎วย 1) นางสาวกรุณา รัมมะนะกัจจะ 2) นายอนุชิต ฤทธิเดช และ
3) นางสาวศศิวิมล

มํวงมี ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เฉลิมบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 39 วันที่ 7 กุมภาพันธ์
2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
พ.ศ.2561 โครงงานวิทยาศาสตร์ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เรื่อง ผลของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชตํอการชักนายอด ราก และแคลลัส สับปะรดเพชรบุรี ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ระดับ อศจ. ปี 2561(4 กรกฎาคม 2561) ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน นักศึกษาที่ทา
โครงงาน 1) นายอนุชิต ฤทธิเดช 2) นายพีรพงษ์ สหะวิริยะ 3) นางสาวศศิวิมล มํวงมี ครูที่ปรึกษา
1) นางเปรมฤดี ดายศ 2) นายเมฆา ชาติกุล3) นางเบญจวรรณ ชูสิริ
พ.ศ.2561 โครงงานวิทยาศาสตร์ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เรื่อง ผลของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชตํอการชักนายอด ราก และแคลลัส สับปะรดเพชรบุรี ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ระดับภาค ปี 2561 (23 - 25 กรกฎาคม 2561) ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นักศึกษาที่ทา
โครงงาน 1) นายอนุชิต ฤทธิเดช 2) นายพีรพงษ์ สหะวิริยะ 3) นางสาวศศิวิมล มํวงมี ครูที่ปรึกษา
1) นางเปรมฤดี ดายศ 2) นายเมฆา ชาติกุล3) นางเบญจวรรณ ชูสิริ
พ.ศ.2561 โครงงานวิทยาศาสตร์ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เรื่อง ผลของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชตํอการชักนายอด ราก และแคลลัส สับปะรดเพชรบุรี ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซํ ระดับชาติ ปี 2561(16 - 18 สิงหาคม 2561) ณ ศูนย์แสดงสินค๎าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นักศึกษาที่ทาโครงงาน 1) นายอนุชิต ฤทธิเดช 2) นายพีรพงษ์ สหะวิริยะ
3) นางสาวศศิวิมล มํวงมี ครูที่ปรึกษา 1) นางเปรมฤดี ดายศ 2) นายเมฆา ชาติกุล 3) นางเบญจวรรณ
ชูสิริ
พ.ศ.2561 ได๎รับรางวัลจากการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค๎าเกษตร ภายใต๎ โครงการเกษตรเพื่อ
ชีวิต “เกษตรกรรุํนใหมํ ใสํใจมาตรฐาน” รุํนที่ 4 ประจาปี 2561 ซึ่งดาเนินการโดย สานักงานมาตรฐานสินค๎า
เกษตรและอาหารแหํงชาติ รํวมกับกรมการข๎าว กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรม
สํงเสริมการเกษตร โดยมีรางวัลที่ได๎รับดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการผลิตข๎าวคุณภาพดี

๑๒
ปลอดภัยด๎วยกระบวนการ GAP โดย นายราชศักดิ์ ราชสงฆ์ นายสุวิจักขณ์ แป้นทอง นายโกมล ศรีอํอน
ได๎รับโลํและเงินรางวัล 20,000 บาท 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากโครงการปลูกผักบนวัสดุทางเลือก
ด๎วยกระบวนการ GAP โดย นายคมสัน นุกูลกิจ นายจักรดุลย์ เปลี่ยนขุนทอง ได๎รับโลํและเงินรางวัล 10,000
บาท 3. รางวัลชมเชย จากโครงการเลี้ยงไกํเนื้อครบวงจรด๎วยสมุนไพรใสํใจตามมาตรฐานGAP โดยนายอภิเดช
คงจีน นายสถาพร สงไขํ นายธนวัฒน์ ทองทะวัย ได๎รับโลํและเงินรางวัล 3,000 บาท เมื่อวันที่ 6
กันยายน 2561 ณ โรงแรมไมด๎า เดอ ซี หัวหิน จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2563 นายศุภกร ทองเสน ได๎รับรางวัลเยาวชนดีเดํนสาขาอาชีพ
ผู๎บริหารสถานศึกษาตั้งแตํจัดตั้งถึงป๎จจุบัน
ปี พ.ศ.
ชื่อ – สกุล
2516 – 2521
นายธารง บุณยประสาท
2521 – 2523
นายบุญวัฒน์
ไชยบุญ
2523 – 2526
นายชูรัฐ มณีรัตน์
2526 –2528
นายรักเกียรติ
แก๎วจานง
2528 – 2539
นายธารง บุณยประสาท
2539 – 2540
นายวิโรจน์ จุลถาวร
2540 – 2543
นายชม สงทิพย์
2543 – 2549
นายปรีชา เมียนเพชร
2549 – 2554
นายศุภชัย สมทอง
2554 - 2561
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร
2562 - 2563
นายธีรชัย อินนวล
2563 - ป๎จจุบัน
นายเสาร์ห๎า ภูํลา

ตาแหนํง
ครูใหญํและอาจารย์ใหญํ
รักษาการผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ

การจัดการศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได๎จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ 3 หลักสูตรดังนี้
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.1.1 สาขางานการผลิตพืช
2.1.2 สาขางานการผลิตสัตว์
2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

๑๓
2.2.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน
2.2.2 สาขาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์
2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตํอเนื่อง)

สภาพชุมชน
ตาบลควนมะพร๎าว อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีพ้นื ทีท่ งั้ หมด 28,168.75 ไรํ หรือ 45.07
ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดตํอกับตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง ทิศใต๎ติดตํอ กับตาบลหานโพธิ์
อาเภอเขาชัยสน ทิศตะวันออกติดตํอกับตาบลลาป๏า อาเภอเมือพัทลุง และทิศตะวันตกติดตํอกับตาบล
ตานาน อาเภอเมืองพัทลุง ลักษณะภูมิอากาศของตาบลควนมะพร๎าว จะมีลมมรสุมประจาปีพัดผําน 2 ชนิด
คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ซึ่งทาให๎ดินฟ้าอากาศของตาบลควนมะพร๎าว
มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ์ -กลางเดือนกรกฎาคม ของทุกปี และฤดูฝน เริ่มตั้งแตํ
เดือนกรกฎาคม-มกราคม จะมีฝนตกหนักตั้งแตํเดือนตุลาคม –ธันวาคม และจะมีฝนตกชุกที่สุด ในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี จึงมีฤดูกาลทานาเริ่มในชํวงเดือนกันยายนของทุกปี โดยเกษตรกรเริ่มเตรียมดินและตก
กล๎าโดยใช๎น้าฝน ป๎กดาในชํวงเดือนตุลาคมของทุกปี และทาการเก็บเกี่ยวข๎าวในชํวงเดือนมกราคม –เดือน
กุมภาพันธ์ และมีหมูํบ๎านในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวม 16 หมูํบ๎าน

สภาพเศรษฐกิจ
ด๎านการเกษตรกรรม โดยมีพ้นื ทีก่ ารเกษตรกรรมทัง้ หมด 22,518 ไรํ เป๐นพื้นที่นาข๎าว 17,095 ไรํ
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ คือ ข๎าว พืชไรํ และไม๎ผล การปศุสัตว์สํวนใหญํเลี้ยงโคและสุกร มากที่สุดควบคูํไปกับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอื่น ๆ การประมงพบวํา จะเป๐นการทากันในบํอเพาะเลี้ยงและตามแหลํงน้า
ธรรมชาติ
ด๎านการทํองเที่ยว มีสถานที่ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2 แหํง และยังมีการทํองเที่ยว เชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น คือ งานประเพณีเดือนสิบ (แหํหมรับ) ณ วัดบ๎านสวน ตาบลควนมะพร๎าว และ
ประเพณีรับขวัญแมํโพสพ หมูํที่ 10 ตาบลควนมะพร๎าว อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สภาพสังคม
องค์การบริหารสํวนตาบลควนมะพร๎าว มีการบริหารจัดการโดยให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
พัฒนา ประชาชนนับถือศาสนาพุทธทั้งตาบล มีวัดจานวน 5 แหํง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่
สาคัญ คือ งานประเพณีเดือนสิบ (แหํหมรับ) จะจัดในวันแรม 15 ค่า เดือน 10 ของทุกปี และงานรับขวัญแมํ
แมํโพสพ จัดในเดือนเมษายนของทุกปี มีการจัดการแขํงขันกีฬาประจาปีทุกปี โดยใช๎สนามกีฬาของโรงเรียน
ในพื้นที่เป๐นสนามแขํงขัน มีสนามกีฬา/ลานกีฬา 3 แหํง ในเขตพื้นที่หมูํที่ 14 หมูํที่ 15 และหมูํที่ 16

การศึกษา
ด๎านการศึกษาในองค์การบริหารสํวนตาบลควนมะพร๎าว แบํงออกได๎ดังนี้
1. ระดับวิทยาลัย จานวน 2 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และวิทยาลัย
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นาฏศิลปพัทลุง
2. ระดับมัธยมศึกษา จานวน 2 โรง คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (โรงเรียนพัทลุง
พิทยาคม) และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
3. ระดับประถมศึกษา จานวน 3 โรง คือ โรงเรียนวัดบ๎านสวน โรงเรียนวัดประดูํทอง และ
โรงเรียนบ๎านควนกุฎ
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1 แหํง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านสวน
5. ศูนย์การเรียนชุมชน จานวน 1 แหํง อยูํในเขตพื้นที่ หมูํที่ 15
6. ศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีประจาตาบล จานวน 1 แหํง
สภาพของชุมชน เศรษฐกิจและสังคม โดยรวมของตาบลควนมะพร๎าวเป๐นภาคเกษตรกรรม ดังนั้น
อาชีพของผู๎ปกครองนักเรียนนักศึกษาสํวนใหญํจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมบริเวณใกล๎เคียงวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุงเป๐นที่ตั้งขององค์กรและหนํวยงานราชการหลายหนํวยงาน และหนํวยงานเหลํานี้ได๎ให๎
การสนับสนุน ให๎ความรํวมมือ และมีความสัมพันธ์กับวิทยาลัยด๎วยดีเสมอมา ซึ่งได๎แกํ โรงเรียนบ๎านควนกุฎ
สานักงานขนสํงจังหวัดพัทลุง กองร๎อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 434 ศูนย์วิจัยข๎าวพัทลุง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวพัทลุง องค์การบริหารสํวนตาบลควนมะพร๎าว วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลควนมะพร๎าว
โรงเรียนวัดบ๎านสวน สานักงานพัฒนาชนบทพัทลุง โรงเรียนวัดบ๎านแรํ วัดบ๎านสวน วัดควนแรํ วัดประดูํทอง
และศูนย์บริการจักรกลเทศบาลเมืองพัทลุง
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ข๎อมูลของสถานศึกษา
ข๎อมูลผู๎เรียน
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.

ปกติ
81
43
68
192
65
34
99

ข๎อมูลผู๎สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
แรกเข้า
ปวช.3
48
ปวส.2
96
รวม
144
ข๎อมูลผู๎สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
แรกเข้า
ปวช.3
39
ปวส.2
113
รวม
152
ข๎อมูลบุคลากร

ทวิภาคี
0
0
0
0
7
0
7

ทวิศึกษา
0
0
0
0
72
34
106

รวม
81
43
68
192

สาเร็จการศึกษา
30
89
119

คิดเป็นร้อยละ
62.50
92.71
82.64

สาเร็จการศึกษา
27
87
114

คิดเป็นร้อยละ
69.23
76.99
75.00

ประเภท
ผู๎บริหาร/ ผู๎รับใบอนุญาตผู๎จัดการ/ ผู๎อานวยการ/ รอง
ผู๎อานวยการ/ ผู๎ชํวยผู๎อานวยการ
ข๎าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได๎รับการบรรจุ/ ผู๎ที่ได๎รับการ
รับรอง
ข๎าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ๎าหน๎าที่

ทั้งหมด
(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรงสาขา
(คน)

3

3

-

12

12

12

4
1
0
2
0

1
0
-

1
2
-
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ประเภท
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

ทั้งหมด
(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรงสาขา
(คน)

20

-

-

15
42

13
13

15
15

ข๎อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)
อุตสาหกรรม
0
0
0
พาณิชยกรรม
0
0
0
ศิลปกรรม
0
0
0
คหกรรม
0
0
0
เกษตรกรรม
1
2
3
ประมง
0
0
0
อุตสาหกรรมทํองเที่ยว
0
0
0
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
0
0
0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
1
2
3
ข๎อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จานวน(หลัง)
9
10
1
2
9
31

ประเภทงบประมาณ

จานวน(บาท)

อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
ข๎อมูลงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

216000.00
1566907.95
1833000.00
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ประเภทงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจํายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน(บาท)
3069600.00
1792600.00
8478107.95

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
“เรียนเดํน งานดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”
อัตลักษณ์
“อดทน มุํงมั่น สู๎งาน”
เอกลักษณ์
“สถานศึกษาที่ผลิตข๎าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์”

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
สถานศึกษาทีม่ งุํ ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมํ ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมํให๎มีสมรรถนะอาชีพ เป๐นคนดี มี
คุณธรรม และได๎มาตรฐานอาชีวศึกษา
2. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูํความเป๐นสถานศึกษาธรรมภิบาล
เป้าประสงค์
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมํให๎มีสมรรถนะอาชีพ เป๐น
คนดี มีคุณธรรม และได๎มาตรฐานอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผู๎เรียนอาชีวศึกษาเกษตร มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป๐น
เกษตรกรมืออาชีพแนวใหมํ (Smart Farmer) ที่ตรงกับความต๎องการของสถานประกอบการและ
สังคม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
2. จัดการศึกษาเน๎นการเรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา และความรํวมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ โดยใช๎โครงการอาชีพเป๐นฐานการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนอาชีวศึกษาเกษตรสูํความเป๐นผู๎ประกอบการที่ดี (Smart Entrepreneur)
3. ผู๎เรียนอาชีวศึกษาเกษตร มีความเป๐นผู๎นาทางการเกษตรที่มีจิตอาสาในการบริการชุมชน
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และสังคม
4. ครูและคณาจารย์ ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ด๎านวิชาชีพเป๐นครูมืออาชีพที่ทันตํอ
เทคโนโลยีใหมํและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งภายในและตํางประเทศ
5. ครู คณาจารย์และบุคลากรได๎รับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา และงานฟาร์มต๎นแบบ
6. ผู๎เรียนอาชีวศึกษาเกษตรทุกระดับได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมให๎มีนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการอาชีพที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน
7. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ และ
โครงการอาชีพของผู๎เรียนอาชีวศึกษาเกษตร ได๎รับการสํงเสริมในการเผยแพรํและการจัดการความรู๎
ในทุกระดับ
8. ร๎อยละของครูและคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด๎านวิชาชีพเกษตร
และประมง และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
9. ร๎อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของครูและคณาจารย์ที่ได๎รับการเผยแพรํหรือที่
ได๎รับรางวัล หรือการนาไปใช๎ประโยชน์
10. รายวิชาหรือกลุํมวิชามีการพัฒนาตามความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
เป้าประสงค์
1. วิทยาลัยมีห๎องเรียนรู๎ ห๎องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู๎การเกษตร
ตามแนวพระราชดาริที่ได๎รับการพัฒนาที่ทันสมัยและได๎มาตรฐานทุกแผนกวิชาชีพ
2. วัสดุครุภัณฑ์ประจาห๎องเรียนรู๎ ห๎องปฏิบัติการ ทางวิชาชีพที่ทันสมัยและได๎มาตรฐาน
3. วิทยาลัยฯเป๐นสถานศึกษาที่มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย สอดคล๎องกับห๎องการเรียนรู๎
ห๎องปฏิบัติการและศูนย์เรียนรู๎การเกษตรตามแนวพระราชดาริ
4. วิทยาลัยฯ ผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกระดับและทุกประเภทวิชา
5. วิทยาลัยฯ โดยสาขาวิชาชีพจัดการเรียนการสอนดาเนินการได๎ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. วิทยาลัยฯเป๐นสถานศึกษาที่เป๐นเลิศทางวิชาชีพ ( Excellence Model College) โดยมีงานฟาร์ม
ต๎นแบบ (Smart Farming) ทางวิชาชีพที่ตรงกับความพร๎อมและศักยภาพของสถานศึกษาและชุมชนโดยความ
รํวมมือของสถานประกอบการในการพัฒนางานฟาร์มโดยคานึงถึงการใช๎พลังงานทดแทน เป๐นงานฟาร์ม
ต๎นแบบที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเป๐นแหลํงเรียนรู๎ของผู๎เรียนและประชาชน
พันธกิจที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
1. จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
2. จัดอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นตามความต๎องการของชุมชนและสังคม
3. จัดอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นตามความต๎องการของชุมชนและสังคม
4. ผู๎เรียนอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.) และผู๎ด๎อยโอกาสมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่เป๐นเกษตรกรมืออาชีพแนวใหมํ ( Smart Farmer) ที่ตรงกับความต๎องการชุมชนและสังคม และมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
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5. เพิ่มผู๎เรียนโครงการ อศ.กช.
6. ผู๎เรียนทวิศึกษา มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. ผู๎เรียนทวิศึกษา มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. ผู๎สาเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น มีสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูํความเป๐นสถานศึกษาธรรมภิบาล
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาขยายและพัฒนาเครือขํายความรํวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร รํวมกับ
สถานประกอบการและหนํวยงานทั้งภายในและตํางประเทศที่เข๎มแข็ง
2. สร๎างครูฝึกในสถานประกอบการและหนํวยงานที่มีความรํวมมือกับสถานศึกษา
3. เชิดชูเกียรติสถานประกอบการและหนํวยงานทั้งภายในและตํางประเทศที่มีความรํวมมือกับ
สถานศึกษา
4. จัดทาแผนการฝึกและการประเมินผลการฝึกประสบการณ์ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตร
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเกิดความเข๎มแข็งและมีการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ที่เป๐นระบบ มีความคลํองตัว และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี
6. ปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทางานด๎วยผลงานเชิงประจักษ์
โดยจัดทาบันทึกข๎อตกลงการปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทางาน
และระบบการประเมินที่เปิดเผย โปรํงใส และเป๐นธรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานมรรถนะ มี
คุณภาพและมาตรฐานตามความต๎องการของชุมชนและสังคม
7. เชิดชูเกียรติผู๎บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรเพื่อสร๎างแรงจูงใจและขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
8. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และศักยภาพของสถานศึกษาโดยความรํวมมือกับประชาคมสถานศึกษาและสถานประกอบการ
9. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีและแผนการใช๎เงินงบประมาณ มีการจัดระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
10. ดาเนินการจัดทาคาขอจัดตั้งงบประมาณรายจํายประจาปี ตามเป้าหมายการพัฒนาและ
สอดคล๎องกับความจาเป๐นและสภาพป๎ญหาอยํางเป๐นระบบและมีประสิทธิภาพ
11. จัดทากรอบอัตรากาลังคน ที่เหมาะสมกับภารกิจและเป้าหมายในการบริหารจัดการสถานศึกษา
12. ครู คณาจารย์ บุคลากรและผู๎เรียนของสถานศึกษา เข๎าถึงและสามารถใช๎ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
13. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
14. พัฒนาห๎องปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ให๎กับผู๎เรียนอยํางเพียงพอ
ทั่วถึง เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎และการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง
15. พัฒนาศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ให๎มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขําย
เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
16. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลของสถานศึกษาให๎มีข๎อมูลสารสนเทศครบถ๎วน เป๐นป๎จจุบันและสะดวก ตํอ
การใช๎งาน

๒๑
ยุทธศาสตร์
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมํให๎มีสมรรถนะอาชีพ เป๐น
คนดี มีคุณธรรม และได๎มาตรฐานอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู๎เรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมํให๎มีสมรรถนะอาชีพ ตรงกับ
ความต๎องการของตลาดแรงงานและได๎มาตรฐานอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สํงเสริม ประสบการณ์วิชาชีพของครู คณาจารย์ และบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สํงเสริม สนับสนุน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย เทคโนโลยี
และ การถํายทอดองค์ความรู๎เทคโนโลยีการเกษตร ผู๎เรียน ครูคณาจารย์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพที่ทันสมัยและได๎มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานฟาร์มต๎นแบบ
พันธกิจที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนสํงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อศ.กช ทวิศึกษา ผู๎ด๎อยโอกาส การเทียบ
โอนความรู๎ประสบการณ์ และหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตร
พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูํความเป๐นสถานศึกษาธรรมภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร๎างความเข็มแข็งของเครือขํายและความรํวมมือในการจัดการศึกษาเกษตร
รํวมกับสถานประกอบการและหนํวยงานทั้งในและตํางประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมํให๎มีสมรรถนะอาชีพ เป๐น
คนดี มีคุณธรรม และได๎มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู๎เรียนอาชีวศึกษาเกษตร ให๎มีสมรรถนะและเป๐นผู๎ประกอบการ
เกษตร มืออาชีพแนวใหมํ (Smart Farmer) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป๐นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ
สังคม
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการฝึกอบรมของครู คณาจารย์และบุคลากร เพื่อยกระดับความเป๐นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร๎างความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ของครูและบุคลากรสูํความเป๐นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริม สนับสนุนการเผยแพรํ ถํายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสูํชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบสนองตํอชุมชน
สังคมและการเป๐นงานฟาร์มต๎นแบบ
กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของผู๎เรียน ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาห๎องเรียนรู๎ ห๎องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู๎การเกษตรตามแนว
พระราชดาริที่เอื้อตํอการเรียนรู๎เฉพาะทางวิชาชีพ ให๎ได๎ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ มีความทันสมัย

๒๒
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช๎ในห๎องการเรียนรู๎ ห๎องปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู๎การเกษตร
ตามแนวพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ 3 สร๎างงานฟาร์มต๎นแบบ (Smart Farming)และสถานที่เรียนรู๎เทคโนโลยีเฉพาะทาง
วิชาชีพของสถานศึกษาสูํความเป๐นเป๐นเลิศ (Excellence Model College)
พันธกิจที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝึกอบรมเกษตรระยะสั้นตามความต๎องการของ
ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร อศ.กช.และทวิศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาผู๎เรียนทวิศึกษาและเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ให๎มีสมรรถนะ
มีคุณภาพและมาตรฐานตามความต๎องการของชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตรที่หลากหลาย
พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูํความเป๐นสถานศึกษาธรรมภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและขยายเครือขํายความรํวมมือ กับสถานประกอบการและ
หนํวยงานภายในและตํางประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการและครูประจาวิชาให๎มีมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการกระจายอ านาจการบริการจัดการสูํสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการจัดทาแผนงบประมาณ การติดตาม และประเมินผลการใช๎แผน
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 เรํงรัดจัดทากรอบอัตรากาลัง
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอนและการเชื่อมโยงเครือขํายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายการ
รางวัล
ระดับ
ให้โดย
โครงการเกษตรเพื่อชีวิต"เกษตรรุํนใหมํใสํใจ
กรมวิชาการเกษตร
รองชนะเลิศ ชาติ
มาตรฐาน" ประจาปี 2563
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
ระดับ
ให้โดย
นางสุวลี กุลฑล
ชนะเลิศ
จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ครูอาชีวะดีศรีเมืองลุง
นายคณิศร์ เกตุมณี
ชนะเลิศ
จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ครูอาชีวะดีศรีเมืองลุง

๒๓
นายพงษ์ศักดิ์ ชายะพันธ์
ครูอาชีวะดีศรีเมืองลุง
นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด
ครูอาชีวะดีศรีเมืองลุง

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

รางวัลและผลงานของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นายศุภกร ทองเสน
ชนะเลิศ
เยาวชนดีเดํนแหํงชาติ สาขาอาชีพ
นางสาวธัญลักษณ์ มุสิกะพันธ์
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ
ชนะเลิศ
ประเภทที่ 4 ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร ไส๎กรอกไกํ
สาคูต๎นพัทลุง
นางสาวนิภาพร ฉิมผุด
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ ประเภทที่
ชนะเลิศ
4 ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร ไส๎กรอกไกํสาคูต๎น
พัทลุง
นายนนทวัฒน์ เอี่ยมเสถียร
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ ประเภทที่
ชนะเลิศ
4 ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร ไส๎กรอกไกํสาคูต๎น
พัทลุง
นายทีปกร มณีโชติ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ ประเภทที่
ชนะเลิศ
4 ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร ไส๎กรอกไกํสาคูต๎น
พัทลุง
นางสาวณิชกานต์ บุญมาก
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ ประเภทที่
ชนะเลิศ
4 ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร ไส๎กรอกไกํสาคูต๎น
พัทลุง
นางสาวชลิตา จัตรณรงค์
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ ประเภทที่ รองชนะเลิศ
4 ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร ไขํมุกสาคูต๎นพัทลุง
นางสาวชุติกาญจน์ ทองนิลภักดิ์
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ ประเภทที่ รองชนะเลิศ
4 ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร ไขํมุกสาคูต๎นพัทลุง

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

ระดับ
ชาติ

ให้โดย
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

๒๔
นายสมประสงค์ เกื้อสม
รองชนะเลิศ จังหวัด
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ ประเภทที่
4 ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร ไขํมุกสาคูต๎นพัทลุง
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นายจตุรัตน์ พุทธวาศรี,นายจตุภูมิ พุทธวาศรี,
นายณัฐกิตต์ เรืองรักษ์
ชนะเลิศ
ทักษะ พืชผัก การประชุมวิชาการ อกท.ระดับ
หนํวย
นายศรายุทธ ทองวิเชียร
การแขํงขันทักษะพืชไรํ การประชุมวิชาการ ชนะเลิศ
อกท. ระดับหนํวย
นายปรัญชัย เจ๎าเห๎ง
ทักษะไม๎ผล การประชุมวิชาการ อกท. ระดับ ชนะเลิศ
หนํวย
นางสาวปรารถนา บุญทองเสน
ทักษะไม๎ดอกไม๎ประดับ การประชุมวิชาการ ชนะเลิศ
อกท.ระดับหนํวย
นายนครินทร์ บุญชูดา
ทักษะการเพาะเห็ด การประชุมวิชาการ อกท. ชนะเลิศ
ระดับหนํวย
นางสาวภัทรภา กรดเกล๎า
ชนะเลิศ
ทักษะการขยายพันุพื
ธ์ ช อกท หนํวยพัทลุง
นายตะเบ๎ ใจเย็น ,นายเลิศฤทธิ์ ชูท๎าว
ชนะเลิศ
ทักษะไกํไขํ อกท หนํวยพัทลุง
นายศุภชัย คงกลับ นายคมสัน นุกูลกิจ
ทักษะสุกร การแขํงขันทักษะ อกท หนํวย ชนะเลิศ
พัทลุง
นายณัฐพงษ์ เรืองฤทธิ,์ นายฐากร จูดคง
ชนะเลิศ
ทักษะโคเนื้อ อกท. หนํวยพัทลุง
นางสาวทิพย์ญาดา ด๎วงอํอน นายนิพิฐพนธ์
นวมมุณี
ชนะเลิศ
ทักษะโคนม การประชุม อกท หนํวยพัทลุง

ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

ให้โดย

จังหวัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง

จังหวัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง

จังหวัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง

จังหวัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง

จังหวัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง

จังหวัด
จังหวัด

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทยหนํวยพัทลุง
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง

จังหวัด

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง

จังหวัด

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง

จังหวัด

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง

๒๕
นายพิชํุตม์ เจริญศรี ,
ชนะเลิศ
นายคณิติน ปริยชาติตระกูล
ทักษะการผสมเทียมโค การประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย
หนํวยพัทลุง
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นายวรพล ทองหัตถา,
นายณัฐพล มหามิตร
ทักษะชํางไฟฟ้า การประชุมทางวิชาการ
ชนะเลิศ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศเทศ
ไทย หนํวยพัทลุง
นายนนทวัฒน์ เอี่ยมเสถียร
นางสาวธัญลักษณ์ มุสิกะพันธ์
ทักษะการผลิตไส๎กรอกจากเนื้อไกํ การประชุม ชนะเลิศ
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแหํง
ประเทศไทย หนํวยพัทลุง
นางสาวนิภาพร ฉิมผุด ,
นายชัยวัฒน์ ตรึกตรอง
ทักษะการผลิตลูกชิ้นจาก เนื้อไกํ การประชุม ชนะเลิศ
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแหํง
ประเทศไทย หนํวยพัทลุง
นางสาวฐานิดา นาชุมเห็ด
นางสาวขนิษฐา พูนมํวง
ทักษะการผลิตน้านมจากพืช การประชุม
ชนะเลิศ
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแหํง
ประเทศไทย หนํวยพัทลุง
นางสาวณิชกานต์ บุญมาก
นางสาวธิดาวรรณ รัตนชู
ทักษะการผลิตน้าผัก ผลไม๎ การประชุม
ชนะเลิศ
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแหํง
ประเทศไทย หนํวยพัทลุง
นางสาวอินทิรา สุวรรณกาศ
ทักษะตารางคานวณ การประชุมวิชาการ
ชนะเลิศ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย
หนํวยพัทลุง

จังหวัด

ระดับ

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง

ให้โดย

จังหวัด

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศเทศไทย หนํวย
พัทลุง

จังหวัด

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง

จังหวัด

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง

จังหวัด

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง

จังหวัด

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง

จังหวัด

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง

๒๖
นายพงศกร พงผลาด
ชนะเลิศ
ทักษะการพูดในที่ชุมชน การประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย
หนํวยพัทลุง
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวจรรยพร อักษรเนียม
นางสาวสุนทรี พูลเกิด
ทักษะการจัดสวนถาด การประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย
หนํวยพัทลุง
นายญาณวัชร ทองไซร๎ นายณัฐภัทร ยอดราช
ทักษะศิลปะประดิษฐ์ การประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย
หนํวยพัทลุง
นายสุรเดช ทองดี นายนนทวัฒน์ จันเอียด
ทักษะการจัดดอกไม๎ การประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย
หนํวยพัทลุง
นายอดิเทพ ขุนเจริญ
โคบาล การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกร
ในอนาคตแหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง
นางสาวขวัญจิรา มากจุ๎ย
ขวัญใจโคบาล การประชุมวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย หนํวย
พัทลุง

รางวัล

จังหวัด

ระดับ

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง

ให้โดย

ชนะเลิศ

จังหวัด

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง

ชนะเลิศ

จังหวัด

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง

ชนะเลิศ

จังหวัด

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง

ชนะเลิศ

จังหวัด

องค์การเกษตรกรในอนาคต
แหํงประเทศไทย หนํวยพัทลุง

จังหวัด

การประชุมวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแหํง
ประเทศไทย หนํวยพัทลุง

รางวัลอื่น ๆ

๒๗

ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให๎สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป๐นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด และสถานศึกษาสามารถกาหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ประกอบด๎วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู๎สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป๐นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให๎มีความรู๎
มีทักษะและการประยุกต์ใช๎เป๐นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด๎านความรู๎
ผู๎สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู๎เกี่ยวกับข๎อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางานโดยเน๎นความรู๎เชิงทฤษฏี และหรือข๎อเท็จจริง เป๐นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา
1.2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎
ผู๎สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป๐นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป๐นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู๎สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู๎อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน๎าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป๐นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป๐นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยํางมี

๒๘
ประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่กากับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน สถานประกอบการ
ชุมชน ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหมํ หรือกลุํมวิชาเพิ่มเติมให๎ทันตํอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต๎องการของตลาดแรงงาน โดยความรํวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
2.2 ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได๎รับการพัฒนาอยํางเป๐น
ระบบตํอเนื่อง เพื่อเป๐นผู๎พร๎อมทั้งด๎านคุณธรรม จริยธรรมและความเข๎มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป๐นสาคัญ ตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข๎อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตํละหลักสูตร สํงเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให๎ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน สมบูรณ์
2.3 ด๎านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห๎องเรียนห๎องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหลํงเรียนรู๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยูํอยํางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด๎านการนานโยบายสูํการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสาคัญที่หนํวยงาน
ต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรํวมมือของผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู๎เรียน รวมทั้งการชํวยเหลือ สํงเสริม สนับสนุนจากผู๎ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
สถานศึกษารํวมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรตําง ๆ เพื่อสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
สถานศึกษามีการสร๎างความรํวมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรตําง ๆ ทั้งในประเทศและตํางประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู๎ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู๎เรียนและคนในชุมชนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎
3.2 ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย
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สถานศึกษาสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู๎เรียน หรือรํวมกับบุคคล ชุมชน องค์กรตําง ๆ ที่สามารถนาไปใช๎
ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพรํสูํสาธารณชน

ส่วนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแตํละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู๎สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ด๎านความรู๎ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู๎สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด๎านความรู๎ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1 เชิงปริมาณ : จานวนผู๎เรียนที่ผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 70 คน
1.1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์ จานวน
15 คน
1) ภาคทฤษฎี คะแนนเต็ม 40 คะแนน ได๎คะแนนเฉลี่ย 32.93 คะแนน คิดเป๐นร๎อย
ละ 82.32
2) ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 80 คะแนน ได๎คะแนนเฉลี่ย 72.66 คะแนน คิดเป๐นร๎อย
ละ 90.82
1.1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ จานวน
22 คน
1) ภาคทฤษฎี คะแนนเต็ม 40 คะแนน ได๎คะแนนเฉลี่ย 26.18 คะแนน คิดเป๐นร๎อยละ
65.45
2) ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 80 คะแนน ได๎คะแนนเฉลี่ย 74.95 คะแนน คิดเป๐นร๎อยละ
93.68
1.1.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานชํางเกษตร จานวน 4
คน
1) ภาคทฤษฎี คะแนนเต็ม 40 คะแนน ได๎คะแนนเฉลี่ย 30.75 คะแนน คิดเป๐นร๎อยละ
76.87
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2) ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 80 คะแนน ได๎คะแนนเฉลี่ย 53 คะแนน คิดเป๐นร๎อยละ
66.25
1.1.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน จานวน
14 คน
1) ภาคทฤษฎี คะแนนเต็ม 40 คะแนน ได๎คะแนนเฉลี่ย 29.60 คะแนน คิดเป๐นร๎อยละ
74.00
2) ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได๎คะแนนเฉลี่ย 54.00 คะแนน คิดเป๐นร๎อยละ
90.00
1.1.5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์
จานวน 15 คน
1) ภาคทฤษฎี คะแนนเต็ม 40 คะแนน ได๎คะแนนเฉลี่ย 34.93 คะแนน คิดเป๐นร๎อยละ
87.32
2) ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได๎คะแนนเฉลี่ย 54.43 คะแนน คิดเป๐นร๎อยละ
90.71
1.1.6 ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตํอเนื่อง) จานวน 6 คน
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา (V-NET)
2.1 เชิงปริมาณ : จานวนผู๎เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา (VNET) ไมํมี
2.2 เชิงคุณภาพ : ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา
(V-NET) ไมํมี
2.3 ผลสะท๎อน : เนื่องจากเกิดการแพรํระบาดของโรคโควิด-2019 และนักศึกษาเข๎าสอบตาม
ความสมัครใจ จึงไมํมีผลการสอบ
4.1.2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู๎สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ผู๎เรียนมีสมรรถนะในการเป๐นผู๎ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.1 เชิงปริมาณ : จานวนผู๎เรียนกลุํมเป้าหมายที่ผํานการพัฒนาในการเป๐นผู๎ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ จานวน 25 คน จานวนผู๎เรียนที่ประสบความสาเร็จสูํการเป๐นผู๎ประกอบการ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 33 คน คิดเป๐นร๎อยละ 100.00
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว
1.3 ผลสะท๎อน : ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องให๎การยอมรับ คือ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
2. ผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพ
1.1 เชิงปริมาณ :
1.1.1 จานวนผู๎เรียนที่ได๎รับรางวัลจากการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนํวย 91 คน
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพ มีดังนี้
1.2.1 ระดับหนํวย
- สาขาพืชศาสตร์
จานวน 6 ทักษะ
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- สาขาสัตวศาสตร์
จานวน 5 ทักษะ
- สาขาชํางกลเกษตร
จานวน 1 ทักษะ
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 4 ทักษะ
- สาขาบริหารธุรกิจ
จานวน 1 ทักษะ
- สาขาศิลปเกษตร
จานวน 3 ทักษะ
- นิทรรศการทางการเกษตร จานวน 5 เรื่อง
1.3 ผลสะท๎อน : องค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให๎การยอมรับ
4.1.3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู๎สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การดูแลและแนะแนวผู๎เรียน
1.1 เชิงปริมาณ : จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จานวน 114 คน จากจานวน
ผู๎เรียนแรกเข๎า 152 คน
1.1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวนผู๎เรียนแรกเข๎า 39 คน สาเร็จการศึกษา 27
คน
1.1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวนผู๎เรียนแรกเข๎า 113 คน สาเร็จ
การศึกษา 87 คน
1.2 เชิงคุณภาพ : ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษา
1.2.1 ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 69.23
1.2.2 ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 76.99
สรุป ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษา ทั้งหมด 75.00
1.3 ผลสะท๎อน : รายงานข๎อมูลผู๎สาเร็จการศึกษา จากโปรแกรม ศธ.02 ออนไลน์ และผล
การประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษาในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูํใน
ระดับมาก
2. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.1 เชิงปริมาณ : จานวนผู๎เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์
1.1.1 จานวนผู๎เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด 81 คน
1.1.2 จานวนผู๎เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 43 คน
1.1.3 จานวนผู๎เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด 68 คน
1.1.4 จานวนผู๎เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด 72 คน
1.1.5 จานวนผู๎เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 34 คน
สรุป จานวนผู๎เรียนทั้งหมด 298 คน
1.2 เชิงคุณภาพ : ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์
2.1.1 ผู๎เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยม
ที่พึงประสงค์ 48 คน คิดเป๐นร๎อยละ 59.25
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2.1.2 ผู๎เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยม
ที่พึงประสงค์ 37 คน คิดเป๐นร๎อยละ 86.04
2.1.3 ผู๎เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยม
ที่พึงประสงค์ 52 คน คิดเป๐นร๎อยละ 76.47
2.1.4 ผู๎เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คํานิยมที่พึงประสงค์ 69 คน คิดเป๐น ร๎อยละ 95.83
2.1.5 ผู๎เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คํานิยมที่พึงประสงค์ 33 คน คิดเป๐น ร๎อยละ 97.05
จานวนผู๎เรียนทั้งหมดที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 239 คน
สรุป ร๎อยละของผู๎เรียนทั้งหมดที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ 80.20
1.3 ผลสะท๎อน : จานวนผู๎เรียนและผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
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3. การมีงานทาและศึกษาตํอของผู๎สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เข๎าสูํตลาดแรงงาน พ.ศ.
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1.1 เชิงปริมาณ : จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 เข๎าสูํตลาดแรงงาน พ.ศ. 2563
1.1.1 จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 27 คน มีงานทาใน
สถานประกอบการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ ไมํมี หรือศึกษาตํอ จานวน 27 คน
1.1.2 จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 87 คน มีงานทา
ในสถานประกอบการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระ จานวน 48 คน หรือศึกษาตํอ จานวน
25 คน
1.1.3 จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 6 คน มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระจานวน 6 คน
สรุป จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 120 คน ในปีการศึกษาที่ผํานมาผู๎สาเร็จการศึกษามี
งานทาในสถานประกอบการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตํอ จานวน 106 คน
1.2 เชิงคุณภาพ :
1.2.1 ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในปีการศึกษาที่ผํานมามีงานทาในสถาน
ประกอบการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตํอ 100.00
1.2.2 ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผํานมามีงานทาในสถาน
ประกอบการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตํอ 83.90
1.2.3 ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษาที่ผํานมามีงานทาใน
สถานประกอบการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตํอ 100.00
สรุป ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผํานมามีงานทาในสถาน
ประกอบการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตํอ 88.33
1.3 ผลสะท๎อน : ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา มีผลการ
ประเมินในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
2) จุดเดํน
1. ด๎านความรู๎ คือ ผู๎เรียนผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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2. ด๎านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. ด๎านความรู๎ คือ สํงเสริม เตรียมความพร๎อมผู๎เรียนในการสอบ V-NET
2. ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎ คือ การแขํงขันทักษะวิชาชีพ
3. ด๎านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพิ่มจานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4) ข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ
2. เพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนผู๎เรียนหรือผู๎สาเร็จการศึกษานาไปประกอบอาชีพ หารายได๎
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป๐นระบบ
1.1 เชิงปริมาณ : ร๎อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให๎เป๐น
หลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป๐นระบบ 100.00 (จานวน 1 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาเกษตรกรรม)
1.1.1 มีการศึกษาความต๎องการของสถานประกอบการ
1.1.2 มีการประสานงานกับสถานประกอบการอยํางตํอเนื่องในการพัฒนาหลักสูตร
1.1.3 มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรํวมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข๎อง
1.1.4 มีการใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะ
1.1.5 มีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
1.2 เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการและสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรํวมกัน
ในการฝึกประสบการณ์อาชีพ
1.3 ผลสะท๎อน : สถานประกอบการรํวมมือในการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.1 เชิงปริมาณ : จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม จานวน 2 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิชาการฝึกงาน และวิชาเกษตรผสมผสาน พัฒนาหลักสูตรรํวมกับ
บริษัท คชศิลป์ จากัด และโรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิชาการฝึกงาน พัฒนาหลักสูตรรํวมกับสหกรณ์โคนมพัทลุง
จากัด
2.2 เชิงคุณภาพ : ร๎อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม เทํากับ 100.00
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2.3 ผลสะท๎อน : สถานประกอบการและสถานศึกษานาหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช๎ใน
การฝึกงานและฝึกประสบการณ์
4.2.2 ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติ
1.1 เชิงปริมาณ : ร๎อยละของแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติที่มีคุณภาพ เทํากับ 100.00
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎ อยูํในระดับ ดีมาก
1.3 ผลสะท๎อน : ครูนาแผนการจัดการเรียนรู๎มาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
2. การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติที่เน๎นผู๎เรียนเป๐นสาคัญและนาไปใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน
1.1 เชิงปริมาณ : จานวนครูผู๎สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติที่เน๎นผู๎เรียนเป๐น
สาคัญและนาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน จานวน 16 คน
1.2 เชิงคุณภาพ : ร๎อยละของครูผู๎สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติที่เน๎น
ผู๎เรียนเป๐นสาคัญและนาไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน จานวน 16 คนเทํากับ 100.00
1.3 ผลสะท๎อน : ผู๎เรียนให๎การยอมรับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติที่เน๎น
ผู๎เรียนเป๐นสาคัญจากการประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการจัดการเรียนการสอน
3. การจัดการเรียนการสอน
3.1 เชิงปริมาณ :
1. จานวนครูผู๎สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จานวน 16 คน
2. จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู๎ครบทุกรายวิชาที่สอน จานวน 16 คน
3. จานวนครูผู๎สอนจัดการเรียนรู๎ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู๎ด๎วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย จานวน 16 คน
4. จานวนครูที่ใช๎สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลํงเรียนรู๎ในการจัดการ
เรียนการสอน จานวน 16 คน
5. จานวนครูผู๎สอนทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎และแก๎ป๎ญหาการจัดการ
เรียนรู๎ จานวน 16 คน
3.2 เชิงคุณภาพ : ร๎อยละของครูผู๎สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน เทํากับ ร๎อย
ละ 100.00
3.3 ผลสะท๎อน : ผู๎เรียนให๎การยอมรับตํอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผล
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ของหัวหน๎าแผนกวิชา
4. การบริหารจัดการชั้นเรียน
4.1 เชิงปริมาณ :
4.1.1 จานวนครูผู๎สอนจัดทาข๎อมูลผู๎เรียนเป๐นรายบุคคล จานวน 16 คน
4.1.2 จานวนครูผู๎สอนมีข๎อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาห๎องเรียนและรายวิชาที่เป๐น
ป๎จจุบัน จานวน 16 คน
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4.1.3 จานวนครูผู๎สอนใช๎เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให๎มีบรรยากาศที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎ จานวน 16 คน
4.1.4 จานวนครูผู๎สอนใช๎วิธีการเสริมแรงให๎ผู๎เรียนมีความมุํงมั่นตั้งใจในการเรียน จานวน
16 คน
4.1.5 จานวนครูผู๎สอน ชํวยเหลือ ดูแลผู๎เรียนรายบุคคล ด๎านการเรียนและด๎านอื่นๆ
จานวน 16 คน
4.2 เชิงคุณภาพ : ร๎อยละของครูที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน เทํากับ 100.00
4.3 ผลสะท๎อน : ผู๎บริหารสถานศึกษา รองผู๎อานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน๎าแผนกวิชา ให๎การ
ยอมรับตํอคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
5.1 เชิงปริมาณ :
5.1.1 จานวนครูที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข๎ารํวมการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 15
คน
5.1.2 จานวนครูที่ได๎รับการพัฒนาตนเองอยํางน๎อย 12 ชั่วโมงตํอปี จานวน 15 คน
5.1.3 จานวนครูผู๎สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน จานวน 15 คน
5.1.4 จานวนครูผู๎สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จานวน 15
คน
5.1.5 จานวนครูผู๎สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได๎รับ
การยอมรับหรือเผยแพรํ จานวน 1 คน
5.2 เชิงคุณภาพ : ร๎อยละของครูผู๎สอนที่ได๎รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เฉลี่ย ร๎อย
ละ 100.00
5.3 ผลสะท๎อน : ครูผู๎สอนที่มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเข๎ารับการประเมินเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะ จานวน 1 คน และประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน จานวน 15 คน
6. การเข๎าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
6.1 เชิงปริมาณ :
6.1.1 จานวนห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการทั้งหมด 31 ห๎อง
6.1.2 จานวนห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน เทํากับ 31 ห๎อง
6.2 เชิงคุณภาพ : ร๎อยละของห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน เทํากับ 100.00
6.3 ผลสะท๎อน : ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎เรียน ผู๎ปกครองให๎การยอมรับตํอคุณภาพการเข๎า
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.2.3 ด๎านการบริหารจัดการ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด๎าน
การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
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1.1 เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทั้ง 4 ฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข๎อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3 ผลสะท๎อน : สถานศึกษามีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเป๐นป๎จจุบัน
4.2.3 ด๎านการบริหารจัดการ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด๎าน
การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1 เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาหรับบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาครบทั้ง 4 ฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข๎อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3 ผลสะท๎อน : สถานศึกษามีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่หลากหลาย ทันสมัย และเป๐นป๎จจุบัน
2. อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
2.1 เชิงปริมาณ : ร๎อยละของอาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองาน
ฟาร์มที่ได๎รับการพัฒนาให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎
2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข๎อมูลอาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
2.3 ผลสะท๎อน : ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการอาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานหรืองานฟาร์ม
3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.1 เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได๎แกํ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคม
ภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายในและระบบรักษาความปลอดภัย ได๎รับการบารุงรักษาและพัฒนา
อยํางตํอเนื่อง
3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข๎อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.3 ผลสะท๎อน : ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
4. แหลํงเรียนรู๎และศูนย์วิทยบริการ
4.1 เชิงปริมาณ : ร๎อยละของผู๎เรียนที่ใช๎บริการแหลํงเรียนรู๎และศูนย์วิทยบริการ เทํากับ
100.00
4.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎และศูนย์วิทยบริการ
4.3 ผลสะท๎อน : ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการที่มีตํอแหลํงเรียนรู๎และศูนย์วิทยบริการ
5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช๎งานด๎านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5.1 เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต เทํากับ 50/10 Mbps และครอบคลุม
พื้นที่ใช๎งานและสถานศึกษา
5.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข๎อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
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เพื่อการใช๎งานด๎านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5.3 ผลสะท๎อน : ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการที่มีตํอระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใช๎งานด๎านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.2.4 ด๎านการนานโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด๎านการนานโยบายสูํการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การจัดการอาชีวศึกษาสูํระบบทวิภาคี
1.1 เชิงปริมาณ :
1.1.1 จานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 4 สาขาวิชา คือ
1) ระดับ ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2) ระดับ ปวล. สาขาวิชาพืชศาสตร์ และ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(ตํอเนื่อง)
1.1.2 จานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 3 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาพืชศาสตร์ จานวน 5 คน
2) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จานวน 3 คน
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(ตํอเนื่อง) จานวน 6 คน
ร๎อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี เทํากับ 75.00
1.1.3 จานวนผู๎เรียนทั้งหมด 304 คน ผู๎เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 14 คน ร๎อยละของ
ผู๎เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี เทํากับ 4.60
1.2 เชิงคุณภาพ : จานวนผู๎เรียนในระบบทวิภาคี 14 คน
1.3 ผลสะท๎อน : ความพึงพอใจของสถานประกอบการมีสํวนรํวมในการจัดการ
อาชีวศึกษาสูํระบบทวิภาคี
2) จุดเดํน
1. ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ไมํมี
2. ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ไมํมี
3. ด๎านการบริหารจัดการ ครูจัดทาแผนพัฒนาตนเอง และพัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว๎ทุกคน
4. ด๎านการนานโยบายสูํการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา ไมํมี
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. ด๎านการบริหารจัดการ
คือ การปรับปรุงงานฟาร์ม ให๎ทันสมัย
2. ด๎านการนานโยบายสูํการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
สถานประกอบการขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลาง มีข๎อจากัดในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
4) ข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรปรับปรุงระเบียบ หรือข๎อยกเว๎นบางประการสาหรับสถานประกอบการขนาดกลางหรือขนาด
เล็กในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
2. ควรเพิ่มงบประมาณปรับปรุงงานฟาร์มให๎ทันสมัย
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
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4.3.1 ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสํวนรํวม
1.1 เชิงปริมาณ : จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 19 คน ร๎อยละของครูและ
บุคลากรที่มีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษา จานวนครู เทํากับ 14 คน คิดเป๐นร๎อยละ 73.68
1.2 เชิงคุณภาพ : ผู๎บริหารใช๎วิธีการบริหารสถานศึกษาในรูปของคณะกรรมการ มีการ
ประชุมกรรมการนามติที่ประชุมมาใช๎ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสํวนรํวม
1.3 ผลสะท๎อน : ผู๎เรียนสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด สถานศึกษามีการจัดการ
เรียนการสอนมีโครงสร๎างการบริหารงานอยํางเป๐นระบบ
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2.1 เชิงปริมาณ : จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนทั้งหมด 3 สาขาวิชา
ร๎อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
เทํากับ 100.00
2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข๎อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน
2.3 ผลสะท๎อน : สมาคมศิษย์เกําเกษตรควนกุฎ หนํวยงานในจังหวัดพัทลุง บุคลากร
ภายนอกมีสํวนรํวมในระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา
3.1 เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมในโครงการสร๎างชีวิตด๎วยจิตสาธารณะ จานวน 5 กิจกรรม
1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดป่าลิไลย์
2. กิจกรรมจัดภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองพัทลุง
3. กิจกรรมพัฒนาสวนป่านาโอํ
4. โครงการปลูกต๎นไม๎ทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ
5. กิจกรรมโครงการ 108 อาชีพ/กิจกรรมบริการวิชาชีพ
3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินผู๎รับบริการ อยูํในระดับดีเลิศ และกิจกรรมการบริการ
ชุมชนและจิตอาสา
3.3 ผลสะท๎อน : อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงและผู๎รับบริการ
4.3.2 ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ให๎สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ผลงานของผู๎เรียนด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัย
1.1 เชิงปริมาณ :
1.1.1 จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ระดับ
สถานศึกษา

๓๙
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 15 เรื่อง
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 14 เรื่อง
1.1.2 จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ระดับจังหวัด
1. สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร จานวน 2 เรื่อง คือ ลูกชิ้นไกํสาคูต๎นพัทลุง
และ ไขํมุกสาคูต๎นพัทลุง
1.1.3 จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ระดับภาค
1. สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร จานวน 2 เรื่อง คือ ลูกชิ้นไกํสาคูต๎นพัทลุง
และ ไขํมุกสาคูต๎นพัทลุง
1.2 เชิงคุณภาพ : สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร ได๎รับรางวัล ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พัทลุง จานวน 2 รางวัล
1.3 ผลสะท๎อน : อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ให๎การยอมรับ ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย
2) จุดเดํน
ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ การบริหารสถานศึกษาแบบมีสํวนรํวม
3) จุดที่ควรพัฒนา
ควรสนับสนุนสํงเสริมผู๎เรียนด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัยให๎มีจานวนชิ้นงาน
เพิ่มขึ้น
4) ข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. เพิ่มงบประมาณสนับสนุนผู๎เรียนด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย
2. สํงเสริมสนับสนุนผู๎เรียนในการเข๎ารํวมการแขํงขันด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์
งานวิจัย

๔๐

สํวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ให๎สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู๎สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตํละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
20
5
ผลรวมคะแนนที่ได๎
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100) /
100
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด๎านความรู๎
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
100
100
100.00

๔๑
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

2.1 ผู๎เรียนมีสมรรถนะในการเป๐นผู๎ประกอบการหรือ
3
5
การประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพ
2
2
ผลรวมคะแนนที่ได๎
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100) /
25

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
15
4
19
76.00

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผู๎เรียน
2
4
8
3.2 ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2
5
10
3.3 การมีงานทาและศึกษาตํอของผู๎สาเร็จการศึกษา
15
5
75
ผลรวมคะแนนที่ได๎
93
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100) / 95
97.89
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตํละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

๔๒
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยํางเป๐น
2
5
10
ระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
3
3
9
รายวิชาเพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได๎
19
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100) /
76.00
25
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติ
2
5
10
2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติที่
เน๎นผู๎เรียนเป๐นสาคัญ และนาไปใช๎ในการจัดการ
3
5
15
เรียนการสอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
5
25
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
5
15
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
5
10
2.6 การเข๎าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
2
5
10
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได๎
85
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100) /
100.00
85
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)

๔๓
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อ
5
5
25
การบริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ
2
5
10
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2
5
10
3.4 แหลํงเรียนรู๎และศูนย์วิทยบริการ
2
5
10
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช๎งาน
2
5
10
ด๎านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได๎
65
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100) / 65
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด๎านการบริหารจัดการ
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

๔๔
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
5
30
ผลรวมคะแนนที่ได๎
30
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100) / 30
100.00
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด๎านการนานโยบายสูํการปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99)
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตํละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสํวนรํวม
5
5
25
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
2
5
10
สอน
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
5
10
ผลรวมคะแนนที่ได๎
45
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100) /
100.00
45
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการ
เรียนรู๎
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

๔๕
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

2.1 ผลงานของผู๎เรียนด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3
3
9
งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได๎
9
ร๎อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได๎ X 100) /
60.00
15
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์
งานวิจัย
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู๎สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 ด๎านความรู๎

ร้อยละ
96.36
100

๔๖
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
ประเด็นที่ 1.2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎
ประเด็นที่ 1.3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ด๎านการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ด๎านการนานโยบายสูํการปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
ประเด็นที่ 3.1 ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
ประเด็นที่ 3.2 ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)
ดีเลิศ (ร๎อยละ 70.00 – 79.99)
ดี (ร๎อยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (ร๎อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น๎อยกวําร๎อยละ 50.00)

ร้อยละ
76
97.89
97.07
76
100
100
100
90
100
60
95.88

๔๗
ส่วนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กาหนดเพิ่มเติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่กาหนดเพิ่มเติม ในแตํละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
6.1 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
6.1.1 ด้านการประกันคุณภาพภายใน ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1.1 เชิงปริมาณ :
1.1.1 จานวนมาตรฐานและประเด็นการประเมิน เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
1.1.2 มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.1.3 มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.1.4 มีการบันทึกผลการประเมินผ่านระบบออนไลน์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผ่านเว็บไซต์
www.vesar.org ได้ครบถ้วน
1.1.5 มีการจัดทารายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินตนเองเท่ากับ 95.88 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.3 ผลสะท้อน : การประเมินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๔๘
สํวนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให๎สถานศึกษานาผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา
วิเคราะห์เพื่อกาหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให๎เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให๎อยูํในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู๎สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด๎านความรู๎
1. โครงการวัดความถนัดทางอาชีพ
2. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับ
อาชีวศึกษา
4. กิจกรรมสอนซํอมเสริม
5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับผู๎เรียน
1.2 ด๎านทักษะและการประยุกต์ใช๎
1. โครงการเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย
หนํวยพัทลุง
2. โครงการศูนย์บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา
3. โครงการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
1.3 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
1. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
ประสงค์
2. โครงการคํายคุณธรรมนาความรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการกิจกรรมวันสาคัญ
4. โครงการเดิน วิ่งทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด๎านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
2. โครงการอบรมทักษะดิจิทัล
3. โครงการอบรม PLC
2.2 ด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในการจัดการเรียน
การสอน
2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (online)
3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์
4.จัดซื้อวัสดุสาหรับการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพรํระบาดโรค covid-2019
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

๔๙
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
2.3 ด๎านการบริหารจัดการ

2.4 ด๎านการนานโยบายสูํการปฏิบัติ

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
โครงการ1. โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตสานักงาน อกท
2. โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ภายในสถานศึกษา
1. โครงการห๎องเรียนอาชีพ
2. โครงการทวิภาคี
3. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

มาตรฐานที่ 3 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
3.1 ด๎านความรํวมมือในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 1. โครงการความรํวมมือกับชุมชนและองค์กร
ภายนอก
2. โครงการ Fix it center
3. โครงการพิเศษและบริการชุมชน
4. โครงการจิตอาสา
3.2 ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์1.
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนนักศึกษา
งานวิจัย
อาชีวศึกษาเกษตรในการทาวิจัยเชิงทดลอง
2. โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา
3. โครงการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ

๕๐

ภาคผนวก

