
ส�วนท�� 1 

บทสร�ปสำหร�บผ��บร�หาร 

1. การพ�ฒนาค�ณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

1.1 ผลส�มฤทธ�� 

     ภาพรวมผลส�มฤทธ��ในการดำเน�นการพ�ฒนาค�ณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในด�านผ��เร�ยนและผ��สำเร�จ

การศึกษา ด�านหล�กส�ตรและการจ�ดการเร�ยนการสอนด�านผ��สอนและผ��บร�หารสถานศึกษา ด�านการม�ส�วนร�วม 

ด�านป�จจ�ยพ��นฐาน อย��ในระด�บยอดเย��ยม 

1.2 จ�ดเด�น 

       (การปฏ�บ�ต�ของสถานศึกษาอย�างเป�นระบบ ตามกระบวนการประก�นค�ณภาพภายในการอาช�วศึกษาท��ส�ง

ผลให�บรรล�ผลตามเป�าหมายท��กำหนด) 

    1) สถานประกอบการ หน�วยงาน สถานศึกษา ม�ความพึงพอใจต�อผ��สำเร�จการศึกษา 

    2) ผ��เร�ยนสำเร�จการศึกษาตามหล�กส�ตรเท�ยบก�บแรกเข�าของร��น 

    3) ม�การดำเน�นการบร�หารจ�ดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาค�ณธรรม 

    4) ม�ค�ณภาพในการบร�หารจ�ดการด�านบ�คลากร 

    5) ม�ค�ณภาพในการจ�ดก�จกรรมเสร�มหล�กส�ตร 

    6) ม�ค�ณภาพในการจ�ดการศึกษา 

    7) ม�ค�ณภาพในการประสานความร�วมม�อเพ��อการบร�หารจ�ดการศึกษา 

    8) ม�ค�ณภาพในการบร�หารจ�ดการด�านภ�ม�ท�ศน�และอาคารสถานท�� 

    9) ม�ค�ณภาพในการบร�หารจ�ดการด�านงบประมาณ 

   10) ม�ค�ณภาพในการดำเน�นการตามนโยบายสำค�ญของหน�วยงานต�นส�งก�ด 

    11) ม�ค�ณภาพในการดำเน�นการประก�นค�ณภาพภายใน 

1.3 จ�ดท��ควรพ�ฒนา 

    1) ควรพ�ฒนาค�ณภาพในการจ�ดการเร�ยนการสอน 

    2) ควรพ�ฒนาค�ณภาพในการพ�ฒนาหล�กส�ตรฐานสมรรถนะในสาขางานหร�อรายว�ชาร�วมก�บสถานประกอบ

การหร�อหน�วยงานท��เก��ยวข�อง  



2. การสร�างความเช��อม��นให�แก�ผ��ม�ส�วนเก��ยวข�องและสถานประกอบการ

2.1 ส�งเสร�มสน�บสน�นการอาช�วศึกษาระบบทว�ภาค�มากขึ�น และสร�างข�อตกลงร�วมก�นก�บผ��ม�ประโยชน�ร�วมก�น  

2.2 ส�งเสร�มให�ผ��เร�ยนได�ฝ�กภาคปฏ�บ�ต�ในสถานประกอบการให�มากท��ส�ด 

2.3 การจ�ดการเร�ยนร��ท��ม��งให�ผ��เร�ยนเก�ดสมรรถนะว�ชาช�พตรงก�บความต�องการของสถานประกอบการ  

2.4 ฝ�กฝนให�ผ��เร�ยนม�ความร�� ม�ท�กษะพ��นฐานระด�บหนึ�งก�อนจึงจะเข�าไปฝ�กอาช�พในสถานประกอบการ 

2.5 การจ�ดการศึกษาโดยคำนึงถึงสมรรถนะอาช�พท��สถานประกอบการต�องการ 

2.6 ลดเวลาเร�ยนในห�องเร�ยนลงแล�วเพ��มเวลาในการฝ�กอาช�พในสถานประกอบการมากขึ�น ซึ�งเป�นว�ธ�การจ�ดการ

ศึกษาม��งเน�นการสร�างสมรรถนะอาช�พแก�ผ��เร�ยนตามสภาพการ 

ทำงานจร�งเป�นเคร��องม�อในการจ�ดการศึกษาให�สอดคล�องก�บโลกของการทำงาน 

3. การจ�ดการศึกษาของสถานศึกษาท��บรรล�เป�าประสงค�ของหน�วยงานต�นส�งก�ด

3.1 จ�ดการเร�ยนการสอนโดยเน�นให�ผ��เร�ยนค�ดเป�น ทำเป�น และแก�ป�ญหาเป�น ให�น�กเร�ยนน�กศึกษาท�กคนทำ

โครงการสร�างงานสร�างรายได�ม�การประเม�นมาตรฐานว�ชาช�พ และม��งจ�ดการศึกษาให�ถึงระด�บปร�ญญา 

3.2 จ�ดการเร�ยนการสอนระบบทว�ภาค�  

3.3 จ�ดการเร�ยนการสอนระบบทว�ศึกษา  

3.4 จ�ดการเร�ยนการสอนหล�กส�ตรอาช�วศึกษาเพ��อพ�ฒนาชนบท (อศ.กช.) 

3.5 ใช�เทคโนโลย�ท��หลากหลายในการสอน และร�วมก�บสถานประกอบการ ภ�ม�ป�ญญาท�องถ��น ในการฝ�กท�กษะ 

สร�างเจตคต�ท��ด�ต�อว�ชาช�พแก�น�กเร�ยนน�กศึกษา และผ��ปกครอง 

3.6 สอดแทรกค�ณธรรมจร�ยธรรมในการเร�ยนการสอนและเข�าร�วมก�จกรรมเพ��อพ�ฒนาตนเองให�อย��ร�วมก�นใน

ส�งคมอย�างม�ความส�ข 

4. การพ�ฒนาค�ณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท��เป�นแบบอย�างท��ด� (Best Practice)

    การส�งเสร�มให�น�กศึกษาได�ไปฝ�กงานต�างประเทศ 

4.1 ความเป�นมาและความสำค�ญ 

     ป�จจ�บ�น การเสร�มสร�างสมรรถนะในการส��อสารเป�นภาษาอ�งกฤษของคนไทยจ�ดเป�นความจำเป�นอย�างเร�ง

ด�วนของประเทศไทย เน��องจากระด�บความสามารถของคนไทยทางด�านภาษาอ�งกฤษย�งอย��ในระด�บต�ำมาก ขณะ

ท��ประเทศกำล�งเร�งพ�ฒนาให�ท�นนานาชาต�  จึงเป�นนโยบายสำค�ญของสำน�กงานคณะกรรมการการอาช�วศึกษาท��



ต�องเร�งดำเน�นการให�เก�ดผลสำเร�จ ในการน��ว�ทยาล�ย ฯ เห�นความสำค�ญของภาษาต�างประเทศจึงได�จ�ดการเร�ยน

การสอน Mini English Program เพ��อผล�ตกำล�งคสอาช�วศึกษาเกษตรได�ม�ค�ณล�กษณะด�านการส��อสาร 

4.2 ว�ตถ�ประสงค� 

      1. เพ��อเป�ดโอกาสให�น�กศึกษาท��กำล�งศึกษาอย�� เข�าร�บการฝ�กงานในสถานประกอบการช��นนำในต�างประเทศ 

      2. เพ��อสร�างประสบการณ�การทำงานระด�บนานาชาต� ได�เร�ยนร��ระบบงานท��ม�มาตรฐานระด�บโลก 

      3. เพ��อเสร�มสร�างการเร�ยนร��ว�ฒนธรรมและฝ�กฝนท�กษะทางด�านภาษาอ�งกฤษหร�อภาษาท��สามอาท� ภาษา

จ�นและภาษาฝร��งเศสให�ด�ขึ�น 

4.3 กรอบแนวค�ด (ถ�าม�) 

4.4 ว�ธ�การดำเน�นงาน 

     ดำเน�นการจ�ดการเร�ยนการสอนภาษาต�างประเทศในสถานศึกษาให�ก�บน�กศึกษาสาขาส�ตวศาสตร�และสาขา

ว�ชาอ��นๆ และน�กศึกษาได�ไปฝ�กงานย�งต�างประเทศ เช�น ประเทศอ�สราเอล ประเทศญ��ป��น ราชอาณาจ�กร

เดนมาร�ก ประเทศจ�น ประเทศไต�หว�น เป�นต�น  

4.5 ผลการดำเน�นงาน 

     น�กเร�ยน น�กศึกษา ม�ผลส�มฤทธ��ทางภาษาอ�งกฤษด�ขึ�น ม�ท�กษะ ม�ความร��  ประสบการณ�ในการทำงาน เร�ยน

ร��ท��จะอย��ร�วมก�บบ�คคลอ��นๆ ในส�งคม 

4.6 ประโยชน�ท��ได�ร�บ 

     น�กเร�ยน น�กศึกษา ม�ผลส�มฤทธ��ทางภาษาอ�งกฤษ ม�ท�กษะ ม�ความร��  ประสบการณ�ทางว�ชาช�พ



ส�วนท�� 2 

ข�อม�ลพ��นฐานของสถานศ�กษา 

2.1 ข�อม�ลพ��นเก��ยวก�บสถานศ�กษา

ท��อย��

ว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ส�โขท�ย 16 หม�� 7 ตำบลย�านยาว อำเภอสวรรคโลก จ�งหว�ดส�โขท�ย 64110

โทรศ�พท� 0-5591-1076 โทรสาร 0-5591-1080

E-mail st.sukhothai2561@gmail.com Website www.stcat.ac.th

ประว�ต�สถานศ�กษา

       ว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ส�โขท�ย ป�จจ�บ�นเป�นสถานศึกษาส�งก�ดสำน�กงานคณะกรรมการการ

อาช�วศึกษา กระทรวงศึกษาธ�การ ได�จ�ดต��งขึ�นตามความข�อ 23 แห�งประกาศคณะปฏ�ว�ต� ฉบ�บท�� 016 ลงว�นท�� 29 

ก�นยายน พ.ศ. 2515 และเพ��อขยายการอาช�วศึกษาให�กว�างขวาง  สอดคล�องก�บการพ�ฒนาเศรษฐก�จและส�งคมแห�ง

ชาต� ระยะท�� 4  (พ.ศ. 2520 – 2524) กระทรวงศึกษาธ�การ  โดยร�ฐมนตร�ว�าการกระทรวงศึกษาธ�การ  นายภ�ญโญ 

สาธร จึงประกาศจ�ดต��งโรงเร�ยนเกษตรกรรมขึ�นใหม�อ�ก 10 แห�ง ต��งแต�ว�นท�� 21 ก�มภาพ�นธ� พ.ศ. 2520 เป�นต�นไป 

โรงเร�ยนเกษตรกรรมส�โขท�ย จึงเป�นโรงเร�ยนเกษตรกรรมแห�งหนึ�งท��ถ�กจ�ดต��งขึ�นตามประกาศ

ของกระทรวงศึกษาธ�การ เร��มลงม�อก�อสร�างอาคารหล�งแรกเม��อว�นท��  17 พฤศจ�กายน พ.ศ.  2520  ได�ร�บการ

พ�จารณายกระด�บเป�นว�ทยาล�ยเกษตรกรรมส�โขท�ย  ส�งก�ดกองว�ทยาล�ยเกษตรกรรม  กรมอาช�วศึกษา  ต��งแต�ว�นท��  8  

ก�นยายน  พ.ศ. 2524  ต�อมาได�เปล��ยนช��อเป�นว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ส�โขท�ย  เม��อว�นท��  26  ก�นยายน  พ.

ศ. 2539 

ว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ส�โขท�ย  ได�ม�การพ�ฒนาขึ�นเป�นลำด�บจนกระท��งป� พ.ศ. 2540  ได�ร�บค�ด

เล�อกให�เป�นสถานศึกษาด�เด�น ระด�บชาต� ประเภทว�ทยาล�ยเกษตรกรรม กรมอาช�วศึกษา  กระทรวงศึกษาธ�การ  

และม�การประเม�นค�ณภาพภายนอกคร��งแรกเด�อนต�ลาคม  พ.ศ. 2547 

1.1.2    ขนาดและท��ต��ง 

ว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ส�โขท�ย  ต��งอย��ตรงหล�กก�โลเมตรท�� 4  ถนนจรดว�ถ�ถ�อง (ตรงข�ามว�ดค��ง

วาร�) หม��บ�านบ�านบึง  เลขท��  16  หม��ท�� 7  ตำบลย�านยาว  อำเภอสวรรคโลก  จ�งหว�ดส�โขท�ย  อย��ห�างจากอำเภอ

สวรรคโลก ประมาณ  6  ก�โลเมตร  ห�างจากจ�งหว�ดส�โขท�ยประมาณ  36  ก�โลเมตร  และม�ระยะทางห�าง

จากกร�งเทพมหานครประมาณ  474  ก�โลเมตร  ม�พ��นท��ท��งส��น  832  ไร� 1 งาน 14  ตารางวา  ม�สภาพพ��นท��เป�นท��



ราบล��ม  น�ำข�งโดยเฉพาะในฤด�ฝน  ซึ�งว�ทยาล�ยฯ  ม�การสร�างค�นก��นน�ำรอบพ��นท��ของว�ทยาล�ยฯ  เพ��อป�องก�นป�ญหา

น�ำท�วมในช�วงฤด�ฝน 

แต�อย�างไรก�ตามจากสภาพภ�ม�ประเทศท��เป�นท��ราบล��มด�งกล�าวทำให�ว�ทยาล�ยฯเก�ดป�ญหาน�ำท�วม  เน��อง

จากฤด�น�ำหลากน�ำจากแม�น�ำยมไหลเข�าท�วมพ��นท��ท��งหมดของว�ทยาล�ยฯ ซึ�งว�ทยาล�ยฯ  ประสบป�ญหาน�ำท�วม  มา

แล�วจำนวน  3  คร��ง  ค�อ  พ.ศ. 2523  พ.ศ. 2538  และ พ.ศ. 2544  ป�ญหาน�ำท�วมแต�ละคร��งทำให�เก�ดความเส�ย

หายต�อสถานศึกษาเป�นอย�างมาก 

1.1.3    สภาพช�มชน  เศรษฐก�จ  ส�งคม  การเม�อง 

ว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ส�โขท�ย ต��งอย��ในเขตชนบท ตำบลย�านยาว อำเภอสวรรคโลก  จ�งหว�ด

ส�โขท�ย  สภาพโดยท��วไปของช�มชนประกอบอาช�พด�านเกษตรกรรม  ม�พ��นท��เป�นท��ราบล��มเหมาะแก�การเพาะปล�ก  ม�

แหล�งน�ำ (บึง) ขนาดใหญ�ในเขตช�มชนตำบลย�านยาวเป�นแหล�งรองร�บน�ำในช�วงฤด�ฝน และเป�นสถานท��พ�กผ�อนหย�อน

ใจของช�มชน 

ประชากรในหม��บ�าน/ช�มชน  ตำบลย�านยาว  ม�จำนวน  12  หม��บ�าน  ม�คร�วเร�อนท��งหมด  2,947  

คร�วเร�อน  ประชากร  8,490  คน  ชาย  3,968  คน  หญ�ง  4,522  คน  หม��บ�านท�� 7  เป�นท��ต��งของสถานศึกษา  

ม�คร�วเร�อน  200  คร�วเร�อน  ประชากร  541  คน  ชาย  267  คน  หญ�ง  274  คน 

การประกอบอาช�พของประชากรในช�มชน  ส�วนใหญ�ประกอบอาช�พด�านเกษตรกรรม  ม�ท��งการเพาะ

ปล�ก  และเล��ยงส�ตว�  พ�ชสำค�ญได�แก�  ทำนาข�าว นาผ�กบ��ง สวนใบตองกล�วยตาน� ทำไร�อ�อย ไร�ถ��วเหล�อง ไร�ข�าวโพด 

สวนผลไม�เช�น มะม�วง มะปราง ฯลฯ การเล��ยงส�ตว�ท��สำค�ญ ได�แก� การเล��ยงโคนม  โคเน��อ ผล�ตน�ำนมส�งโรงงาน

ผล�ตภ�ณฑ�นมของว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ส�โขท�ย และบางส�วนผล�ตน�ำนมเพ��อจำหน�ายในตลาดช�มชนว�ดค��งวาร�

นอกจากน��ประชากรในช�มชนย�งประกอบอาช�พค�าขาย ร�บจ�าง ร�บราชการ และอ��น ๆ 

ด�านส�งคมและการเม�อง ช�มชนย�านยาวเป�นท��ต��งของสถานศึกษาว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ส�โขท�ย  

ส�งก�ดสำน�กงานคณะกรรมการการอาช�วศึกษา  ท��ต��งสำน�กงานเขตบร�การการศึกษาพ��นฐาน เขต 2  จ�งหว�ดส�โขท�ย  

ม�โรงเร�ยนประถมศึกษา  จำนวน  4  แห�ง  โรงเร�ยนม�ธยมศึกษาขนาดใหญ�  1 แห�ง  ม�ท��พ�กสายตรวจของตำรวจ

อำเภอสวรรคโลกบร�เวณทางเข�าว�ทยาล�ยฯ  1  แห�ง  ช�มชนย�านยาวม�ล�กษณะการปกครองแบบท�องถ��นองค�การ

บร�หารส�วนตำบลย�านยาว  ซึ�งประกอบด�วยบ�คลากรท��เป�นพน�กงานส�วนตำบล  และบ�คลากรท��เป�นข�าราชการการ

เม�อง 

การจ�ดการศ�กษา



ว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ส�โขท�ย ได�ดำเน�นการจ�ดการเร�ยนการสอนอาช�วเกษตรท��งใน และนอกระบบ 

ต��งแต�ต�นด�งน�� 

ป�การศึกษา   2522  จ�ดการเร�ยนการสอนตามหล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พ (ปวช.) พ.ศ. 2520  

ป�การศึกษา 2524         จ�ดการเร�ยนการสอนตามหล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พ พ.ศ. 2524 ประเภทว�ชา

เกษตรกรรม และหล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พช��นส�ง (ปวส.) พ.ศ. 2515 ประเภทว�ชาเกษตรกรรม 

ป�การศึกษา 2526         จ�ดการเร�ยนการสอนเพ��มเต�มในภาคนอกระบบ ค�อ จ�ดสอนเกษตรกรและเยาวชนนอก

โรงเร�ยนในหล�กส�ตรการฝ�กอบรมว�ชาช�พเกษตรกรรมระยะส��น และหล�กส�ตรการฝ�กอบรมว�ชาช�พเกษตรกรรมเคล��อน

ท�� 

ป�การศึกษา 2527         ได�เปล��ยนมาใช�หล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พช��นส�ง พ.ศ. 2527 แทนหล�กส�ตร

ประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พช��นส�ง  พ.ศ. 2515  และได�เป�ดสอนเพ��มเต�มในหล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พเทคน�ค (

ปวท.) พ.ศ. 2527 สาขาว�ชาโคนม 

ป�การศึกษา 2528        เป�ดสอนเพ��มเต�มในหล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พเทคน�ค  พ.ศ. 2527สาขาว�ชาพ�ชไร�

นา 

ป�การศึกษา 2530 เป�ดสอนเพ��มเต�มในหล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พ ประเภทว�ชาเกษตรกรรม พ.ศ. 

2530 อ�ก 1 หล�กส�ตร 

ป�การศึกษา 2531         เป�ดสอนหล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พพ�เศษ เพ��มเต�มสำหร�บเยาวชนท��เร�ยนจบช��น

ประถมศึกษาป�ท�� 6 (ป.6) และอย��ภาคนอกโรงเร�ยน  โดยจ�ดเป�นการเร�ยนการสอน ตามโครงการอาช�วศึกษาเพ��อแก�

ป�ญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) การปฏ�บ�ต�งานได�จ�ดเป�ดโรงเร�ยนผ��ใหญ�เกษตรกรรมส�โขท�ยควบค��ก�นไปด�วย 

ป�การศึกษา 2533          เป�ดสอนหล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พ พ.ศ. 2530 (ฉบ�บปร�บปร�งคร��งท�� 1 พ.ศ. 

2533) และเป�ดสอนเพ��มเต�มในหล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พ เทคน�ค พ.ศ. 2533 สาขาว�ชาโคนม  

ป�การศึกษา 2536        เป�ดสอนหล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พช��นส�ง พ.ศ. 2536 สาขาว�ชาเกษตรศาสตร� 

ป�การศึกษา 2538        กรมอาช�วศึกษาได�ม�นโยบายให�เป�ดว�ทยาล�ยช�มชน ในว�ทยาล�ยเกษตรกรรม   ซึ�ง

ว�ทยาล�ยฯ ได�สนองนโยบาย โดยเป�ดว�ทยาล�ยช�มชนสวรรคโลกขึ�น และเป�ดการเร�ยนการสอนใน 2 หล�กส�ตร ค�อ 

หล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พสาขาว�ชาช�างยนต�และหล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พช��นส�ง สาขาว�ชาคอมพ�วเตอร�

ธ�รก�จ พ.ศ. 2538 สำหร�บว�ทยาล�ยช�มชน 

ป�การศึกษา 2539         เป�ดสอนหล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พ สาขาว�ชาพณ�ชยกรรม ในว�ทยาล�ยช�มชน

ขึ�นอ�ก 1 หล�กส�ตร และจากการท��กระทรวงศึกษาธ�การม�นโยบายให�ว�ทยาล�ยเกษตรกรรมท�กแห�งร�บน�กเร�ยนท��จบช��น

ม�ธยมศึกษาป�ท�� 3 (ม.3) จากโรงเร�ยนขยายโอกาสทางการศึกษาของ สำน�กงานการประถมศึกษาแห�งชาต� (สปช.) 



และน�กเร�ยนท��จบช��นม�ธยมศึกษาป�ท�� 3 ท��วไป ท��ม�ความประสงค�จะเร�ยนว�ชาช�พเกษตร ในโครงการปฏ�ร�ปการศึกษา

เกษตรเพ��อช�ว�ต โดยมอบหมายให�ว�ทยาล�ยฯ ร�บน�กเร�ยนจากโรงเร�ยนขยายโอกาส ในจ�งหว�ดส�โขท�ย และจ�งหว�ด

พ�ษณ�โลก   จำนวนท��งส��น 1,200 คน และในการจ�ดการเร�ยนการสอนเปล��ยนมาใช�หล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พ 

พ.ศ. 2538  

ป�การศึกษา 2540      กระทรวงศึกษาธ�การ ม�นโยบายให�ว�ทยาล�ยฯ เป�ดร�บน�กเร�ยนเฉพาะหล�กส�ตรประกาศน�ย

บ�ตรว�ชาช�พ ประเภทว�ชาเกษตรกรรม ในโครงการปฏ�ร�ปการศึกษาเกษตรเพ��อช�ว�ตเท�าน��น และให�ยกเล�กว�ทยาล�ย

ช�มชน 

ป�การศึกษา 2541      ว�ทยาล�ยฯ เป�ดร�บน�กเร�ยน น�กศึกษาท��งระด�บ ปวช. และปวส. โดยในการจ�ดการเร�ยนการ

สอนระด�บ ปวช. เปล��ยนมาใช�หล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พ พ.ศ.2538 (เพ��มเต�ม พ.ศ.2541) ประเภทว�ชา

เกษตรกรรม  

สาขาว�ชาเกษตรและเทคโนโลย� และระด�บ ปวส.ใช�หล�กส�ตรประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พช��นส�ง พ�ทธศ�กราช 2540 

ประเภทว�ชา เกษตรกรรม สาขาว�ชาพ�ชศาสตร� และสาขาว�ชาเกษตรศาสตร�  และประเภทว�ชาบร�หารธ�รก�จ สาขา

ว�ชาคอมพ�วเตอร�ธ�รก�จ 

ป�การศึกษา 2542       การจ�ดการเร�ยนการสอนในระด�บ ปวส. ในประเภทว�ชาเกษตรกรรม ได�เปล��ยนจาก

สาขาว�ชาเกษตรศาสตร�  มาเป�นสาขาว�ชาส�ตวศาสตร� 

ป�การศึกษา 2545      เพ��มสาขาว�ชาท��เป�ดสอนในระด�บ ปวส. ประเภทว�ชาเกษตรกรรมอ�ก 2 สาขาว�ชา ได�แก� 

สาขาว�ชาเทคโนโลย�ภ�ม�ท�ศน� และสาขาว�ชาช�างกลเกษตร 

ป�การศึกษา 2556         ว�ทยาล�ยฯจ�ดการเร�ยนการสอนในสาขาว�ชาเกษตรศาสตร� พาณ�ชยการ และอ�ตสาหกรรม

ในระด�บช��นประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พ และเป�ดสอนในสาขาว�ชาพ�ชศาสตร� สาขาว�ชาส�ตวศาสตร� และสาขาว�ชา

คอมพ�วเตอร�ธ�รก�จ ในระด�บช��นประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พช��นส�ง 

สภาพช�มชน

      ว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ส�โขท�ย  ต��งอย��ในเขตชนบท  ตำบลย�านยาว  อำเภอสวรรคโลก  จ�งหว�ด

ส�โขท�ย  สภาพโดยท��วไปของช�มชนประกอบอาช�พด�านเกษตรกรรม  ม�พ��นท��เป�นท��ราบล��มเหมาะแก�การเพาะปล�ก  ม�

แหล�งน�ำ (บึง) ขนาดใหญ�ในเขตช�มชนตำบลย�านยาวเป�นแหล�งรองร�บน�ำในช�วงฤด�ฝน  และเป�นสถานท��พ�กผ�อน

หย�อนใจของช�มชน 

      ประชากรในหม��บ�าน/ช�มชน  ตำบลย�านยาว  ม�จำนวน  12  หม��บ�าน  ม�คร�วเร�อนท��งหมด 2,947 คร�วเร�อน  

ม�จำนวนประชากร 8,822 คน  หม��บ�านท�� 7  เป�นท��ต��งของสถานศึกษา 



สภาพเศรษฐก�จ

      การประกอบอาช�พของประชากรในช�มชน  ส�วนใหญ�ประกอบอาช�พด�านเกษตรกรรม  ม�ท��งการเพาะ

ปล�ก  ประมง  และเล��ยงส�ตว�  พ�ชสำค�ญได�แก�  ข�าว  อ�อย  ถ��วเหล�อง  ข�าวโพด  กล�วย (ใบตองจากกล�วย)  ไม�ผล

ต�าง ๆ  เป�นต�น  การเล��ยงส�ตว�ท��สำค�ญ  ได�แก�  การเล��ยงโคนม  โคเน��อ ผล�ตน�ำนมส�งโรงงานผล�ตภ�ณฑ�นมของ

ว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ส�โขท�ย  และบางส�วนผล�ตน�ำนมเพ��อจำหน�ายในตลาดช�มชนว�ดค��งวาร�นอกจากน��

ประชากรในช�มชนย�งประกอบอาช�พค�าขาย  ร�บจ�าง  ร�บราชการ  และอ��น ๆ

สภาพส�งคม

        ช�มชนย�านยาวเป�นท��ต��งของสถานศึกษาว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ส�โขท�ย  ส�งก�ดสำน�กงานคณะ

กรรมการการอาช�วศึกษา  ท��ต��งสำน�กงานเขตพ��นท��การศึกษา เขต 2  จ�งหว�ดส�โขท�ย  ม�โรงเร�ยนประถมศึกษา  

จำนวน  4  แห�ง  โรงเร�ยนม�ธยมศึกษาขนาดใหญ�  1  แห�ง  ม�ท��พ�กสายตรวจของตำรวจอำเภอสวรรคโลกบร�เวณ

ทางเข�าว�ทยาล�ยฯ  1  แห�ง  ช�มชนย�านยาวม�ล�กษณะการปกครองแบบท�องถ��นองค�การบร�หารส�วนตำบลย�านยาว  

ซึ�งประกอบด�วยบ�คลากรท��เป�นพน�กงานส�วนตำบล  และบ�คลากรท��เป�นข�าราชการการเม�อง

2.2 แผนภ�ม�การบร�หารของสถานศ�กษา

2.3 ข�อม�ลของสถานศ�กษา



ข�อม�ลผ��เร�ยน

ระด�บช��น ปกต� ทว�ภาค� ทว�ศึกษา รวม

ปวช.1 74 0 0 74

ปวช.2 65 0 0 65

ปวช.3 176 0 150 326

รวม ปวช. 315 0 150 465

ระด�บช��น ปกต� ทว�ภาค� รวม

ปวส.1 25 33 58

ปวส.2 50 15 65

รวม ปวส. 75 48 123

ข�อม�ลผ��สำเร�จการศ�กษา ป�การศ�กษา 2560

ระด�บช��น แรกเข�า สำเร�จการศึกษา ค�ดเป�นร�อยละ

ปวช.3 69 62 89.86

ปวส.2 47 23 48.94

รวม 116 85 73.28

ข�อม�ลผ��สำเร�จการศ�กษา ป�การศ�กษา 2561

ระด�บช��น แรกเข�า สำเร�จการศึกษา ค�ดเป�นร�อยละ

ปวช.3 53 26 49.06

ปวส.2 48 45 93.75

รวม 101 71 70.30



ข�อม�ลบ�คลากร

ประเภท
ท��งหมด(

คน)

ม�ใบประกอบ

ว�ชาช�พ(คน)

สอนตรงสาขา(

คน)

ผ��บร�หาร/ ผ��ร�บใบอน�ญาตผ��จ�ดการ/ ผ��อำนวยการ/ รองผ��อำนวย

การ/ ผ��ช�วยผ��อำนวยการ
2 2 -

ข�าราชการคร�/ คร�เอกชนท��ได�ร�บการบรรจ�/ ผ��ท��ได�ร�บการร�บรอง 28 28 28

ข�าราชการพลเร�อน 1 - -

พน�กงานราชการคร� 3 3 3

พน�กงานราชการ(อ��น) 0 - -

คร�พ�เศษสอน 5 5 5

เจ�าหน�าท�� 16 - -

บ�คลากรอ��นๆ (น�กการภารโรง/ ยามร�กษาการ/ พน�กงานข�บรถ/ 

ฯ)
18 - -

รวม คร� 36 36 36

รวมท��งส��น 73 36 36

ข�อม�ลหล�กส�ตรการเร�ยนการสอน

ประเภทว�ชา ระด�บ ปวช.(สาขาว�ชา) ระด�บ ปวส.(สาขาว�ชา) รวม(สาขาว�ชา)

อ�ตสาหกรรม 1 0 1

พาณ�ชยกรรม 2 1 3

ศ�ลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 4 3 7

ประมง 0 0 0



ประเภทว�ชา ระด�บ ปวช.(สาขาว�ชา) ระด�บ ปวส.(สาขาว�ชา) รวม(สาขาว�ชา)

อ�ตสาหกรรมท�องเท��ยว 0 0 0

อ�ตสาหกรรมส��งทอ 0 0 0

เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร 0 0 0

รวมท��งส��น 7 4 11

ข�อม�ลอาคารสถานท��

ประเภทอาคาร จำนวน(หล�ง)

อาคารเร�ยน 6

อาคารปฏ�บ�ต�การ 5

อาคารว�ทยบร�การ 1

อาคารอเนกประสงค� 3

อาคารอ��น ๆ 1

รวมท��งส��น 16

ข�อม�ลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบ�คลากร 18.00

งบดำเน�นงาน 2.00

งบลงท�น 1.00

งบเง�นอ�ดหน�น 5.00

งบรายจ�ายอ��น 2.00

รวมท��งส��น 28.00



2.4 ปร�ชญา อ�ตล�กษณ� เอกล�กษณ� ของสถานศ�กษา

ปร�ชญา

ความร��ด� ท�กษะเด�น เน�นค�ณธรรม นำส�งคมเจร�ญ

อ�ตล�กษณ�

รอบร��เกษตรอ�นทร�ย� ส��เกษตรกรม�ออาช�พ

เอกล�กษณ�

ศ�นย�แลกเปล��ยนเร�ยนร��เกษตรอ�นทร�ย� ตามแนวพระราชดำร�เศรษฐก�จพอเพ�ยง

2.5 ว�ส�ยท�ศน� พ�นธก�จ เป�าประสงค� ย�ทธศาสตร� กลย�ทธ� การพ�ฒนาค�ณภาพการจ�ดการศ�กษา

ว�ส�ยท�ศน�

“ว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ส�โขท�ย ม��งม��นจ�ดการศึกษาส��มาตรฐานว�ชาช�พอาช�วศึกษาเกษตร ผ��เร�ยนม�

ความม��นใจในการออกไปประกอบว�ชาช�พส��เกษตรกรม�ออาช�พ เพ�ยบพร�อมด�วยค�ณธรรมอย��ร�วมก�บส�งคมได�อย�างม�

ความส�ข”

พ�นธก�จ

ว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ส�โขท�ย กำหนดพ�นธก�จเพ��อให�บรรล�ซึ�งว�ส�ยท�ศน�ท��กำหนดไว� ด�งน�� 

พ�นธก�จท�� 1 จ�ดการเร�ยนการสอนโดยเน�นให�ผ��เร�ยนค�ดเป�น ทำเป�น และแก�ป�ญหาเป�น ให�น�กศึกษาท�กคน ทำ

โครงการสร�างงานสร�างรายได�และม�การประเม�นมาตรฐานว�ชาช�พอาช�วศึกษาเกษตร  

พ�นธก�จท�� 2 ใช�เทคโนโลย�ท��หลากหลายในการสอน และร�วมก�บสถานประกอบการ ภ�ม�ป�ญญาท�องถ��นในการฝ�กท�กษะ 

สร�างเจตคต�ท��ด�ต�อว�ชาช�พแก�น�กศึกษา และผ��ปกครอง 

พ�นธก�จท�� 3 สอดแทรกค�ณธรรม จร�ยธรรมในการเร�ยนการสอนและเข�าร�วมก�จกรรมเพ��อพ�ฒนาตนเองให�อย��ร�วมก�นใน

ส�งคมอย�างม�ความส�ข 

พ�นธก�จท�� 4 จ�ดสภาพแวดล�อมให�เหมาะสมและเอ��อต�อการจ�ดการเร�ยนการสอน  

ม�ความสะอาด ร�มร��น สวยงาม 

เป�าประสงค�

1. ผ��เร�ยนค�ดเป�น ทำเป�น และแก�ป�ญหาเป�น สามารถทำโครงการสร�างงาน สร�างรายได� ม�การประเม�น

มาตรฐานว�ชาช�พอาช�วศึกษาเกษตร 

2. ผ��เร�ยนได�ลงม�อปฏ�บ�ต�จร�ง สามารถเร�ยนร��แก�ป�ญหาในการทำงานด�วยตนเองและสามารถนำความร��ท��ได�ไปประกอบ



อาช�พได�ในอนาคต 

3. ผ��เร�ยนได�ฝ�กปฏ�บ�ต�จร�งในงานฟาร�มของสถานศึกษาและฟาร�มในสถานประกอบการ และเก�ดท�กษะด�านอาช�พ 

4. คร�และน�กเร�ยน น�กศึกษา ม�ระบบเคร�อข�ายในการดำเน�นงานด�านต�างๆ ได�อย�างม�ประส�ทธ�ภาพ 

5. คร� บ�คลากรทางการศึกษา น�กเร�ยน และน�กศึกษาได�เร�ยนร��แลกเปล��ยนประสบการณ�จากผ��เช��ยวชาญฐานอาช�พ

ต�างๆและจากภ�ม�ป�ญญาในท�องถ��น 

6. สถานศึกษาได�ทำความร�วมม�อ (MOU) ร�วมก�บสถานประกอบการและฟาร�มต�างๆ เพ��อร�วมก�นจ�ดการเร�ยนการ

สอนระบบทว�ภาค� 

7. น�กเร�ยน น�กศึกษา ม�ค�ณธรรม จร�ยธรรม  และค�ณล�กษณะท��พึงประสงค� ตามค�ณธรรมอ�ตล�กษณ�ของสถานศึกษา 

(ความร�บผ�ดชอบ สาม�คค� ม�ว�น�ย) 

8. น�กเร�ยน น�กศึกษา เข�าร�วมก�จกรรมทางศาสนา 

9. น�กเร�ยน น�กศึกษา ท�กคนเป�นสมาช�กองค�การเกษตรกรในอนาคตแห�งประเทศไทย ในพระราช�ปถ�มภ� สมเด�จพระ

เทพร�ตนราชส�ดาฯ สยามบรมราชก�มาร� และเข�าร�วมก�จกรรมพ�ฒนาท�กษะช�ว�ตของสถานศึกษา 

10. อาคาร ส��งก�อสร�าง ถนน และสว�สด�การต�างๆอย��ในสภาพด� พร�อมใช�งานได� 

11. ฟาร�มของว�ทยาล�ยม�ความพร�อมสำหร�บให� น�กเร�ยน น�กศึกษา ได�ลงม�อปฏ�บ�ต�จร�ง 

12. ภ�ม�ท�ศน�ภายในสถานศึกษาม�ความสะอาด ร�มร��น สวยงาม  

ย�ทธศาสตร�

ย�ทธศาสตร�ท�� 1 ส�งเสร�มการจ�ดการเร�ยนการสอนและจ�ดก�จกรรมารเร�ยนร��แบบฐานสมรรถนะหร�อโครงงาน

ว�ชาช�พ เพ��อให�ผ��เร�ยนค�ดเป�น ทำเป�น แก�ป�ญหาเป�น 

ย�ทธศาสตร�ท�� 2 สน�บสน�นให�ม�การใช�เทคโนโลย�ในการสอนท��หลากหลายและม�ความร�วมม�อจ�ดการศึกษาร�วมก�บ

สถานประกอบการตลอดจนภ�ม�ป�ญญาท�องถ��น 

ย�ทธศาสตร�ท�� 3 ส�งเสร�มก�จกรรมสถานศึกษาค�ณธรรมและก�จกรรมองค�การว�ชาช�พ ตลอดจนก�จกรรมพ�ฒนาท�กษะ

ช�ว�ต เพ��อให�ผ��เร�ยนม�พ��นฐานช�ว�ตท��ม��นคง 

ย�ทธศาสตร�ท�� 4 พ�ฒนาสภาพแวดล�อมให�เหมาะสมและเอ��อต�อการจ�ดการเร�ยนการสอน 

กลย�ทธ�



1. สน�บสน�นให�คร�จ�ดการเร�ยนการสอนแบบฐานสมรรถนะหร�อโครงงานว�ชาช�พ (Project Based Learning) 

ท��เน�นผ��เร�ยนเป�นสำค�ญ 

2. สน�บสน�นก�จกรรมการเร�ยนการสอนด�วยหล�กการ Learning by Doing ด�วยการลงม�อปฏ�บ�ต�จร�ง 

3. สน�บสน�นให�น�กศึกษาฝ�กปฏ�บ�ต�จร�งในฟาร�มของสถานศึกษาและฟาร�มสถานประกอบการเพ��อให�เก�ดท�กษะด�าน

อาช�พอย�างแท�จร�ง 

4. พ�ฒนาระบบเทคโนโลย�ทางการศึกษา และเคร�อข�ายสารสนเทศให�ท�นสม�ย 

5. แลกเปล��ยนเร�ยนร��ก�บบ�คคลท��เช��ยวชาญฐานอาช�พต�างๆและภ�ม�ป�ญญาท�องถ��น 

6. สร�างความร�วมม�อจ�ดการศึกษาร�วมก�บสถานประกอบการ หร�อฟาร�มท��ประสบความสำเร�จท��งการฝ�กงาน ฝ�ก

ประสบการณ�และการเร�ยนระบบทว�ภาค� 

7. สน�บสน�นให�คร�ผ��สอนท�กคนสอดแทรกค�ณธรรมจร�ยธรรมในการเร�ยนการสอน และข�บเคล��อนสถานศึกษาค�ณธรรม

ในสถานศึกษา เพ��อให�ผ��เร�ยนม�พ��นฐานช�ว�ตท��ม��นคง 

8. จ�ดให�ม�ก�จกรรมทางศาสนาส�ปดาห�ละ 1 ว�น 

9. ส�งเสร�มให�น�กศึกษาท�กคนเป�นสมาช�กองค�การเกษตรกรในอนาคตแห�งประเทศไทย ในพระราช�ปถ�มภ�สมเด�จพระ

เทพร�ตนราชส�ดาฯ สยามบรมราชก�มาร� และสน�บสน�นก�จกรรมพ�ฒนาท�กษะช�ว�ตของน�กเร�ยน น�กศึกษา เพ��อให�ผ��

เร�ยนเป�นพลเม�องด� 

10. ปร�บปร�ง ซ�อมแซม อาคาร ส��งก�อสร�าง ถนนและสว�สด�การต�างๆ ให�อย��ในสภาพด� ใช�งานได� 

11. ปร�บปร�งงานฟาร�มของว�ทยาล�ย ให�ม�สภาพพร�อมท��จะให�น�กศึกษาปฏ�บ�ต�จร�งจนเก�ดท�กษะอาช�พ ครบวงจร 

12. พ�ฒนาตกแต�ง ด�แลภ�ม�ท�ศน�ให�ร�มร��น สะอาด สวยงาม 

2.6 เก�ยรต�ประว�ต�ของสถานศ�กษา

รางว�ลและผลงานของสถานศ�กษา ป�การศ�กษา 2560

รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

โครงการช�วว�ถ�เพ��อการพ�ฒนาอย�างย��งย�น ประเภทท�� 1 การดำเน�นงาน

ภายในว�ทยาล�ยด��เด�น

รองชนะ

เล�ศ
ภาค

การไฟฟ�าฝ�ายผล�ตแห�ง

ประเทศไทย (กฟผ.)



รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

โครงการช�วว�ถ�เพ��อการพ�ฒนาอย�างย��งย�น ประเภทท�� 6 โรงเร�ยนท��ได�ร�บ

ความร��จากว�ทยาล�ยและใช�ได�ผลด�เด�น

ชนะเล�ศ ภาค การไฟฟ�าฝ�ายผล�ตแห�ง

ประเทศไทย (กฟผ.)

โครงการช�วว�ถ� ประเภทท�� 6 โรงเร�ยนท��ได�ร�บความร��จากว�ทยาล�ยและ

ใช�ได�ผลด�เด�น

รองชนะ

เล�ศ
ชาต�

การไฟฟ�าฝ�ายผล�ตแห�ง

ประเทศไทย (กฟผ.)

รางว�ลรองชนะเล�ศอ�นด�บท�� 2 ประเภทท�� 5 ช�มชนท��ได�ร�บความร��จาก

ว�ทยาล�ยและใช�ได�ผลด�เด�น ในโครงการช�วว�ถ�เพ��อการพ�ฒนาอย�างย��งย�น 

รองชนะ

เล�ศ
ชาต�

การไฟฟ�าฝ�ายผล�ตแห�ง

ประเทศไทย (กฟผ.)

รางว�ลชนะเล�ศ ประเภทท�� 5 ช�มชนท��ได�ร�บความร��จากว�ทยาล�ยและใช�

ได�ผลด�เด�น โครงการช�วว�ถ�เพ��อการพ�ฒนาอย�างย��งย�น
ชนะเล�ศ ภาค

การไฟฟ�าฝ�ายผล�ตแห�ง

ประเทศไทย (กฟผ.)

รางว�ลและผลงานของสถานศ�กษา ป�การศ�กษา 2561

รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

โครงการช�วว�ถ�เพ��อการพ�ฒนาอย�างย��งย�น ประเภทท�� 1 การดำเน�น

งานภายในว�ทยาล�ยด�เด�น

รองชนะ

เล�ศ
ภาค

การไฟฟ�าฝ�ายผล�ตแห�ง

ประเทศไทย (กฟผ.)

โครงการช�วว�ถ�เพ��อการพ�ฒนาอย�างย��งย�น ประเภทท�� 4 ราษฎรท��

ได�ร�บความร��จากว�ทยาล�ยและใช�ได�ผลด�เด�น

รองชนะ

เล�ศ
ภาค

การไฟฟ�าฝ�ายผล�ตแห�ง

ประเทศไทย (กฟผ.)

หน�วยมาตรฐานด�เด�น
รางว�ลอ��น 

ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตรและ

เทคโนโลย�เพชรบ�รณ�

หน�วย อกท.ดำเน�นก�จกรรมด�เด�นมาตรฐานเหร�ยญทอง 3 ป�ซ�อน ชนะเล�ศ ชาต�
ว�ทยาล�ยเกษตรและ

เทคโนโลย�พะเยา

อกท.หน�วยส�โขท�ย ได�ร�บรางว�ลหน�วยท��ม�ความประพฤต�และร�วม

ก�จกรรมด�เด�น มาตรฐานเหร�ยญทอง

รองชนะ

เล�ศ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตรและ

เทคโนโลย�เพชรบ�รณ�

รางว�ลและผลงานของคร�และบ�คลากรทางการศ�กษา  ป�การศ�กษา 2560

ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นายน�ม�ตร อาศ�ย 

รางว�ลผ��บร�หารด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ

จ�งหว�ด อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายไชยา ประพ�นธ�ศ�ร� 

รางว�ลผ��บร�หารด�เด�น ด�านการจ�ดการตามหล�กปร�ชญาของเศรษฐก�จพอ

เพ�ยง ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายพ�บ�ลย� ยะโสธร 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสมค�ด เทพว�ระ 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางนงน�ช เพ�ชรชนะ 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวธ�ภาร�ตน� สำล�เต�มส�ร� 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายม�ตร พ�ดซ�อน 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวน�จวรรณ พรมลำพ�ด 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวกานต�ระว� ภ�มมาพ�นธ�� 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายประเสร�ฐ ท�บอ��น 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายส�รเชษฐ� จ�นทร�หอม 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

จ�งหว�ด



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นางมน�ส ภ�ม�ว�ฒน� 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านค�ณธรรม จร�ยธรรมและน�อมนำปร�ชญา

เศรษฐก�จพอเพ�ยง ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายประเด�ม บ�ตรเพล�ง 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านค�ณธรรม จร�ยธรรมและน�อมนำปร�ชญา

เศรษฐก�จพอเพ�ยง ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางเบญจา ขว�ญย�น 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านค�ณธรรม จร�ยธรรมและน�อมนำปร�ชญา

เศรษฐก�จพอเพ�ยง ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางส�จ�รา แสงไชยราช 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านค�ณธรรม จร�ยธรรมและน�อมนำปร�ชญา

เศรษฐก�จพอเพ�ยง ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางศยามล น�ต�พงศ�ส�วรรณ 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านค�ณธรรม จร�ยธรรมและน�อมนำปร�ชญา

เศรษฐก�จพอเพ�ยง ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายสาธ�ต ข�นทน�นท� 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านค�ณธรรม จร�ยธรรมและน�อมนำปร�ชญา

เศรษฐก�จพอเพ�ยง 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายสมเก�ยรต� น�ต�พงศ�ส�วรรณ 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านค�ณธรรม จร�ยธรรมและน�อมนำปร�ชญา

เศรษฐก�จพอเพ�ยง ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางโชต�มา ปฐมก�ลวงศ� 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านค�ณธรรม จร�ยธรรมและน�อมนำปร�ชญา

เศรษฐก�จพอเพ�ยง ว�นคร� 16 มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

จ�งหว�ด



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นางภ�ทราภรณ� ท�พบำร�ง 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางจงกล เช��อบ�ญม� 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายด�ถ� วงศ�สวาสด�� 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางลาว�ลย� ภ��เจร�ญ 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางส�ก�ญญา ณ น�าน 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวกาญจนา เฟ��องเง�น 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวณ�ฐพร ศร�แจ�ม 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายส�ภช�ย ส�ทธ�ส�ย 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

จ�งหว�ด



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นายธ�ระศ�กด�� ม�ลขำ 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย 

นายพงศ�พ�ส�ทธ�� น�ว�ตด�วงศ� 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายมาน�ตย� กล�าวป�ยะภมรก�ล 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านอ�ท�ศตนและบำเพ�ญประโยชน� ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายจ�กรกฤษณ� ท�พบำร�ง 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านอ�ท�ศตนและบำเพ�ญประโยชน� ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายปราสาท จ�ลพวก 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านอ�ท�ศตนและบำเพ�ญประโยชน� ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวร�ตต�กา เล��อนช�ด 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านอ�ท�ศตนและบำเพ�ญประโยชน� ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายว�ว�ฒน� ศ�ร�โนนร�ง 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านอ�ท�ศตนและบำเพ�ญประโยชน� ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวโชต�ดา พ�กเร�อนด� 

รางว�ลคร�ผ��สอนด�เด�น ด�านอ�ท�ศตนและบำเพ�ญประโยชน� ว�นคร� 16 

มกราคม 2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

จ�งหว�ด



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นางส�ก�ญญา ห�สวาณ�ชย� 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 

2561

รางว�ลอ��น 

ๆ

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวน�ตยา คำเง�น 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 

2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวน�ยนา บ�ญเหล�อ 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 

2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวจ�ตต�มา อ�นพหล 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 

2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวจ�ฑาภรณ� จาดอ�นทร� 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 

2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวรภ�พร เบ�าทอง 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 

2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาววรณ�น ธ�รก�ลวรรธ 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 

2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายเวช ศ�ลปว�ฒนาน�ก�ล 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 

2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

จ�งหว�ด



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นายเล�ยบ อ�มพว�น 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 

2561

รางว�ลอ��น 

ๆ

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางประหย�ด เบาบาง 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 

2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางทองด� ส�ศ�ล 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 

2561

รางว�ลอ��น 

ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

รางว�ลและผลงานของคร�และบ�คลากรทางการศ�กษา  ป�การศ�กษา 2561

ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นายไชยา ประพ�นธ�ศ�ร� 

ผ��บร�หารด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายน�ม�ตร อาศ�ย 

ผ��บร�หารด�เด�น ด�านการบร�หารจ�ดการตามหล�กปร�ชญาเศรษฐก�จพอเพ�ยง 

ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายนฤชา ล��มภ�ษ�ตเจร�ญ 

ผ��บร�หารด�เด�น ด�านการบร�หารจ�ดการตามหล�กปร�ชญาเศรษฐก�จพอเพ�ยง 

ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางจงกล เช��อบ�ญม� 

คร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางภ�ทราภรณ� ท�พบำร�ง 

คร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

จ�งหว�ด



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นางลาว�ลย� ภ��เจร�ญ 

คร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางมน�ส ภ�ม�ว�ฒน� 

คร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายสมเก�ยรต� น�ต�พงศ�ส�วรรณ 

คร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกาาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางส�ก�ญญา ณ น�าน 

คร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายบรรพต ว�นทอง 

คร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสมค�ด เทพว�ระ 

คร�ผ��สอนด�เด�น ด�านการเร�ยนการสอน ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายพ�บ�ลย� ยะโสธร 

คร�ผ��สอนด�เด�นด�านค�ณธรรม จร�ยธรรม และน�อมนำหล�กปร�ชญาเศรษฐก�จ

พอเพ�ยง ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวกาญจนา เฟ��องเง�น 

คร�ผ��สอนด�เด�นด�านค�ณธรรม จร�ยธรรม และน�อมนำหล�กปร�ชญาเศรษฐก�จ

พอเพ�ยง ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวร�ตต�กา เล��อนช�ด 

คร�ผ��สอนด�เด�นด�านค�ณธรรม จร�ยธรรม และน�อมนำหล�กปร�ชญาเศรษฐก�จ

พอเพ�ยง ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายปราสาท จ�ลพวก 

คร�ด�เด�นด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายพงศ�พ�ส�ทธ�� น�ว�ตด�วงศ� 

คร�ด�เด�นด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ

จ�งหว�ด อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นายประเสร�ฐ ท�บอ��น 

คร�ด�เด�นด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวณ�ฐพร ศร�แจ�ม 

คร�ด�เด�นด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวจ�นตนา จำนงค�ศร� 

คร�ด�เด�นด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายม�ตร พ�ดซ�อน 

คร�ด�เด�นด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางศยามล น�ต�พงศ�ส�วรรณ 

คร�ด�เด�นด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายด�ถ� วงศ�สวาสด�� 

คร�ด�เด�นด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวธ�ภาร�ตน� สำล�เต�มส�ร� 

คร�ด�เด�นด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกาษา ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวกานต�ระว� ภ�มมาพ�นธ�� 

คร�ด�เด�นด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกาาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางอร�ญญา เก��ยวพ�นธ� 

ึคร�ด�เด�นด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวพ�ชญา กษ�ร�กษ� 

คร�ด�เด�นด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายดำรง ด�วงแห�ว 

คร�ด�เด�นด�านสร�างช��อเส�ยงให�สถานศึกษา ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายมาน�ตย� กล�าวป�ยะภมรก�ล 

คร�ด�เด�นด�านอ�ท�ศตนและบำเพ�ญประโยชน� ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นายจ�กรกฤษณ� ท�พบำร�ง 

คร�ด�เด�นด�านอ�ท�ศตนและบำเพ�ญประโยชน� ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ

จ�งหว�ด อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายธ�ระศ�กด�� ม�ลขำ 

คร�ด�เด�นด�านอ�ท�ศตนและบำเพ�ญประโยชน� งานว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวน�จวรรณ พรมลำพ�ด 

คร�ด�เด�นด�านอ�ท�ศตนและบำเพ�ญประโยชน� ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายส�รเชษฐ� จ�นทร�หอม 

คร�ด�เด�นด�านอ�ท�ศตนและบำเพ�ญประโยชน� ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายว�ว�ฒน� ศ�ร�โนนร�ง 

คร�ด�เด�นด�านอ�ท�ศตนและบำเพ�ญประโยชน� ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางส�ก�ญญา ห�สวาณ�ชย� 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวน�ตยา คำเง�น 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวจ�ฑาภรณ� จาดอ�นทร� 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวรภ�พร เบ�าทอง 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาววรณ�น ธ�รก�ลวรรธ 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวน�ยนา บ�ญเหล�อ 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายบรรจบ จาดอ�นทร� 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นางสาวอรจ�รา แว�นว�ช�ย 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ

จ�งหว�ด อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายนพดล เจนตลอด 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายสมหมาย ตร�ณ� 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวนพวรรณ เจนตลอด 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางทว�ป คอคง 

รางว�ลบ�คลากรทางการศึกษาท��ปฏ�บ�ต�งานด�เด�น ว�นคร� 16 มกราคม 2562

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายด�ถ� วงศ�สวาสด�� 

เคร��องให�ป��ยทางน�ำ ประเภทท�� 2 ส��งประด�ษฐ�เพ��อการประกอบอาช�พ (คร�ท��

ปรึกษาผลงาน)

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายม�ตร พ�ดซ�อน 

เคร��องล�างผลไม� ประเภทท�� 2 ส��งประด�ษฐ�เพ��อการประกอบอาช�พ (คร�ท��

ปรึกษาผลงาน)

รอง

ชนะเล�ศ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวณ�ฐพร ศร�แจ�ม 

เต�าฮวย Healthy ประเภทท�� 4 ส��งประด�ษฐ�ด�านผล�ตภ�ณฑ�อาหาร (คร�ท��

ปรึกษาผลงาน)

รอง

ชนะเล�ศ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวจ�นตนา จำนงค�ศร� 

เต�าฮวย Healthy ประเภทท�� 4 ส��งประด�ษฐ�ด�านผล�ตภ�ณฑ�อาหาร (คร�ท��

ปรึกษาผลงาน)

รอง

ชนะเล�ศ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวธ�ภาร�ตน� สำล�เต�มส�ร� 

เต�าฮวย Healthy ประเภทท�� 4 ส��งประด�ษฐ�ด�านผล�ตภ�ณฑ�อาหาร (คร�ท��

ปรึกษาผลงาน)

รอง

ชนะเล�ศ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นายบรรพต ว�นทอง 

อ�ปกรณ�หยอดเมล�ดพ�นธ�� ประเภทท�� 1 ส��งประด�ษฐ�ด�านพ�ฒนาค�ณภาพช�ว�ต 

(คร�ท��ปรึกษาผลงาน)

รางว�ล

อ��น ๆ

จ�งหว�ด อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายบรรพต ว�นทอง 

อ�ปกรณ�ใส�ป��ย ประเภทท�� 1 ส��งประด�ษฐ�ด�านพ�ฒนาค�ณภาพช�ว�ต (คร�ท��

ปรึกษาผลงาน)

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายบรรพต ว�นทอง 

อ�ปกรณ�พรวนด�นกำจ�ดล�กหญ�า ประเภทท�� 1 ส��งประด�ษฐ�ด�านพ�ฒนา

ค�ณภาพช�ว�ต (คร�ท��ปรึกษาผลงาน)

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวธ�ภาร�ตน� สำล�เต�มส�ร� 

เคร��องคว�านหน�าก�อนเห�ด ประเภทท�� 2 ส��งประด�ษฐ�เพ��อการประกอบอาช�พ 

(คร�ท��ปรึกษาผลงาน)

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวจ�นตนา จำนงค�ศร� 

เคร��องคว�านหน�าก�อนเห�ด ประเภทท�� 2 ส��งประด�ษฐ�เพ��อการประกอบอาช�พ 

(คร�ท��ปรึกษาผลงาน)

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวน�จวรรณ พรมลำพ�ด 

ขวดค��นเวลา ประเภทท�� 3 ส��งประด�ษฐ�เพ��อการอน�ร�กษ�พล�งงาน (คร�ท��

ปรึกษาผลงาน)

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางอร�ญญา เก��ยวพ�นธ� 

เต�าฮวย Healthy ประเภทท�� 4 ส��งประด�ษฐ�ด�านผล�ตภ�ณฑ�อาหาร (คร�

ปรึกษาผลงาน)

รอง

ชนะเล�ศ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายประเสร�ฐ ท�บอ��น 

อ�ปกรณ�กดห�วโช�คหน�ารถจ�กรยานยนต� ประเภทท�� 1 ส��งประด�ษฐ�ด�าน

พ�ฒนาค�ณภาพช�ว�ต (คร�ท��ปรึกษาผลงาน)

รอง

ชนะเล�ศ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

จ�งหว�ด



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นายส�รเชษฐ� จ�นทร�หอม 

เคร��องต�ดข�าวด�ด 4 ใบพ�ด ประเภทท�� 2 ส��งประด�ษฐ�เพ��อการประกอบอาช�พ 

(คร��ท��ปรึกษาผลงาน)

รางว�ล

อ��น ๆ

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางสาวรภ�พร เบ�าทอง 

ขวดค��นเวลา ประเภทท�� 3 ส��งประด�ษฐ�เพ��อการอน�ร�กษ�พล�งงาน (คร�ท��

ปรึกษาผลงาน)

รางว�ล

อ��น ๆ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นางศยามล น�ต�พงศ�ส�วรรณ 

นำเสนอผลการว�จ�ยเร��องการพ�ฒนาร�ปแบบการเร�ยนการสอนอาช�วศึกษา

เกษตรเพ��อสร�างองค�ความร��และท�กษะในการแก�ป�ญหาสำหร�บน�กศึกษา

ระด�บประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พช��นส�ง ประเภทว�ชาเกษตรกรรม

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

สถาบ�นการ

อาช�วศึกษาภาค

เหน�อ 3

นางศยามล น�ต�พงศ�ส�วรรณ 

ผลงาน "ขวดค��นเวลา" ระด�บ ปวส. (คร�ท��ปรึกษา) ในการประกวดโครงงาน

ว�ทยาศาสตร�สมาคมว�ทยาศาสตร�ฯ-อาช�วศึกษา-เอสโซ� 

รอง

ชนะเล�ศ
จ�งหว�ด

อาช�วศึกษาจ�งหว�ด

ส�โขท�ย

นายพงศ�พ�ส�ทธ�� น�ว�ตด�วงศ� 

ท�กษะการจ�ดดอกไม� ในการประช�มว�ชาการองค�การเกษตรกรในอนาคตแห�ง

ประเทศไทย ในพระราชาช�ปถ�มภ�สมเด�จพระเทพร�ตนราชส�ดาฯ สยามบรม

ราชก�มาร� (คร�ผ��ฝ�กท�กษะ)

รอง

ชนะเล�ศ
ชาต�

ว�ทยาล�ยเกษตรและ

เทคโนโลย�พะเยา

รางว�ลและผลงานของผ��เร�ยน ป�การศ�กษา 2560

ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

รางว�ลและผลงานของผ��เร�ยน ป�การศ�กษา 2561

ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นางสาวธ�นยพร สนมฉ�ำ 

สาขาพ�ชศาสตร� ท�กษะไม�ผล

รางว�ล

อ��น ๆ

ชาต�



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

พะเยา

นายร�งส�ม�นต� ม�ส�วรรณ 

สาขาพ�ชศาสตร� ท�กษะไม�ดอกไม�ประด�บ

รางว�ล

อ��น ๆ
ชาต�

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

พะเยา

นายป�ยะภพ ค��มขว�ญ 

สาขาช�างกลเกษตร ท�กษะช�างยนต�

รอง

ชนะ

เล�ศ

ชาต�

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

พะเยา

นายณรงค�ศ�กด�� สระแก�ว 

สาขาช�างกลเกษตร ท�กษะช�างสำรวจ

รอง

ชนะ

เล�ศ

ชาต�

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

พะเยา

นายบ�ษกร จงจำ 

สาขาช�างกลเกษตร ท�กษะช�างสำรวจ

รอง

ชนะ

เล�ศ

ชาต�

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

พะเยา

นายนภ�ส บ�ณฑ�ล 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะการจ�ดดอกไม�

รอง

ชนะ

เล�ศ

ชาต�

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

พะเยา

นางสาวจ�นทกานต� ไชยพ�มพ� 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะการจ�ดดอกไม�

รอง

ชนะ

เล�ศ

ชาต�

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

พะเยา

นางสาวภ�ทรน�นท� ยาย�น 

สาขาบร�หารธ�รก�จ

รางว�ล

อ��น ๆ
ชาต�

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

พะเยา

ชาต�



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นายส�ทธ�ช�ย เพ�ชรม�ข 

ส�มมนาผลงานว�ชาการประเภทผลงานการว�จ�ย สาขาส�ตวศาสตร�และประมง

รางว�ล

อ��น ๆ

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

พะเยา

นายส�จจาภรณ� อาวรณ� 

ส�มมนาผลงานว�ชาการประเภทผลงานการว�จ�ย สาขาส�ตวศาสตร�และประมง

รางว�ล

อ��น ๆ
ชาต�

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

พะเยา

นางสาวจ�ฑาร�ตน� ช��นใจ 

ส�มมนาผลงานว�ชาการประเถทผลงานการว�จ�ย

รางว�ล

อ��น ๆ
ชาต�

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

พะเยา

นางสาวอน�สชา คำเสน 

ส�มมนาชมรมว�ชาช�พเกษตรและท��เก��ยวข�องก�บการพ�ฒนาผ��เร�ยนส��งานฟาร�ม

โดยใช�โครงการเป�นฐาน (Project Base Learning : PBL) สาขาอ��น

รางว�ล

อ��น ๆ
ชาต�

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

พะเยา

นางสาวส�ภศ�ตา ส�งห�ธนศ�กด�� 

ส�มมนาชทรมว�ชาช�พเกษตรและท��เก��ยวข�องก�บการพ�ฒนาผ��เร�ยนส��งานฟาร�ม

โดยใช�โครงการเป�นฐาน (Project Base Learning : PBL) สาขาอ��น

รางว�ล

อ��น ๆ
ชาต�

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

พะเยา

นางสาวส�รางคนา อน�เคราะห� 

ส�มมนาชมรมว�ชาช�พเกษตรและท��เก��ยวข�องก�บการพ�ฒนาผ��เร�ยนส��งานฟาร�ม

โดยใช�โครงการเป�นฐาน (Project Base Learning : PBL) สาขาอ��น

รางว�ล

อ��น ๆ
ชาต�

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

พะเยา

นายเมธ� ม�ช�ย 

สาขาพ�ชศาสตร� ท�กษะพ�ชไร�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวธ�นยพร สนมฉ�ำ 

สาขาพ�ชศาสตร� ท�กษะไม�ผล

รอง

ชนะ

เล�ศ

ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

ภาค



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นายร�งส�ม�นต� ม�ส�วรรณ 

สาขาพ�ชศาสตร� ท�กษะไม�ดอกไม�ประด�บ

รอง

ชนะ

เล�ศ

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวล�กษมณ จ�นทร�ท�ม 

สาขาส�ตวศาสตร� ท�กษะไก�ไข�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายจต�พงศ� ฟ�กอ�อน 

สาขาส�ตวศาสตร� ท�กษะไก�ไข�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายไชยว�ฒน� พ�ดผล 

สาขาช�างกลเกษตร ท�กษะช�างเช��อม

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายอน�ร�กษ� เสร� 

สาขาช�างกลเกษตร ท�กษะช�างเช��อม

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายป�ยะภพ ค��มขว�ญ 

สาขาช�างกลเกษตร ท�กษะช�างยนต�

รอง

ชนะ

เล�ศ

ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายณรงค�ศ�กด�� สระแก�ว 

สาขาช�างกลเกษตร ท�กษะช�างสำรวจ

รอง

ชนะ

เล�ศ

ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายเจตน�พ�ทธ� ศร�คำ 

สาขาช�างกลเกษตร ท�กษะช�างสำรวจ

รอง

ชนะ

เล�ศ

ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

ภาค



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นายส�ทธ�ว�ส พรมพ�ราม 

สาขาช�างกลเกษตร ท�กษะช�างก�อสร�าง

รางว�ล

อ��น ๆ

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายเก�ยรต�ศ�กด�� เท��ยงตรง 

สาขาช�างกลเกษตร ท�กษะช�างก�อสร�าง

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายห�สน�ย นาถมทอง 

สาขาประมง ท�กษะการเพาะและขยายพ�นธ��ปลา

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวร�ญช�ดา ไชยนา 

สาขาประมง ท�กษะการเพาะและขยายพ�นธ��ปลา

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายอ�ท�ศ ศร�ค�ณ 

สาขาประมง ท�กษะการว�เคราะห�ค�ณภาพน�ำ

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายป�ยว�ฒน� ชาต�ไทย 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะการจ�ดสวนหย�อม

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายนพพร กระเซ�น 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะการจ�ดสวนหย�อม

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวว�ตต�พร คำแว�น 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะการจ�ดสวนหย�อม

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโลย�

เพชรบ�รณ�

ภาค



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นางสาวอ�ญชล� สาม� 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะการจ�ดสวนถาด

รางว�ล

อ��น ๆ

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวส�ร�ก�ญญา พ�นพาทย� 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะการจ�ดสวนถาด

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวขว�ญกมล อย��น�ด 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะการจ�ดสวนต��กระจก

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวท�ศวรรณ ผ�นส�วรรณ� 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะการจ�ดสวนต��กระจก

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวแพรพลอย น�ำผึ�ง 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะการจ�ดสวนต��ปลา

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวอ�ยรดา แก�งสว�าง 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะการจ�ดสวนต��ปลา

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวส�ร�กานดา พ�ดหอมโพธ�� 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะการจ�ดสวนในภาชนะแก�วใส

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายนภ�ส บ�ณฑ�ร 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะการจ�ดดอกไม�

ชนะ

เล�ศ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

ภาค



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นางสาวจ�นทกานต� ไชยพ�มพ� 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะการจ�ดดอกไม�

ชนะ

เล�ศ

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวน�นทนา พละเดช 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะศ�ลปะประด�ษฐ�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวพนมกร ทองเร�อง 

สาขาศ�ลปเกษตร ท�กษะศ�ลปะประด�ษฐ�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวกนกวรรณ มณ�ขาว 

สาขาอ�ตสาหกรรมเกษตร ท�กษะการผล�ตน�ำนมจากพ�ช

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวส�วน�นท� มณ�ขาว 

สาขาอ�ตสาหกรรมเกษตร ท�กษะการผล�ตน�ำนมจากพ�ช

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวส�พรรณ� อาจดวงด� 

สาขาอ�ตสาหกรรมเกษตร ท�กษะการผล�ตน�ำผ�กผลไม�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวทองกนก เอ��ยมสาย 

สาขาอ�ตสาหกรรมเกษตร ท�กษะการผล�ตน�ำผ�กผลไม�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวชนาพร อ�นม� 

สาขาบร�หารธ�รก�จ ท�กษะการเข�ยนและนำเสนอแผนธ�รก�จ

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

ภาค



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นางสาวม�ลล�ตา ชาวใต� 

สาขาบร�หารธ�รก�จ ท�กษะการเข�ยนและนำเสนอแผนธ�รก�จ

รางว�ล

อ��น ๆ

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวนรกมล อ�นทร�อ��ม 

สาขาบร�หารธ�รก�จ ท�กษะการเข�ยนและนำเสนอแผนธ�รก�จ

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวจ�ราภา แดงส�วรรณ� 

สาขาบร�หารธ�รก�จ ท�กษะการสร�างส��อส��งพ�มพ�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวภ�ทรน�นท� ยาย�น 

สาขาบร�หารธ�รก�จ

รอง

ชนะ

เล�ศ

ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวส�ร�ร�ตน� ประโคม 

สาขาบร�หารธ�รก�จ ท�กษะพ�มพ�ด�ดด�วยคอมพ�วเตอร�

รอง

ชนะ

เล�ศ

ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวจ�ราภา แดงส�วรรณ� 

สาขาพ��นฐาน ท�กษะการพ�ดภาษาอ�งกฤษในโอกาสต�างๆ

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาววร�ญญา ม��นคำ 

การส�มมนาผลงานประเภททดลองว�จ�ย สาขาพ�ชศาสตร�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวท�พยาภรณ� ท�วมย�ง 

การส�มมนาผลงานประเภททดลองว�จ�ย สาขาพ�ชศาสตร�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

ภาค



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นางสาวส�ร�กานดา พ�ดหอมโพธ�� 

การส�มมนาผลงานประเภททดลองว�จ�ย สาขาพ�ชศาสตร�

รางว�ล

อ��น ๆ

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายส�ทธ�ช�ย เพ�ชรม�ข 

การส�มมนาผลงานประเภททดลองว�จ�ย สาขาส�ตวศาสตร�และประมง เร��อง 

การศึกษาผลของการเต�มจ�ล�นทร�ย� Lactobacillus pantasus ต�อค�ณค�าทาง

โภชนาการในหญ�าหม�กและผลของการทดแทนฟางด�วยหญ�าหม�ก

รอง

ชนะ

เล�ศ

ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายส�จจาภรณ� อาวรณ� 

การส�มมนาผลงานประเภททดลองว�จ�ย สาขาส�ตวศาสตร�และประมง เร��อง 

การศึกษาผลของการเต�มจ�ล�นทร�ย� Lactobacillus pantasus ต�อค�ณค�าทาง

โภชนาการในหญ�าหม�กและผลของการทดแทนฟางด�วยหญ�าหม�ก

รอง

ชนะ

เล�ศ

ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวจ�ฑาร�ตน� ช��นใจ 

การส�มมนาผลงานประเภททดลองว�จ�ย สาขาส�ตวศาสตร�และประมง เร��อง 

การศึกษาผลของการเต�มจ�ล�นทร�ย� Lactobacillus pantasus ต�อค�ณค�าทาง

โภชนาการในหญ�าหม�กและผลของการทดแทนฟางด�วยหญ�าหม�ก

รอง

ชนะ

เล�ศ

ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายมงคล ก�นอ�วม 

การส�มมนาผลงานประเภททดลองว�จ�ย เร��อง ข�าวป��นไทย

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายศ�ร�ช�ย สร�อยบวบ 

การส�มมนาผลงานปรนะเภททดลองว�จ�ย สาขาท��วไป เร��อง ข�าวป��นไทยไทย

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวเจนจ�รา ก�นด� 

การส�มมนาผลงานประเภททดลองว�จ�ย สาขาท��วไป เร��อง ข�าวป��นไทยไทย

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

ภาค



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นางสาวน�ชนาภา พ�พ�ฒธากร 

ผลงานชมรมว�ชาช�พท��เก��ยวข�องผ��เร�ยนส��งานฟาร�มโดยใช�โครงการเป�นฐาน 

(PBL) สาขาพ�ชศาสตร� เร��อง พฤกษางานยามเหม�นต�

รางว�ล

อ��น ๆ

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวจ�ราภรณ� ก��งก�ณฑ� 

ผลงานชมรมว�ชาช�พท��เก��ยวข�องผ��เร�ยนส��งานฟาร�มโดยใช�โครงการเป�นฐาน 

(PBL) เร��อง พฤกษางามยามเหม�นต�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวว�ภาว� ท�มให�ผล 

ผลงานชมรมว�ชาช�พท��เก��ยวข�องผ��เร�ยนส��งานฟาร�มโดยใช�โครงการเป�นฐาน 

(PBL) เร��อง พฤกษางามยามเหม�นต�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวก�ญญาร�ตน� คำมา 

ผลงานชมรมว�ชาช�พท��เก��ยวข�องผ��เร�ยนส��งานฟาร�มโดยใช�โครงการเป�นฐาน 

(PBL) เร��อง โครงการไก�ออมส�น

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวส�ชาน�นท� พวงเง�น 

ผลงานชมรมว�ชาช�พท��เก��ยวข�องผ��เร�ยนส��งานฟาร�มโดยใช�โครงการเป�นฐาน 

(PBL) เร��อง โครงการไก�ออมส�น

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวน�นทวรรณ บ�ญรอด 

ผลงานชมรมว�ชา�พท��เก��ยวข�องผ��เร�ยนส��งานฟาร�มโดยใช�โครงการเป�นฐาน 

(PBL) เร��อง โครงการไก�ออมส�น

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายนภ�ส บ�ณฑ�ร 

ผลงานชมรมว�ชาช�พท��เก��ยวข�องผ��เร�ยนส��งานฟาร�มโดยใช�โครงการเป�นฐาน 

(PBL) สาขาบร�หารธ�รก�จ เร��อง โครงการจำหน�ายส�นค�าร�านอ��มอ��ม

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาววรรณ�ภา ค��มเร�อน 

ผลงานชมรมว�ชาช�พท��เก��ยวข�องผ��เร�ยนส��งานฟาร�มโดยใช�โครงการเป�นฐาน 

(PBL) สาขาบร�หารธ�รก�จ เร��อง โครงการจำหน�ายส�นค�าร�านอ��มอ��ม

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

ภาค



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นางสาวนฤมล ม��นอ�วม 

ผลงานชมรมว�ชาช�พท��เก��ยวข�องผ��เร�ยนส��งานฟาร�มโดยใช�โครงการเป�นฐาน 

(PBL) สาขบร�หารธ�รก�จ เร��อง โครงการจำหน�ายส�นค�าร�านอ��มอ��ม

รางว�ล

อ��น ๆ

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวอน�สชา คำเสน 

ผลงานชมรมว�ชาช�พท��เก��ยวข�องผ��เร�ยนส��งานฟาร�มโดยใช�โครงการเป�นฐาน 

(PBL) สาขาอ��น เร��อง เต�าฮวย Healthy

รอง

ชนะ

เล�ศ

ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวส�ภศ�ตา ส�งห�ธนศ�กด�� 

ผลงานชมรมว�ชาช�พท��เก��ยวข�องผ��เร�ยนส��งานฟาร�มโดยใช�โครงการเป�นฐาน 

(PBL) สาขาอ��น เร��อง เต�าฮวย Healthy

รอง

ชนะ

เล�ศ

ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวส�รางคนา อน�เคราะห� 

ผลงานชมรมว�ชาช�พท��เก��ยวข�องผ��เร�ยนส��งานฟาร�มโดยใช�โครงการเป�นฐาน 

(PBL) สาขาอ��น เร��อง เต�าฮวย Healthy

รอง

ชนะ

เล�ศ

ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายเจตน�พ�ทธ� ศร�คำ 

การประกวดส��งประด�ษฐ�ทางการเกษตร ประเภทท�� 1 ด�านพ�ฒนาค�ณภาพ

ช�ว�ต เร��อง อ�ปกรณ�กดห�วโช�คหน�ารถจ�กรยานยนต�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายป�ยะภพ ค��มขว�ญ 

การประกวดส��งประด�ษฐ�ทางการเกษตร ประเภทท�� 1 ด�านพ�ฒนาค�ณภาพ

ช�ว�ต เร��อง อ�ปกรณ�กดห�วโช�ครถจ�กรยานยนต�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายไกรว�ชญ� ล�งกาเป��ย 

การประกวงฃดส��งประด�ษฐ�ทางการเกษตร ประเภทท�� 1 ด�านพ�ฒนาค�ณภาพ

ช�ว�ต เร��อง อ�ปกรณ�กดห�วโช�ครถจ�กรยานยนต�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายส�ท�ว�ส พรมพ�ราม 

การประกวดส��งประด�ษฐ�ทางการเกษตร ประเภทท�� 2 ด�านการประกอบ

อาช�พ เร��อง เคร��องล�างผลไม�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

ภาค



ช��อ-สก�ล/รายการ รางว�ล ระด�บ ให�โดย

นายณรงค�ศ�กด�� สระแก�ว 

การประกวดส��งประด�ษฐ�ทางการเกษตร ประเภทท�� 2 ด�านการประกอบ

อาช�พ เร��อง เคร��องล�างผลไม�

รางว�ล

อ��น ๆ

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นายนเรศ ม�นเทศ 

การประกวดส��งประด�ษฐ�ทางการเกษตร ประเภทท�� 2 ด�านการประกอบ

อาช�พ เร��อง เคร��องล�างผลไม�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�

นางสาวส�ร�ร�ตน� ประโคม 

การประกวดส��งประด�ษฐ�ทางการเกษตร ประเภทท�� 2 ด�านการประกอบ

อาช�พ เร��อง เคร��องล�างผลไม�

รางว�ล

อ��น ๆ
ภาค

ว�ทยาล�ยเกษตร

และเทคโนโลย�

เพชรบ�รณ�



ส�วนท�� 3 

มาตรฐานการศ�กษาของสถานศ�กษา 

มาตรฐานการศึกษาของว�ทยาล�ยเกษตรและเทคโนโลย�ส�โขท�ย ประกอบด�วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด�น ด�งน�� 

 การจ�ดการอาช�วศึกษา เป�นการจ�ดการศึกษาเพ��อพ�ฒนาผ��สำเร�จการศึกษาอาช�วศึกษาให�ม�ความร�� ม�ท�กษะ

และการประย�กต�ใช�เป�นไปตามมาตรฐานค�ณว�ฒ�อาช�วศึกษาแต�ละระด�บการศึกษา และม�ค�ณธรรม จร�ยธรรม และ

ค�ณล�กษณะท��พึงประสงค� ประกอบด�วยประเด�นการประเม�น ด�งน�� 

1.1 ด�านความร��

 ผ��สำเร�จการศึกษาอาช�วศึกษาม�ความร��เก��ยวก�บข�อเท�จจร�ง ตามหล�กการ ทฤษฏ� และแนวปฏ�บ�ต�ต�าง ๆ ท��

เก��ยวข�องก�บสาขาว�ชาท��เร�ยน หร�อทำงาน โดยเน�นความร��เช�งทฤษฏ� และหร�อข�อเท�จจร�ง เป�นไปตามมาตรฐาน

ค�ณว�ฒ�อาช�วศึกษาแต�ละระด�บการศึกษา

1.2 ด�านท�กษะและการประย�กต�ใช�

 ผ��สำเร�จการศึกษาอาช�วศึกษาม�ท�กษะท��จำเป�นในศตวรรษท�� 21 ท�กษะว�ชาช�พ และท�กษะช�ว�ตเป�นไปตาม

มาตรฐานค�ณว�ฒ�อาช�วศึกษาแต�ละระด�บการศึกษา สามารถประย�กต�ใช�ในการปฏ�บ�ต�งาน และการดำรงช�ว�ต

อย��ร�วมก�บผ��อ��นได�อย�างม�ความส�ขตามปร�ชญาของเศรษฐก�จพอเพ�ยง และม�ส�ขภาวะท��ด�

1.3 ด�านค�ณธรรม จร�ยธรรม และค�ณล�กษณะท��พ�งประสงค�

 ผ��สำเร�จการศึกษาอาช�วศึกษาม�ค�ณธรรม จร�ยธรรม จรรยาบรรณว�ชาช�พ เจตคต�และก�จน�ส�ยท��ด� ภ�ม�ใจ

และร�กษาเอกล�กษณ�ของชาต�ไทย เคารพกฎหมาย เคารพส�ทธ�ของผ��อ��น ม�ความร�บผ�ดชอบตามบทบาทหน�าท��

ของตนเองตามระบอบประชาธ�ปไตยอ�นม�พระมหากษ�ตร�ย�ทรงเป�นประม�ข ม�จ�ตสาธารณะ และม�จ�ตสำนึกร�กษ�

ส��งแวดล�อม

 สถานศึกษาม�คร�ท��ม�ค�ณว�ฒ�การศึกษาและจำนวนตามเกณฑ�ท��กำหนด ใช�หล�กส�ตรฐานสมรรถนะในการ

จ�ดการเร�ยนการสอนท��เน�นผ��เร�ยนเป�นสำค�ญ และบร�หารจ�ดการทร�พยากรของสถานศึกษาอย�างม�ประส�ทธ�ภาพ ม�

ความสำเร�จในการดำเน�นการตามนโยบายสำค�ญของหน�วยงานต�นส�งก�ดหร�อหน�วยงานท��กำก�บด�แลสถานศึกษา 

ประกอบด�วยประเด�นการประเม�น ด�งน�� 

2.1 ด�านหล�กส�ตรอาช�วศ�กษา

มาตรฐานท�� 1 ค�ณล�กษณะของผ��สำเร�จการศ�กษาอาช�วศ�กษาท��พ�งประสงค�

มาตรฐานท�� 2 การจ�ดการอาช�วศ�กษา



 สถานศึกษาใช�หล�กส�ตรฐานสมรรถนะท��สอดคล�องก�บความต�องการของผ��เร�ยน ช�มชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน ม�การปร�บปร�งรายว�ชาเด�ม หร�อกำหนดรายว�ชาใหม� หร�อกล��มว�ชาเพ��มเต�มให�ท�นต�อการเปล��ยน

แปลงของเทคโนโลย�และความต�องการของตลาดแรงงาน โดยความร�วมม�อก�บสถานประกอบการหร�อหน�วย

งานท��เก��ยวข�อง

2.2 ด�านการจ�ดการเร�ยนการสอนอาช�วศ�กษา

 สถานศึกษาม�คร�ท��ม�ค�ณว�ฒ�การศึกษาและม�จำนวนตามเกณฑ�ท��กำหนด ได�ร�บการพ�ฒนาอย�างเป�นระบบ

ต�อเน��อง เพ��อเป�นผ��พร�อมท��งด�านค�ณธรรม จร�ยธรรมและความเข�มแข�งทางว�ชาการและว�ชาช�พ จ�ดการเร�ยน

การสอนท��เน�นผ��เร�ยนเป�นสำค�ญ ตอบสนองความต�องการของผ��เร�ยนท��งว�ยเร�ยนและว�ยทำงาน ตามหล�กส�ตร 

มาตรฐานค�ณว�ฒ�อาช�วศึกษาแต�ละระด�บการศึกษา ตามระเบ�ยบหร�อข�อบ�งค�บเก��ยวก�บการจ�ดการศึกษาและ

การประเม�นผลการเร�ยนของแต�ละหล�กส�ตร ส�งเสร�ม สน�บสน�น กำก�บ ด�แลให�คร�จ�ดการเร�ยนการสอนรายว�ชา

ให�ถ�กต�อง ครบถ�วน สมบ�รณ�

2.3 ด�านการบร�หารจ�ดการ

 สถานศึกษาบร�หารจ�ดการบ�คลากร สภาพแวดล�อม ภ�ม�ท�ศน� อาคารสถานท�� ห�องเร�ยน ห�องปฏ�บ�ต�การ 

โรงฝ�กงาน ศ�นย�ว�ทยบร�การ ส��อ แหล�งเร�ยนร�� เทคโนโลย�สารสนเทศ คร�ภ�ณฑ� และงบประมาณของสถาน

ศึกษาท��ม�อย��อย�างเต�มศ�กยภาพและม�ประส�ทธ�ภาพ

2.4 ด�านการนำนโยบายส��การป��บ�ต�

 สถานศึกษาม�ความสำเร�จในการดำเน�นการบร�หารจ�ดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำค�ญท��หน�วยงานต�น

ส�งก�ดหร�อหน�วยงานท��กำก�บด�แลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร�วมม�อของผ��บร�หาร คร� บ�คลากรทางการ

ศึกษาและผ��เร�ยน รวมท��งการช�วยเหล�อ ส�งเสร�ม สน�บสน�นจากผ��ปกครอง ช�มชน สถานประกอบการและ

หน�วยงานท��เก��ยวข�องท��งภาคร�ฐและภาคเอกชน

 สถานศึกษาร�วมม�อก�บบ�คคล ช�มชน องค�กรต�าง ๆ เพ��อสร�างส�งคมแห�งการเร�ยนร�� ม�การจ�ดทำนว�ตกรรม ส��ง

ประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� งานว�จ�ย ประกอบด�วยประเด�นการประเม�น ด�งน�� 

3.1 ด�านความร�วมม�อในการสร�างส�งคมแห�งการเร�ยนร��

 สถานศึกษาม�การสร�างความร�วมม�อก�บบ�คคล ช�มชน องค�กรต�าง ๆ ท��งในประเทศและต�างประเทศในการ

จ�ดการศึกษา การจ�ดทร�พยากรทางการศึกษา กระบวนการเร�ยนร�� การบร�การทางว�ชาการและว�ชาช�พ โดยใช�

เทคโนโลย�ท��เหมาะสม เพ��อพ�ฒนาผ��เร�ยนและคนในช�มชนส��ส�งคมแห�งการเร�ยนร��

3.2 ด�านนว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� งานว�จ�ย

มาตรฐานท�� 3 การสร�างส�งคมแห�งการเร�ยนร��



 สถานศึกษาส�งเสร�มสน�บสน�นให�ม�การจ�ดทำนว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� งานว�จ�ย โดยผ��บร�หาร 

คร� บ�คลากรทางการศึกษา ผ��เร�ยน หร�อร�วมก�บบ�คคล ช�มชน องค�กรต�าง ๆ ท��สามารถนำไปใช�ประโยชน�ได�

ตามว�ตถ�ประสงค� และเผยแพร�ส��สาธารณชน



ส�วนท�� 4 

ผลการประเม�นค�ณภาพตามมาตรฐานการศ�กษาของสถานศ�กษา 

4.1 มาตรฐานท�� 1 ค�ณล�กษณะของผ��สำเร�จการศ�กษาอาช�วศ�กษาท��พ�งประสงค�

4.1.1 ผลส�มฤทธ�� 

1) ด�านความร��

1. การด�แลและแนะแนวผ��เร�ยนให�สามารถสำเร�จการศึกษาตามหล�กส�ตรท��กำหนดได� ร�อยละ 70.29 

อย��ในระด�บ ด�เล�ศ 

      2. ผ��เร�ยนม�สมรรถนะในการเป�นผ��ประกอบการหร�อการประกอบอาช�พอ�สระ ม�ผลการประเม�นศ�นย�บ�มเพาะผ��

ประกอบการอาช�วศึกษา ตามเกณฑ�การประเม�นท��สำน�กงานคณะกรรมการการอาช�วศึกษากำหนด ได�ระด�บ 3 ดาว 

อย��ในระด�บ ด� 

      3. ผลงานของผ��เร�ยนด�านนว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� หร�องานว�จ�ย อย��ระด�บ ด� 

      4. ผลการแข�งข�นท�กษะว�ชาช�พ อย��ในระด�บ ด�เล�ศ 

      5. ผลการประเม�นมาตรฐานว�ชาช�พ อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระด�บชาต�ด�านอาช�วศึกษา (V-NET) ร�อยละ 78.57 อย��ในระด�บ ด�เล�ศ 

      7. การม�งานทำและศึกษาต�อของผ��สำเร�จการศึกษา ร�อยละ 73.27 อย��ในระด�บ ด�เล�ศ

2) ด�านท�กษะและการประย�กต�ใช�

1. การด�แลและแนะแนวผ��เร�ยนให�สามารถสำเร�จการศึกษาตามหล�กส�ตรท��กำหนดได� ร�อยละ 70.29 

อย��ในระด�บ ด�เล�ศ 

      2. ผ��เร�ยนม�สมรรถนะในการเป�นผ��ประกอบการหร�อการประกอบอาช�พอ�สระ ม�ผลการประเม�นศ�นย�บ�มเพาะผ��

ประกอบการอาช�วศึกษา ตามเกณฑ�การประเม�นท��สำน�กงานคณะกรรมการการอาช�วศึกษากำหนด ได�ระด�บ 3 ดาว 

อย��ในระด�บ ด� 

      3. ผลงานของผ��เร�ยนด�านนว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� หร�องานว�จ�ย อย��ระด�บ ด� 

      4. ผลการแข�งข�นท�กษะว�ชาช�พ อย��ในระด�บ ด�เล�ศ 

      5. ผลการประเม�นมาตรฐานว�ชาช�พ อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระด�บชาต�ด�านอาช�วศึกษา (V-NET) ร�อยละ 78.57 อย��ในระด�บ ด�เล�ศ 

      7. การม�งานทำและศึกษาต�อของผ��สำเร�จการศึกษา ร�อยละ 73.27 อย��ในระด�บ ด�เล�ศ



3) ด�านค�ณธรรม จร�ยธรรม และค�ณล�กษณะท��พ�งประสงค�

1. การด�แลและแนะแนวผ��เร�ยนให�สามารถสำเร�จการศึกษาตามหล�กส�ตรท��กำหนดได� ร�อยละ 70.29 

อย��ในระด�บ ด�เล�ศ 

      2. ผ��เร�ยนม�ค�ณล�กษณะท��พึงประสงค� อย��ในระด�บ ด�เล�ศ 

      3. ผ��เร�ยนม�สมรรถนะในการเป�นผ��ประกอบการหร�อการประกอบอาช�พอ�สระ ม�ผลการประเม�นศ�นย�บ�มเพาะผ��

ประกอบการอาช�วศึกษา ตามเกณฑ�การประเม�นท��สำน�กงานคณะกรรมการการอาช�วศึกษากำหนด ได�ระด�บ 3 ดาว 

อย��ในระด�บ ด� 

      4. ผลงานของผ��เร�ยนด�านนว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� หร�องานว�จ�ย อย��ระด�บ ด� 

      5. ผลการแข�งข�นท�กษะว�ชาช�พ อย��ในระด�บ ด�เล�ศ 

      6. ผลการประเม�นมาตรฐานว�ชาช�พ อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระด�บชาต�ด�านอาช�วศึกษา (V-NET) ร�อยละ 78.57 อย��ในระด�บ ด�เล�ศ 

      8. การม�งานทำและศึกษาต�อของผ��สำเร�จการศึกษา ร�อยละ 73.27 อย��ในระด�บ ด�เล�ศ 

      9. การบร�การช�มชนและจ�ตอาสา อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม

4.1.2 จ�ดเด�น 

1. สถานศึกษาม�การจ�ดหล�กส�ตรท��สอดคล�องก�บความต�องการของสถานประกอบการ ช�มชน และส�งคม 

2. ผ��สำเร�จการศึกษาม�มาตรฐานตามค�ณว�ฒ�ว�ชาช�พของอาช�วศึกษา

4.1.3 จ�ดท��ควรพ�ฒนา 

1. คร�และบ�คลากรในสถานศึกษาม�จำนวนลดลง ไม�เพ�ยงพอก�บปร�มาณงานในสถานศึกษา 

2. เพ��มจำนวนสาขาว�ชาท��จ�ดการเร�ยนการสอนระบบทว�ภาค�

4.1.4 ข�อเสนอแนะเพ��อการพ�ฒนา 

จ�ดก�จกรรมท��เสร�มหล�กส�ตรเพ��อพ�ฒนาผ��เร�ยนอย�างต�อเน��อง

4.2 มาตรฐานท�� 2 การจ�ดการอาช�วศ�กษา

4.2.1 ผลส�มฤทธ�� 

1) ด�านหล�กส�ตรอาช�วศ�กษา

1. การพ�ฒนาหล�กส�ตรฐานสมรรถนะอย�างเป�นระบบ อย��ในระด�บ ปานกลาง 

      2. การพ�ฒนาหล�กส�ตรฐานสมรรถนะหร�อปร�บปร�งรายว�ชา หร�อปร�บปร�งรายว�ชาเด�ม หร�อกำหนดรายว�ชาเพ��ม



เต�ม อย��ในระด�บ กำล�งพ�ฒนา 

      3. ค�ณภาพของแผนการจ�ดการเร�ยนร��ส��การปฏ�บ�ต� อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      4. การจ�ดทำแผนการจ�ดการเร�ยนร��ส��การปฏ�บ�ต�ท��เน�นผ��เร�ยนเป�นสำค�ญและนำไปใช�ในการจ�ดการเร�ยนการสอน 

อย��ในระด�บ ด�

2) ด�านการจ�ดการเร�ยนการสอนอาช�วศ�กษา

1. การจ�ดการเร�ยนการสอน อย��ในระด�บ ด� 

     2. การบร�หารจ�ดการช��นเร�ยน อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

     3. การเข�าถึงระบบอ�นเทอร�เน�ตความเร�วส�งเพ��อการจ�ดการเร�ยนการสอนในช��นเร�ยน อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม

3) ด�านการบร�หารจ�ดการ

1. การพ�ฒนาตนเองและการพ�ฒนาว�ชาช�พ อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      2. การบร�หารสถานศึกษาแบบม�ส�วนร�วม อย��ในระด�บยอดเย��ยม 

      3. การบร�หารจ�ดการระบบฐานข�อม�ลสารสนเทศเพ��อการบร�หารจ�ดการสถานศึกษา อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      4. การจ�ดการอาช�วศึกษาระบบทว�ภาค� อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      5. การระดมทร�พยากรเพ��อการจ�ดการเร�ยนการสอน  อย��ในระด�บ ด�เล�ศ 

      6. อาคารสถานท�� ห�องเร�ยน ห�องปฏ�บ�ต�การ โรงฝ�กงานหร�องานฟาร�ม อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      7. ระบบสาธารณ�ปโภคพ��นฐาน อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      8. แหล�งเร�ยนร��และศ�นย�ว�ทยบร�การ อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      9. ระบบอ�นเทอร�เน�ตความเร�วส�งเพ��อการใช�งานด�านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      10. การเข�าถึงระบบอ�นเทอร�เน�ตความเร�วส�งเพ��อการจ�ดการเร�ยนการสอนในช��นเร�ยน อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม

4) ด�านการนำนโยบายส��การป��บ�ต�

1. การจ�ดการอาช�วศึกษาส��ระบบทว�ภาค� อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      2. การระดมทร�พยากรเพ��อการจ�ดการเร�ยนการสอน อย��ในระด�บ ด�เล�ศ 

      3. การบร�การช�มชนและจ�ตอาสา อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      4. ระบบอ�นเทอร�เน�ตความเร�วส�งเพ��อการใช�งานด�านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      5. การเข�าถึงระบบอ�นเทอร�เน�ตความเร�วส�งเพ��อการจ�ดการเร�ยนการสอนในช��นเร�ยน อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม

4.2.2 จ�ดเด�น 



1. สถานศึกษาม�คร�ท��ม�ค�ณว�ฒ�ตรงตามสาขาว�ชาท��ม�การจ�ดการเร�ยนการสอน 

2. คร�ผ��สอนท�กคนได�ร�บการพ�ฒนาตนเองท��งทางด�านนฃว�ชาช�พและค�ณธรรมจร�ยธรรม 

3. จ�ดการเร�ยนการสอนท��เน�นผ��เร�ยนเป�นสำค�ญ ทำให�ได�มาตรฐานค�ณว�ฒ�ว�ชาช�พ 

4. สถานศึกษานำนว�ตกรรมเทคโนโลย�มาใช�ในการบร�หารจ�ดการสถานศึกษา 

5. สถานศึกษาจ�ดก�จกรรมให�ผ��บร�หาร คร� บ�คลากรทางการศึกษา และผ��เร�ยนเข�าร�วมก�จกรรมบร�การช�มชน ด�าน

ว�ชาการ ด�านว�ชาช�พ 

   และก�จกรรมจ�ตอาสา

4.2.3 จ�ดท��ควรพ�ฒนา 

1.  ขาดแคลนบ�คลากรในสาขาว�ชาช�พ 

2. คร�ผ��สอนม�ภาระหน�าท��พ�เศษอ��นๆ นอกเหน�อจากการสอนมาก ทำให�ไม�สามารถจ�ดการเร�ยนการสอนได�อย�างเต�มท��

4.2.4 ข�อเสนอแนะเพ��อการพ�ฒนา 

1. เพ��มจำนวนคร�ในสาขาว�ชาท��ขาดแคลน 

2. ลดภาระงานในหน�าท��พ�เศษของคร�ผ��สอน

4.3 มาตรฐานท�� 3 การสร�างส�งคมแห�งการเร�ยนร��

4.3.1 ผลส�มฤทธ�� 

1) ด�านความร�วมม�อในการสร�างส�งคมแห�งการเร�ยนร��

1. การพ�ฒนาตนเองและพ�ฒนาว�ชาช�พ อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      2. การบร�หารสถานศึกษาแบบม�ส�วนร�วม อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      3. การบร�หารจ�ดการข�อม�ลสารสนเทศเพ��อการบร�หารจ�ดการสถานศึกษา อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      4. การระดมทร�พยากรเพ��อการจ�ดการเร�ยนการสอน อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

      5. การบร�การช�มชนและจ�ตอาสา อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม

2) ด�านนว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� งานว�จ�ย

1. ผลงานของผ��เร�ยนด�านนว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� หร�องานว�จ�ย อย��ในระด�บ ยอดเย��ยม 

2. การจ�ดการเร�ยนการสอน อย��ในระด�บ ด�

4.3.2 จ�ดเด�น 



1. หล�กส�ตรการจ�ดการเร�ยนการสอนตอบสนองความต�องการตามนโยบายของภาคร�ฐ ความพร�อม ความ

ต��งใจของน�กเร�ยน น�กศึกษา คร� และบ�คลากรทางการศึกษา 

2. สถานศึกษาร�วมม�อก�บบ�คคล ช�มชน องค�กรต�าง ๆ เพ��อสร�างส�งคมแห�งการเร�ยนร��

4.3.3 จ�ดท��ควรพ�ฒนา 

การประสานงานให�ม�ความรวดเร�ว ฉ�บไว ท�นต�อสถานการณ�

4.3.4 ข�อเสนอแนะเพ��อการพ�ฒนา 

การจ�ดเตร�ยมความพร�อมของบ�คลากรในการปฏ�บ�ต�งาน ตามนโยบายของภาคร�ฐ

ตารางท�� 4.1 สร�ปค�ณภาพการศ�กษาของสถานศ�กษาตามมาตรฐาน

ผลการประเม�นค�ณภาพการศ�กษาของสถานศ�กษา

ตามมาตรฐานการอาช�วศ�กษา พ.ศ.2561
คะแนนท��ได�

มาตรฐานท�� 1 ค�ณล�กษณะของผ��สำเร�จการศ�กษาอาช�วศ�กษาท��พ�งประสงค� 89.59

ประเด�นท�� 1.1 ด�านความร�� 89.58

ประเด�นท�� 1.2 ด�านท�กษะและการประย�กต�ใช� 89.58

ประเด�นท�� 1.3 ด�านค�ณธรรม จร�ยธรรม และค�ณล�กษณะท���พึงประสงค� 89.62

มาตรฐานท�� 2 การจ�ดการศ�กษา 82.14

ประเด�นท�� 2.1 ด�านหล�กส�ตรอาช�วศึกษา 64.00

ประเด�นท�� 2.2 ด�านการจ�ดการเร�ยนการสอนอาช�วศึกษา 84.00

ประเด�นท�� 2.3 ด�านการบร�หารจ�ดการ 92.00

ประเด�นท�� 2.4 ด�านการนำนโยบายส��การปฏ�บ�ต� 88.57

มาตรฐานท�� 3 การสร�างส�งคมแห�งการเร�ยนร�� 82.50

ประเด�นท�� 3.1 ด�านความร�วมม�อในการสร�างส�งคมแห�งการเร�ยนร�� 95.00

ประเด�นท�� 3.2 ด�านนว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� งานว�จ�ย 70.00

สร�ปผลการประเม�นค�ณภาพการศ�กษาของสถานศ�กษา 84.75

สร�ป ระด�บค�ณภาพสถานศึกษา

 ยอดเย��ยม (ร�อยละ 80 ขึ�นไป)  ด�เล�ศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)  ด� (ร�อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 

– 59.99)  กำล�งพ�ฒนา (น�อยกว�าร�อยละ 50.00) 



ส�วนท�� 5 

ผลการประเม�นค�ณภาพการศ�กษาของสถานศ�กษา 

ตามเกณ��การประเม�นค�ณภาพการศ�กษาของสถานศ�กษาอาช�วศ�กษา 

ให�สถานศึกษารายงานผลการประเม�นค�ณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ�การประเม�นค�ณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาอาช�วศึกษา จำนวน 5 ด�าน ตามระด�บการจ�ดการศึกษาของสถานศึกษา ด�งน�� 

5.1 ผลการประเม�นรายด�านและภาพรวม

สถานศึกษาท��จ�ดการศึกษาในระด�บประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พ (ปวช.) และ หร�อระด�บประกาศน�ยบ�ตรว�ชาช�พช��น

ส�ง (ปวส.) และ หร�อการฝ�กอบรมว�ชาช�พ รายงานผลการประเม�นค�ณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 5 ด�าน 

25 ข�อการประเม�น ด�งน�� 

5.1.1 ด�านผ��เร�ยนและผ��สำเร�จการศ�กษา

การประเม�นสมรรถนะผ��เร�ยนและผ��สำเร�จการศึกษาอาช�วศึกษา ท��เป�นผลมาจากการพ�ฒนาค�ณภาพ 

ทางว�ชาการ ท�กษะและการประย�กต�ใช� ค�ณธรรม จร�ยธรรมและค�ณล�กษณะท��พึงประสงค� ปรากฏผลด�งตารางท�� 5.1 

ตารางท�� 5.1 ผลการประเม�นด�านผ��เร�ยนและผ��สำเร�จการศึกษาโดยภาพรวมและจำแนกเป�นรายการประเม�น 

ข�อท�� รายการประเม�น

ผลการประเม�น ค�า

น�ำหน�ก

(50)

คะแนนท��ได�

จากการประเม�น

(ค�าน�ำหน�กXค�าคะแนน)
คะแนน

ระด�บ

ค�ณภาพ

1 การด�แลและแนะแนวผ��เร�ยน 4 ด�เล�ศ 2 8

2 ผ��เร�ยนม�ค�ณล�กษณะท��พึงประสงค� 4 ด�เล�ศ 2 8

3
ผ��เร�ยนม�สมรรถนะในการเป�นผ��ประกอบการ หร�อการ

ประกอบอาช�พอ�สระ
3 ด� 3 9

4
ผลงานของผ��เร�ยนด�านนว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� 

หร�องานว�จ�ย
1 กำล�งพ�ฒนา 3 3

5 ผลการแข�งข�นท�กษะว�ชาช�พ 4 ด�เล�ศ 2 8

6 ผลการประเม�นมาตรฐานว�ชาช�พ 5 ยอดเย��ยม 20 100

7
ผลการทดสอบทางการศึกษาระด�บชาต�ด�านอาช�วศึกษา (V-

NET)
4 ด�เล�ศ 3 12

8 การม�งานทำและศึกษาต�อของผ��สำเร�จการศึกษา 5 ยอดเย��ยม 15 75



ข�อท�� รายการประเม�น

ผลการประเม�น ค�า

น�ำหน�ก

(50)

คะแนนท��ได�

จากการประเม�น

(ค�าน�ำหน�กXค�าคะแนน)
คะแนน

ระด�บ

ค�ณภาพ

ผลรวมคะแนนท��ได�จาการประเม�น 223

ร�อยละของคะแนน ด�านท�� 1 = (ผลรวมคะแนนท��ได� X 100) / 250 89.2

สร�ป ระด�บค�ณภาพสถานศึกษา ด�านท�� 1 ด�านผ��เร�ยนและผ��สำเร�จการศึกษา

 ยอดเย��ยม (ร�อยละ 80 ขึ�นไป)  ด�เล�ศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)  ด� (ร�อยละ 60.00 – 69.99)

 ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)  กำล�งพ�ฒนา (น�อยกว�าร�อยละ 50.00) 

5.1.2 ด�านหล�กส�ตรและการจ�ดการเร�ยนการสอน

สถานศึกษาม�การพ�ฒนาหร�อปร�บปร�งหล�กส�ตรให�เป�นหล�กส�ตรฐานสมรรถนะอย�างเป�นระบบ ม�การ

พ�ฒนาหล�กส�ตรฐานสมรรถนะ หร�อปร�บปร�งรายว�ชา หร�อปร�บปร�งรายว�ชาเด�ม หร�อกำหนดรายว�ชาเพ��มเต�ม และม�

การส�งเสร�มสน�บสน�นให�คร�จ�ดทำแผนการจ�ดการเร�ยนร��ส��การปฏ�บ�ต�ท��เน�นผ��เร�ยนเป�นสำค�ญ และนำไปใช�ในการจ�ดการ

เร�ยนการสอนอย�างม�ค�ณภาพ เพ��อพ�ฒนาผ��เร�ยนให�ม�ค�ณล�กษณะและท�กษะท��จำเป�นในศตวรรษท�� 21 ปรากฏผลด�ง

ตารางท�� 5.2 

ตารางท�� 5.2 ผลการประเม�นด�านหล�กส�ตรและการจ�ดการเร�ยนการสอนโดยภาพรวมและจำแนกเป�นรายการ

ประเม�น 

ข�อท�� รายการประเม�น

ผลการประเม�น ค�า

น�ำหน�ก

(10)

คะแนนท��ได�

จากการประเม�น

(ค�าน�ำหน�กXค�าคะแนน)
คะแนน

ระด�บ

ค�ณภาพ

1. การพ�ฒนาหล�กส�ตรฐานสมรรถนะ 5

1.1 การพ�ฒนาหล�กส�ตรฐานสมรรถนะอย�างเป�นระบบ 2 ปานกลาง 2 4

1.2
การพ�ฒนาหล�กส�ตรฐานสมรรถนะ หร�อปร�บปร�งรายว�ชา 

หร�อปร�บปร�งรายว�ชาเด�ม หร�อกำหนดรายว�ชาเพ��มเต�ม
1 กำล�งพ�ฒนา 3 3

2. การจ�ดการเร�ยนร��ส��การป��บ�ต�ท��เน�นผ��เร�ยนเป�นสำค�ญ 5

2.1 ค�ณภาพของแผนการจ�ดการเร�ยนร��ส��การปฏ�บ�ต� 5 ยอดเย��ยม 2 10

2.2
การจ�ดทำแผนการจ�ดการเร�ยนร��ส��การปฏ�บ�ต�ท��เน�นผ��เร�ยน 

เป�นสำค�ญและนำไปใช�ใน การจ�ดการเร�ยนการสอน
5 ยอดเย��ยม 3 15



ข�อท�� รายการประเม�น

ผลการประเม�น ค�า

น�ำหน�ก

(10)

คะแนนท��ได�

จากการประเม�น

(ค�าน�ำหน�กXค�าคะแนน)
คะแนน

ระด�บ

ค�ณภาพ

ผลรวมคะแนนท��ได�จาการประเม�น 32 

ร�อยละของคะแนน ด�านท�� 2 = (ผลรวมคะแนนท��ได� X 100) / 50 64

สร�ป ระด�บค�ณภาพสถานศึกษา ด�านท�� 2 ด�านหล�กส�ตรและการจ�ดการเร�ยนการสอน

 ยอดเย��ยม (ร�อยละ 80 ขึ�นไป)  ด�เล�ศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)  ด� (ร�อยละ 60.00 – 69.99)

 ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)  กำล�งพ�ฒนา (น�อยกว�าร�อยละ 50.00) 

5.1.3 ด�านคร�ผ��สอนและผ��บร�หารสถานศ�กษา

สถานศึกษาม�การส�งเสร�ม สน�บสน�นและพ�ฒนาคร�ผ��สอนให�ม�ความร�� ความสามารถในการจ�ดการเร�ยนร�� 

ตามมาตรฐานตำแหน�ง สายงานคร�ผ��สอน และผ��บร�หารสถานศึกษาม�ท�กษะในการบร�หาร จ�ดการศึกษาให�บรรล�เป�า

หมายท��กำหนดไว� ปรากฏผลด�งตารางท�� 5.3 

ตารางท�� 5.3 ผลการประเม�นด�านคร�ผ��สอนและผ��บร�หารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจำแนกเป�นรายการประเม�น 

ข�อท�� รายการประเม�น

ผลการประเม�น ค�า

น�ำหน�ก

(20)

คะแนนท��ได�

จากการประเม�น

(ค�าน�ำหน�กXค�าคะแนน)
คะแนน

ระด�บ

ค�ณภาพ

1. คร�ผ��สอน 10

1.1 การจ�ดการเร�ยนการสอน 5 ยอดเย��ยม 5 25

1.2 การบร�หารจ�ดการช��นเร�ยน 5 ยอดเย��ยม 3 15

1.3 การพ�ฒนาตนเองและพ�ฒนาว�ชาช�พ 3 ด� 2 6

2. ผ��บร�หารสถานศ�กษา 10

2.1 การบร�หารสถานศึกษาแบบม�ส�วนร�วม 5 ยอดเย��ยม 5 25

2.2
การบร�หารจ�ดการระบบข�อม�ลสารสนเทศเพ��อการบร�หาร

จ�ดการสถานศึกษา
5 ยอดเย��ยม 5 25

ผลรวมคะแนนท��ได�จาการประเม�น 96 

ร�อยละของคะแนน ด�านท�� 3 = (ผลรวมคะแนนท��ได� X 100) / 100 96



ข�อท�� รายการประเม�น

ผลการประเม�น ค�า

น�ำหน�ก

(20)

คะแนนท��ได�

จากการประเม�น

(ค�าน�ำหน�กXค�าคะแนน)
คะแนน

ระด�บ

ค�ณภาพ

สร�ป ระด�บค�ณภาพสถานศึกษา ด�านท�� 3 ด�านคร�ผ��สอนและผ��บร�หารสถานศึกษา

 ยอดเย��ยม (ร�อยละ 80 ขึ�นไป)  ด�เล�ศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)  ด� (ร�อยละ 60.00 – 69.99)

 ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)  กำล�งพ�ฒนา (น�อยกว�าร�อยละ 50.00) 

5.1.4 ด�านการม�ส�วนร�วม

สถานศึกษาม�การส�งเสร�ม สน�บสน�นให�สถานประกอบการ บ�คคล ช�มชน องค�กรต�าง ๆ ม�ส�วนร�วมใน

การจ�ดการเร�ยนการสอนอาช�วศึกษาระบบทว�ภาค� ม�การระดมทร�พยากรในการจ�ดการเร�ยนการสอน เพ��อยกระด�บ

และพ�ฒนาค�ณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลด�งตารางท�� 5.4 

ตารางท�� 5.4 ผลการประเม�นด�านการม�ส�วนร�วมโดยภาพรวมและจำแนกเป�นรายการประเม�น 

ข�อท�� รายการประเม�น

ผลการประเม�น ค�า

น�ำหน�ก

(10)

คะแนนท��ได�

จากการประเม�น

(ค�าน�ำหน�กXค�าคะแนน)
คะแนน

ระด�บ

ค�ณภาพ

1 การจ�ดการอาช�วศึกษาระบบทว�ภาค� 5 ยอดเย��ยม 6 30

2 การระดมทร�พยากรเพ��อการจ�ดการเร�ยนการสอน 5 ยอดเย��ยม 2 10

3 การบร�การช�มชนและจ�ตอาสา 5 ยอดเย��ยม 2 10

ผลรวมคะแนนท��ได�จาการประเม�น 50 

ร�อยละของคะแนน ด�านท�� 4 = (ผลรวมคะแนนท��ได� X 100) / 50 100

สร�ป ระด�บค�ณภาพสถานศึกษา ด�านท�� 4 ด�านการม�ส�วนร�วม

 ยอดเย��ยม (ร�อยละ 80 ขึ�นไป)  ด�เล�ศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)  ด� (ร�อยละ 60.00 – 69.99)

 ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)  กำล�งพ�ฒนา (น�อยกว�าร�อยละ 50.00) 

5.1.5 ด�านป�จจ�ยพ��นฐาน

สถานศึกษาดำเน�นการพ�ฒนาและด�แลสภาพแวดล�อม ภ�ม�ท�ศน� อาคารสถานท�� ห�องเร�ยน ห�องปฏ�บ�ต�

การ แหล�งการเร�ยนร�� โรงฝ�กงาน หร�องานฟาร�ม และส��งอำนวยความสะดวกให�ม�ความพร�อมและเพ�ยงพอต�อการใช�



งานของผ��เร�ยนหร�อผ��ร�บบร�การ เอ��อต�อการจ�ดการเร�ยนร�� สอดคล�องก�บบร�บทของสถานศึกษา ปรากฏผลด�งตารางท�� 

5.5 

ตารางท�� 5.5 ผลการประเม�นด�านป�จจ�ยพ��นฐานโดยภาพรวมและจำแนกเป�นรายการประเม�น 

ข�อท�� รายการประเม�น

ผลการประเม�น ค�า

น�ำหน�ก

(10)

คะแนนท��ได�

จากการประเม�น

(ค�าน�ำหน�กXค�าคะแนน)
คะแนน

ระด�บ

ค�ณภาพ

1
อาคารสถานท�� ห�องเร�ยน ห�องปฏ�บ�ต�การ โรงฝ�กงาน หร�อ

งานฟาร�ม
5 ยอดเย��ยม 2 10

2 ระบบสาธารณ�ปโภคพ��นฐาน 5 ยอดเย��ยม 2 10

3 แหล�งเร�ยนร��และศ�นย�ว�ทยบร�การ 5 ยอดเย��ยม 2 10

4
ระบบอ�นเทอร�เน�ตความเร�วส�งเพ��อการใช�งานด�านสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
5 ยอดเย��ยม 2 10

5
การเข�าถึงระบบอ�นเทอร�เน�ตความเร�วส�งเพ��อการจ�ดการเร�ยน

การสอนในช��นเร�ยน
1 กำล�งพ�ฒนา 2 2

ผลรวมคะแนนท��ได�จาการประเม�น 42 

ร�อยละของคะแนน ด�านท�� 5 = (ผลรวมคะแนนท��ได� X 100) / 50 84

สร�ป ระด�บค�ณภาพสถานศึกษา ด�านท�� 5 ด�านป�จจ�ยพ��นฐาน

 ยอดเย��ยม (ร�อยละ 80 ขึ�นไป)  ด�เล�ศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)  ด� (ร�อยละ 60.00 – 69.99)

 ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)  กำล�งพ�ฒนา (น�อยกว�าร�อยละ 50.00) 

5.1.6 ผลการประเม�นในภาพรวมของสถานศ�กษา

สร�ปผลการประเม�นในภาพรวมของสถานศึกษาท��ง 5 ด�าน ปรากฏผลด�งตารางท�� 5.6 

ตารางท�� 5.6 ผลการประเม�นในภาพรวมของสถานศึกษาจำแนกเป�นรายด�าน 

ท�� ด�านการประเม�น

ค�า

น�ำหน�ก

(100)

คะแนนท��ได�

จากการประเม�น

แต�ละด�าน

ร�อยละของคะแนน

ท��ได�จากการประเม�น

(ผลรวมคะแนนท��ได�จากการประเม�นของด�าน X 

น�ำหน�กคะแนนของด�าน) / คะแนนรวมของด�าน

1 ผ��เร�ยนและผ��สำเร�จการศึกษา 50 223 (223 x 50) / 250 = 44.60

2 หล�กส�ตรและการจ�ดการเร�ยนการสอน 10 32 (32 x 10) / 50 = 6.40



ท�� ด�านการประเม�น

ค�า

น�ำหน�ก

(100)

คะแนนท��ได�

จากการประเม�น

แต�ละด�าน

ร�อยละของคะแนน

ท��ได�จากการประเม�น

(ผลรวมคะแนนท��ได�จากการประเม�นของด�าน X 

น�ำหน�กคะแนนของด�าน) / คะแนนรวมของด�าน

3 คร�ผ��สอนและผ��บร�หารสถานศึกษา 20 96 (96 x 20) / 100 = 19.20

4 การม�ส�วนร�วม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00

5 ป�จจ�ยพ��นฐาน 10 42 (42 x 10) / 50 = 8.40

ร�อยละคะแนนท��ได�จากการประเม�นในภาพรวม 443 88.60

สร�ป ระด�บค�ณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 ยอดเย��ยม (ร�อยละ 80 ขึ�นไป)  ด�เล�ศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99)  ด� (ร�อยละ 60.00 – 69.99)

 ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 – 59.99)  กำล�งพ�ฒนา (น�อยกว�าร�อยละ 50.00) 



ส�วนท�� 6 

แผนพ�ฒนาเพ��อยกระด�บค�ณภาพการจ�ดการศ�กษาของสถานศ�กษา 

ประเด�นการพ�ฒนาเพ��อยกระด�บค�ณภาพการจ�ดการศ�กษาของสถาน

ศ�กษา

แผนพ�ฒนาเพ��อยกระด�บค�ณภาพการจ�ดการศ�กษาของสถานศ�กษา (

แผนงาน โครงการ ก�จกรรม)

ด�านหล�กส�ตรและการจ�ดการเร�ยนการสอน โดยการพ�ฒนาหล�กส�ตร

ฐานสมรรถนะในสาขางานหร�อรายว�ชาร�วมก�บสถานประกอบการ ใช�

หล�กส�ตรฐานสมรรถนะท��ได�จากการพ�ฒนา และม�การต�ดตาม ประเม�น

ผล ปร�บปร�งหล�กส�ตรฐานสมรรถนะท��ได�จากการพ�ฒนาอย�างต�อเน��อง 

โครงการพ�ฒนาหล�กส�ตรฐานสมรรถนะรายว�ชาสอดคล�องก�บความต�อง

การของสถานประกอบการ 

ด�านนว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� งานสร�างสรรค� หร�องานว�จ�ย สถานศึกษาส�งเสร�ม สน�บสน�นให�ผ��เร�ยนพ�ฒนานว�ตกรรม ส��งประด�ษฐ� 

งานสร�างสรรค� หร�องานว�จ�ย ให�ได�ร�บรางว�ลระด�บชาต�และนานาชาต�


