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ประวัติความเปนมาและสภาพท่ัวไปโดยสังเขป 

  วิทยาลัยประมงปตตานี  เปนสถานศึกษา ที่ไดรับการจัดต้ังโดยความประสงค ความ

ตองการของประชาชน ใน 3  จังหวัดชายแดนใต (ปตตานี  นราธิวาส  และยะลา)  โดยนายพลากร  

สุวรรณรัฐ ผูวาราชการจังหวัดปตตานี เปนผูขอใชที่ดิน เพื่อจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานีและมีประวัติความ

เปนมาดังน้ี 

   วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2536  กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ัง นายวีระศักด์ิ  วงษสมบัติ  

ผูอํานวยการวิทยาลัยประมง สงขลาติณสูลานนท เปนผูประสานงานจัดต้ัง วิทยาลัยประมงปตตานี พรอม

ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพปตตานีเปนสํานักงานช่ัวคราวของวิทยาลัยประมง

ปตตานี  โดยกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ผูอํานวยการ บุญชุม เปยแดง  ไดมอบใหวิทยาลัยประมงสงขลาติณสู

ลานนทรวมกับศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน เปนผูสํารวจพื้นที่วางแผนการใชที่ดินและจัดทําแผนหลัก 

งานฟารม 

  วันที่ 30  พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดต้ังวิทยาลัยประมง

ปตตานี  โดยอาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา  25  แหง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.

2534 จึงใหจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี  ที่หมูที่ 2  ตําบลบางตาวา และหมูที่ 7 ตําบลตุยง  อําเภอหนองจิก 

จังหวัดปตตานี   เปนสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดย

นายสังขทอง ศรีธเนศ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

  วันที่ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ัง นายชลิต  เฟองเรือง  ผูชวย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีและไดขอสนับสนุน

งบประมาณ งบกลาง ประจําป 2540 โดยจายตามโครงการพัฒนาจังหวัด  และกรุงเทพมหานคร  คือ 



 

 

การสรางอาคารเรียนช่ัวคราว  1,500,000  บาท โดยมีวาท่ีรอยตรีนิพนธ   ภูพลับ อาจารย 2 ระดับ 5 และ

นายอุดม  จันทรพาหา  อาจารย 2 ระดับ 7 มาชวยปฏิบัติราชการ 

  วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ังใหนายประภาค  ขวัญชัยรัตน  

ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส    ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  

โดยมี   วาท่ีรอยตรีนิพนธ  ภูพลับ,  นายสุรัตนชัย  อมรจันทราภรณ,  นางสาวสมสมัย พลอินตา  และนาย

พิเสก สองสง   เปนคณะทีมงานชวยเหลือ 

  วันที่ 3 มิถุนายน  พ.ศ.2545  กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ัง  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาสทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีอีกหนาที่หน่ึงขณะน้ัน นายไกรสีห ชัย

พรหม  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ทําหนาที่เปนผูอํานวยการ

วิทยาลัยประมงปตตานี อีกหนาที่หน่ึง และไดมอบหมายใหนายปรีชา  เวชศาสตร  ผูชวยผูอํานวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขตวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยมีนายพิ

เสก  สองสง  เปนอาจารยผูสอนอยูเพียงคนเดียว  เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน และดูแลความเปน

วิทยาลัยอยู 

  วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2546  กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ังใหนายสุชาติ  พรหมหิตาทร  มา

เปนผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  จึงตองทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมง

ปตตานี  อีกหนาที่หน่ึง  ตามคําสั่งเดิมของกรมอาชีวศึกษา  และนายสุชาติ   พรหมหิตาทร  ผูอํานวยการ

วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนราธิวาส  ก็ไดมอบหมายใหนายปรีชา  เวชศาสตร ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส     ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขต วิทยาลัยประมงปตตานี  เชนเดิม  โดย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ไดมอบหมายใหนายพงษศักด์ิ ราชสุวรรณ ตําแหนงอาจารย 1ระดับ5 

และนายอนุชาติ บุรีรัตน  ครูพิเศษจางสอน  มาชวยบริหารจัดการ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรวมดวย 

  วันที่ 11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ังให  นายปรีชา  เวชศาสตร 

ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  

โดยมีนายพงษศักด์ิ  ราชสุวรรณ  และนายอนุชาติ  บุรีรัตน  ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ  (ทําหนาที่ตาม

คําสั่งภายในของวิทยาลัย)  ทั้ง  3 คน ก็ไดยึดอาคารเรียนช่ัวคราว ทําเปนสํานักงาน  ทําเปนหองเรียน  

หองครัว  หองละหมาด  หองสมุด และพักกินนอนอยูภายในวิทยาลัยตลอดระยะเวลา และไดดําเนินการ

จัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)  ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร  เพื่อชีวิต

ไดเต็มรูปแบบและเริ่มแกไขปญหาเรื่องที่ดินอยางจริงจัง 

วันที่  5  สิงหาคม 2546  นายปรีชา  เวชศาสตร ไดผลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมง

ปตตานี เขาสูนโยบายเฉพาะกิจการแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต เพื่อของบประมาณ งบกลาง 

ป  2546   (แตยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ) 

วันที่ 4 ธันวาคม  2546 วิทยาลัยประมงปตตานี  โดย นายปรีชา  เวชศาสตร ทําหนาที่

ผูอํานวยการสถานศึกษา ไดผลักดันโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี เขาสูประเด็น     ยุทธศาสตร การ



 

 

พัฒนาทรัพยากรมนุษยและธํารงเอกลักษณของทองถ่ิน การสงเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับ

ใหไดมาตามของยุทธศาสตรจังหวัดปตตานี 

  วันที่  11 กุมภาพันธ  2547 คณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยประมงปตตานี จํานวน 17 คน  

ไดเขาช่ือย่ืนเสนอ ขอจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี ตอผูวาราชการจังหวัดปตตานี นายวันมูหะมัดนอร  มะทา  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี  นายอดิศัย  โพธารามิก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร  จํานง  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม เพื่อผลักดัน

เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

  วันที่  22 เมษายน พ.ศ.2547  นายปรีชา  เวชศาสตร ไดผลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัย

ประมงปตตานี โดยผานการทําประชาคม ระดับหมูบาน  ระดับตําบลบางตาวา  ตําบลตุยง  ระดับอําเภอของ

อําเภอหนองจิกเขาสู  เขาสูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดปตตานี และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต  (จังหวัดปตตานี ,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดยะลา)  โดยไดเสนอโครงการ

จัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี และ วันที่  22  มิถุนายน 2547  คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติโครงการจัดต้ังวิทยาลัย

ประมงปตตานี  และไดรับงบประมาณ  งบกลางป 2547 (วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.2547) จํานวน 

22,545,200  บาท  ซึ่งไดจัดสรรผานหนวยเบิกของวิทยาลัยการอาชีพปตตานี  ไดชวยเหลือสนับสนุนเปน

หนวยเบิกจายเงินให  โดยไดสรางอาคารศูนยวิทยบริการ  ระบบนํ้าบาดาล ขยายของเขตไฟฟา  ปรับปรุงถนน

ทางเขา  และครุภัณฑ สํานักงาน  ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑหองสมุด  ครุภัณฑเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  ครุภัณฑ

แปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า และครุภัณฑยานพาหนะ (รถยนตขับเคลื่อน  4  ลอ  จํานวน 1 คัน) งบบุคลากร 

งบอุดหนุน โดยมีนายประวิทย  อองสุวรรณ ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 5  ทําหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการ 

เปนผูประสานดําเนินการ และมี นายพงษศักด์ิ  ราชสุวรรณ  ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 5ทําหนาท่ีผูชวย

ผูอํานวยการ (คําสั่งภายในวิทยาลัย)  และวาท่ีรอยตรีนิพนธ  ภูพลับ เปนผูรวมดําเนินการ 

  วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2548  นายปรีชา  เวชศาสตร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาง

แกวทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  ไดทําโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี  ไปเสนอตอ

กองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต)  เน่ืองจากรัฐบาลไดมีการปรับเปลี่ยน วิธีการ

ทางงบประมาณ  โครงการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณ     ระยะที่  2 ของวิทยาลัยประมงปตตานี ไดถูกพับ

ไป    เมื่อนายปรีชา  เวชศาสตร ช้ีแจงถึงความจําเปน ความสําคัญของวิทยาลัยประมงปตตานี  ทางกอง

อํานวยการเสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต.)  ก็ไดอนุมัติงบประมาณมาให  25,000,000  

บาท  โดยมีงบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน และงบลงทุน  โดยไดสรางอาคารเรียน  2  ช้ัน 8 

หองเรียน  2 หลัง  อาคารฝกอาชีพ 1  ช้ัน มีใตถุนโลง  2  หลัง  อาคารประกอบกิจศาสนา จํานวน 2 หลัง  

หอพักนักศึกษาจํานวน  1 หลัง  โรงเพาะฟกสัตวนํ้ากรอยอีก  1  หลัง  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ครุภัณฑ

สํานักงาน และครุภัณฑยานพาหนะ (รถตู 1 คัน , รถกระบะ  1  คัน) โดยมีวาท่ีรอยตรีนิพนธ ภูพลับ รอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา   เปนผูประสานดําเนินการ  โดยมีนายประวิทย  อองสุวรรณ และนายวรยุทธ  ชีว

รัตน  ทําหนาท่ีรองผูอํานวยการ (คําสั่งภายใน)  นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน  นายประพัฒน  กองแกว และ

บุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานีมารวมดําเนินการ 



 

 

  วันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ.2547  นายปรีชา  เวชศาสตร ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัย

ประมงปตตานี ขอเสนอหนวยเบิกใหม ใหวิทยาลัยประมงปตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได

อนุมัติ ใหมีรหัสหนวยงาน  รหัสหนวยเบิกยอย และรหัสบัญชียอย  ในวันที่  21  ตุลาคม พ.ศ. 2547  

วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2548  นายปรีชา  เวชศาสตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพ

บางแกวทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี ไดเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการ

สอน ของวิทยาลัยประมงปตตานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ  จากงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แบบ

บูรณาการตอจังหวัดปตตานี ก็ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ มาเปนเงิน  7,772,900  บาท  โดยไดเปนงบ

บุคลากร  งบดําเนินงาน  และงบลงทุน  โดยสรางโรงอาหารอเนกประสงค  ปายวิทยาลัย  ปอมยาม เสาธง

ชาติ  ปรับปรุงหองเปนหองเรียนรวมและหองประชุม   หอง นํ้า  4 หลัง และครุ ภัณฑยานพาหนะ    

(รถบรรทุก  6 ลอ  1  คัน) 

  ปงบประมาณ 2550  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุน (งบลงทุน) สรางโรงฝกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า 1 หลัง  สรางอาคารบานพักครู 6 หนวย 2 

ช้ัน 1 หลัง  สรางบานพักผูบริหาร จํานวน 1 หลัง และครุภัณฑชุดการเรียนรูดวยตนเอง เปนเงิน 10,553,000 

บาท และชุดกลองวงจรปด งบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 

900,000 บาท 

  นายปรีชา  เวชศาสตร  ไดของบกลางป 2550 ไดงบสรางฟารมตัวอยาง, ขยายเขตไฟฟาแรง

ตํ่า, สรางบานพักเกษตรกร, สรางถนนภายใน, ซื้อรถแทรกเตอร 1 คัน และสรางรั้วรอบวิทยาลัย  รวม

งบประมาณ เปนเงิน 14,200,000 บาท 

 

1.2 ทําเนียบผูบริหาร 

 1 นายวีระศักด์ิ  วงษสมบัติ ผูประสานงาน  พ.ศ.  2536 

 2 นายชลิต  เฟองเรือง  ทําหนาที่ผูอํานวยการ พ.ศ. 2539-2541 

 3 นายประภาค  ขวัญชัยรัตน ทําหนาที่ผูอํานวยการ พ.ศ.  2541-2545 

  4 ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหนาที่ผูอํานวยการ  พ.ศ.2545 – 2546 

4.1 นายไกรสีห ชัยพรหม 

4.2 นายสุชาติ    พรมหิตาทร 

 5 นายปรีชา  เวชศาสตร  ทําหนาที่ผูอํานวยการ พ.ศ.  2546- 2549 

 6.นายปรีชา  เวชศาสตร  ผูอํานวยการ  พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน 

 

1.3 สถานท่ีต้ังและพ้ืนท่ี      

   วิทยาลัยประมงปตตานีต้ังอยูที่ หมูที่ 2 ตําบลบางตาวา และ หมู 8 ตําบลตุยง อําเภอหนอง

จิก จังหวัดปตตานี มีเน้ือที่ทั้งหมด  จํานวน 327 ไร 92.8 ตารางวา  โดยแบงออกเปน  2  แปลง ดังน้ี 



 

 

   - แปลงท่ี 1 ติดเขต ม. 2 ตําบลบางตาวา  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี จํานวน  

152  ไร 3  งาน  40.2 ตารางวา  

   - แปลงท่ี 2  ติดเขต ม. 8 ตําบลตุยง  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี  จํานวน  174  ไร 1 

งาน  52.6  ตารางวา  

 

ปรัชญาสถานศึกษา  

 ปรัชญา      

  อดทน  แกรงกลา ฝาอุปสรรค  รักคุณธรรม 

 

 วิสัยทัศน 

  “สรางแหลงเรียนรู  มุงสูสากล 

  พัฒนาคนอยางตอเน่ือง  ลือเลื่องแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ” 

 

  พันธกิจ 

1. พัฒนาความพรอมดานแหลงเรียนรูและหองเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทุก

ระดับช้ัน 

2. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

3. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ใน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม 

4. การเทียบโอนความรูและประสบการณ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่นําไปสูการ

ปฏิบัติ 

5. ศูนยการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอยางย่ังยืน 

6. พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผูเรียนการอาชีวศึกษาในทุกระดับช้ัน 

7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการ

จัดการเรียนการสอน 

8. สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ 

9. พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 

10. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมความรวมมือ 

11. จัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

12. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 

13. พัฒนาพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

  



 

 

2. หลักสูตรการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอนมี 3 ระบบ คือ 

 1) การจัดการเรียนการสอนในระบบ มี 2 หลักสูตร ไดแก 

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตใน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานการประมง  สาขางานเกษตรทั่วไป และสาขางานอุตสาหกรรมเกษตร  

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สาชางานเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้าทั่วไป สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขางานเกษตรศาสตร  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาชางานเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาวิชาชางกลเกษตร สาขาวิชาชางกลเกษตร 

 2) การจัดการเรียนการสอนนอกระบบไดแก   

  - หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้น 

  - หลักสูตรการศึกษา 9+1  

  - หลักสูตรการเทียบโอนประสบการณ 

 3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไดแก 

  - หลักสูตรเพิ่มวุฒิและอาชีพใหแกเกษตรกรตามความถนัดและสนใจ 

 

จํานวนบุคลากร 76 คน 

จํานวนนักเรียน นักศึกษา 734 คน 

มีงบประมาณประจําป 2553 และเงินบํารุงการศึกษาท้ังสิ้น รวม 2,231,108.04 บาท 

 

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ตามเปาหมาย สภาพ

ความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา) 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 เรื่องมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา ซึ่งกําหนดไว 7 มาตรฐาน 45 ตัวบงช้ี ประกอบดวย มาตรฐานที่ 1ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

วิชาชีพ มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มาตรฐาน

ที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ  

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในปรากฏวาพบผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา

ประจําป 2553 ของวิทยาลัยประมงปตตานี ตามเปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 ซึ่ง จากการระดมความคิดของคณะครู นักเรียนและบุคลากร 

คณะกรรมการบริการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ที่เกี่ยวของ สรุปประเด็นสําคัญในการพัฒนา

ดังน้ี 

1. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

1.นักเรียน-นักศึกษา ทุกคณะและทุกแผนกวิชา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (ไมตํ่ากวา 2.5) สามารถ

ไปประกอบวิชาชีพและสอบเขาแขงขันศึกษาตอในระดับสูงข้ึน ไมตํ่ากวารอยละ 80.00 



 

 

 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

1. ผลงานนักเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคมในระดับดี 

2. นักเรียนนักศึกษา สามารถเขียนสะกดภาษาไทยไดถูกตอง ใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารได

ด ี 

3. ครูมีแผนการสอนที่แสดงใหเห็นวาเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีการบูรณาการ 

4. ครูมีวิธีการที่หลากหลายในการประเมินพัฒนาการของผูเรียน 

5. ผูเรียนผานการประเมินผล มาตรฐานวิชาชีพไมตํ่ากวารอยละ 80 

2.วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคเพ่ือให

ผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางดาน คุณธรรม จริยธรรม ไมตํ่ากวารอยละ 90 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

1. มีแผนการสอนที่มีการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงทุก

รายวิชา 

2. มีการพัฒนาแผนการสอนไปเปนผลงานวิชาการ 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน 

4. ผูเรียนมีวินัย รับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบหลักธรรมของแตละศาสนา 

5. ผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

6. ผูเรียนมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ  

7. ผูเรียนใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

8. ผูเรียนเคารพและรับฟงคําแนะนําของ พอ แม ญาติ  

9. ผูเรียนรักษาและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอื่น  

10. มีความรูและปฏิบัติตนตามกฎหมาย  

11. ผูเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

3.การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับทรัพยากรในทองถ่ิน และมีความยืดหยุนหลากหลายตอเน่ือง

เชื่อมโยง 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

1. มีหลักสูตรที่ยืดหยุน หลากหลาย เช่ือมโยงกับทองถ่ิน 

2. ชุมชน ผูปกครอง ยอมรับและใหความรวมมือ สนับสนุนทั้งเทคโนโลยีและสื่อในการจัดการเรียน

การสอน 

4. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต พัฒนาสุนทรียภาพ

ของผูเรียนท้ังดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา รวมท้ังพัฒนาผูเรียนทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ

ภาษาอังกฤษ 



 

 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 1. ผูเรียนมี่ความขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางาน ทํางานอยางมีความสุข  

2. ผูเรียนสามารถทํางานเปนหมูคณะ ชวยเหลือ รวมมือ รับฟงความคิดของผูอื่น รับผิดชอบผลงานของ

กลุม 

3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

4. มีผูเรียนช่ืนชมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร ีและกีฬา  

5. ผูเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ  

6. สถิติการใชหองสมุด สื่อและแหลงความรูอื่น 

 

 

2. ดานการบริหารและการจัดการ 

เปาหมาย 

1. จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร สาขาแปรรูปสัตวนํ้า และสาขาเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้า ตามโครงการปฏิรูป การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 

(อศ.กช.) 

2. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ใหเกษตรกรผูสนใจ ชาวประมง และเยาวชนผูจบมัธยมศึกษาตอนตน

และตอนปลายจัดทํางานวิจัยและพัฒนา 

3. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียนนักศึกษาและผูผานการฝกอบรม 

4. ดําเนินการธุรกิจฟารมศึกษาใหเปนตัวอยางแกนักศึกษา ประชาชน  

5. สรางรายไดใหนักศึกษาระหวางเรียน 

6. จัดการสอนรวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

7. บริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อใหเปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปภายใตโครงการ “อาชีวรวมดวยชวย

ประชาชน”  

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

1. มีโครงสรางการบริหารงานชัดเจน  

2. ทุกคนไดเสนอความคิดเห็นขามสายงานและตามสายงาน  

3. มีการประชุมวิชาการ  

4. ครูสอนตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวารอยละ 90  

5. สถิติคร ูจําแนกตามสาขาวิชาที่สอนไดสัดสวนกับจํานวนนักเรียนตามเกณฑมาตรฐาน  

6. ครูมีความสามารถในการศึกษาวิจัย หาความรูขาวสารพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอน  

7. ครูมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกไขสถานการณได  

8. บุคลากรไดรับการฝกอบรม หรือศึกษาดูงานทางดานวิชาชีพและวิชาการ  

9. ลูกจางช่ัวคราว มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเหมือนกันกับบุคลากรประจํา  



 

 

10. มีการบํารุงขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากร  

11. บุคลากรทุกฝายมีความต้ังใจและรวมมือในการทํางานเพื่อการพัฒนา  

12. มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน ทันเหตุการณ สามารถนําไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุง

งาน 

13. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการหรือสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ

เปรียบเทียบเปาหมาย  

14. มีผลงานการวิจัยการประเมินที่สามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุง ตัดสินใจงานได  

15. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี สื่อ มาใชในการเรียนการสอน  

16. ผูปกครองและชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ยอมรับความสามารถและใหความรวมมือในการจัดการ

เรียนการสอน  

17. มีรายไดจากผลผลิตการเรียนการอสน 

18. ผูนําทางการศึกษามีหลังการครอบตน ครองคน ครองงาน  

19. ผูนําทางการศึกษามีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาเปนประชาธิปไตย 

 

3. ดานทรัพยากร 

เปาหมาย  

1. วิทยาลัยฯ จัดหาทรัพยากรอยางเรงดวน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

เพียงพอตอการใชงาน ปรับปรุง ซอมแซม พัฒนา ทรัพยากรที่มีอยูแลวใหใชประโยชนไดสูงสุด โดยจัดสรร

งบประมาณทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนอยางเพียงพอ 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

1. มีงบประมาณทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาบํารุงรักษา ทรัพยากรทางการศึกษา  

2. มีคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงาน  

3. มีการพัฒนาและสรางสื่อการเรียนการสอนของบุคลากรภายใน  

4. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ เอื้อตอการเรียนรูอยางครบถวน เพียงพอไดมาตรฐาน สะอาดเปนระเบียบ

พรอมใช 

5. ภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคาร ไดรับการปรับปรุงเอื้อตอการเรียนการสอน  

6. มีสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ เพียงพอเพื่อพัฒนาบุคลากรและการเรียนการสอน  

7. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาทรัพยากร 

4. ดานสภาพแวดลอม 

เปาหมาย  

1. วิทยาลัยฯ และนักเรียน นักศึกษา พัฒนาและบํารุงรักษาสภาพแวดลอมภายในใหเปนอุทยาน

การศึกษาที่เอื้อตอการบริหารงานและการเรียนรูในวิชาชีพ สถานศึกษามีความปลอดภัย สะดวก สะอาด ถูก

สุขอนามัยปลอดยาเสพติด อบายมุข ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 



 

 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

1. มีกฎระเบียบปฏิบัติชัดเจน  

2. มีบริการและสวัสดิการอยางทั่วถึง  

3. จํานวน และประเภทของโครงการ/กิจกรรม  

4. สถิติการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา  

5. สภาพและบรรยากาศของสถานศึกษาในหองเรียน/นอกหองเรียน 

6. ผลสํารวจความคิดเห็นของครู ผูปกครอง นักเรียนนักศึกษา ชุมชนตอการพัฒนาสถานศึกษา  

7. บุคลากร นักเรียนนักศึกษา มีสุขภาพจิตดี รางกายแข็งแรง สมบูรณ  

8. ชุมชนใหความรวมมือสอดสองดูแล นักเรียนนักศึกษา และมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา  

9. สถิติผูปลอดอบายมุขสูงข้ึนกวาเดิม  

10. ผูเรียนมีความรัก สามัคคี มีนํ้าใจ ทํางานเปนกลุม กลาแสดงออก ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

11. ผูเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑมาตรฐาน รูจักดูแลสุขภาพตนเอง  

12. ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั่วไปราเริงแจมใส 

5. ดานการกํากับ ตรวจสอบและรายงาน 

เปาหมาย 

1. วิทยาลัยฯ พัฒนาระบบการกํากับ ติดตามงานระบบการตรวจสอบ การประสานงานการ

ประชาสัมพันธ โดยการรายงานกิจกรรมภายในใหชุมชน ผูปกครองทราบอยางตอเน่ือง 

สภาพความสําเร็จทีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

1. การรายงานผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ ความสําเร็จไปยังผูปกครอง ชุมชน  

2. รายงานการดําเนินงานประจําป  

3. ผลการประเมินตนเอง  

4. ผลสํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง ชุมชน 

 

4. จุดเดนและจุดท่ีตองพัฒนา 

2.1 จุดเดนจุดแข็ง 

จุดแข็งของสถานศึกษา 

 1)  วิทยาลัยมีผูนําที่มีวิสัยทัศนมีความต้ังใจเสียสละในการพัฒนาองคกร 

 2)  วิทยาลัยมีโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต  เรียนฟรี  อยูประจํา  ทําโครงการในระดับ ปวช.  

3)  การจัดการศึกษา สามารถจัดรวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชนในสถานการณแสวงหา

ความรวมมือการศึกษาบนพื้นฐานของการใชทรัพยากรรวมกัน 

4) มีศักยภาพในการจัดการแหลงเรียนรูตาง ๆ ภายในสถานศึกษาตามสาขาวิชาที่เปดสอนแตละ

หลักสูตรอยางสอดคลองและเหมาะสม 

5)   เปนสถานศึกษาดําเนินภารกิจภายใตเขตพัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  



 

 

 6)  ต้ังอยูในภูมิภาคการพัฒนาโครงสรางสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และการสรางความรวมมือระหวาง

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใตสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต ๑ 

 7)  นักศึกษาของวิทยาลัยผานการศึกษาทางดานการศาสนา ดานคุณธรรมจริยธรรมเปนเครื่องยึด

เหน่ียวจิตใจรอยละ 100 

8)  ไดรับความรวมมือการสนับสนุนจากนโยบายการพัฒนาที่หลากหลายจากองคกรตาง ๆ ในการ

บริการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

 9)  สงเสริมการเรียนรูงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมทางการศึกษา ทางดานวิชาชีพ และ

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน สิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 

เกียรติยศและจุดเดนสถานศึกษา 

1.  มีผูนํา (นายปรีชา  เวชศาสตร) ที่เขมแข็ง มีวิสัยทัศนเปนผูนํามืออาชีพที่ใชหลักการบริหารแบบมี

สวนรวมและธรรมภิบาลในการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี 

2.  มีหลักสูตรที่หลากหลาย คือยืดหยุนตามความตองการของผูเรียนสามารถปรับหลักสูตรสาขาวิชา 

และการเทียบโอน 

3.  เปนสถานศึกษาที่อยูในแผนยุทธศาสตรจังหวัดและยุทธศาสตร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ใหการ

สนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากร 

4.  วิทยาลัยประมงปตตานีต้ังอยูที่จุดภูมิศาสตรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการจัดการเรียนการสอน ดาน

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยมีพื้นที่ติดชายฝงทะเลมีความยาว 1200 เมตร มีคลองนํ้าจืดที่ไหลผานสามารถปรับ

ความเค็มตามความตองการของชนิดสัตวนํ้าเปนบริเวณที่มีสัตวนํ้าชุกชุม เน่ืองจากมีแพลงกตอนจํานวนมาก 

5.  เปนสถานศึกษาดานอาชีวเกษตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งสาขาวิชาประมง และสาขาวิชา

เกษตรศาสตร เพื่อรองรับอาชีพที่สอดคลองและธํารงเอกลักษณของทองถ่ิน 

6.  นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี เปนตัวแทนของสมาชิกองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ

ไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของหนวยปตตานี นําเสนอ

ผลงานทางวิชาการตอหนาพระที่น่ังองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใตกิจกรรม

หลักโครงการสรางชีวิตใหมใหเยาวชนในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 28 วันที่ 9 กุมภาพันธ 

2550 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และไดรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานในระดับชาติครั้ง

ที่ 29 ปการศึกษา 2550 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร   

7.  รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับภูมิภาคประจําภาคใต ตามโครงการพูดเพื่อชาติ ปที่ 2 

ตอนตามรอยพอ ขออยูอยางพอเพียง ประเภทนิทรรศการและรามาทอลคโชวสื่อผสมรวมกับการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย วันเสารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ณ ลีการเดน อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

8.  วิทยาลัยประมงปตตานี โดยนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการกิจกรรมหลักโครงการสมานฉันท

เทิดไทองคราชัน และไดรับรางวัลชนะเลิศในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคใตครั้งที่ 29 ประจําป

การศึกษา 2550 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล / ชนะเลิศในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติครั้งที่ 

29 ปการศึกษา 2550 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  



 

 

9.  นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี ไดรวมประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมดีเกรฮูลู ชนะเลิศ

ปร ะจํ าป  2 550  แล ะ  2551  ใน โ คร ง ก า ร เย า วชนอ นุ รั กษ ไ ท ยฟ นฟู เ ชิ ด ชู วัฒ นธร ร ม ใต  ณ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เปนรางวัลที่ไดรับ 3 ป อยางตอเน่ือง จนไดรับโลหรางวัลจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 

10.  นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี เปนตัวแทนอาชีวศึกษาภาคใต (1 ใน 10 ) รวมประกวด

โครงการสรางสรรคคนพันธุอา ระดับประเทศ ปการศึกษา 2550 และไดรับรางวัลชนะเลิศดานการใช

ภาษาไทย / ดานมนุษยสัมพันธในการประกวดโครงการสรางสรรคคนพันธุ อา ระดับประเทศ ปการศึกษา 

2550 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 

11. แสวงหาความรวมมือ จัดการโครงการศึกษารวมระหวางมหาวิทยาลัยแมโจ และวิทยาลัยประมง

ปตตานี จัดหลักสูตร การจัดการชุมชน รัฐศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

12. นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2550 จํานวน 2 คน ปการศึกษา 

2551 จํานวน 2 คน ป 2552 จํานวน 1 คน ป  

13. นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันดีเกรฮูลูและการเตนรองเง็ง ครั้ง

ที่ 1 ประจําป 2549 โครงการเยาวชนอนุรักษ : ฟนฟูเชิดชูวัฒนธรรมใต   

14. วิทยาลัยไดรับโลที่ระลึกในโอกาสที่ใหการสนับสนุนการฝกอบรมการเลี้ยงปลา  

15. นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันเดิน-ว่ิง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฟนรัน 

ระยะทาง 5 กิโลเมตร ประเภทชาย อายุ 14-19 ป เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

16. วิทยาลัยไดรวมกิจกรรม “มหกรรมคนตานี...มีงานทํา” ระหวางวันที่ 6-9 ธันวาคม 2549 

17. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุนที่ 1 จํานวน 8 คน รุนที่ 2 จํานวน 2 คน รุนที่ 3 จํานวน 

2 คน 

18. นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดนิทรรศการตาม

โครงการ “คนพันธ R ปลอดภัยเอดส ปฏิเสธยา ชวยเหลือสังคม” 

19. วิทยาลัยประมงปตตานี ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมแกไขปญหายาเสพติด ตามนโยบายของ

รัฐบาล จนบังเกิดผลสําเร็จและประโยชนตอสังคมและประเทศชาติอยางดีย่ิง 

20. บันทึกขอตกลงความรวมมือภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อรวมจัดการศึกษา

อาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ระหวางสถานีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงจังหวัดปตตานีกับวิทยาลัย

ประมงปตตานี โดยแสดงเจตจํานงจะประสานความรวมมือ ผนึกกําลัง สงเสริมสนับสนุนชวยเหลือในการจัด

การศึกษาหรือพัฒนากําลังคนของประเทศชาติตอไป 

21. ไดรับเกียรติบัตรโครงการ สสส.สงขลามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่9 

22. วิทยาลัยประมงปตตานี ไดเขารวมงานมหกรรมอาชีวศึกษา สรางคน สรางงาน สูถนนอาชีพ 

ระหวางวันที่ 22-23 กันยายน 2548 ณ ศูนยการคาบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอร สาขาปตตานี 



 

 

23. . วิทยาลัยไดใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับการผลิตสัตวนํ้า ใหเปนฟารมสัตวนํ้าที่มี

การจัดการสุขอนามัยที่ดีและมีผลผลิตสัตวนํ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับฟารม

เลี้ยงสัตวนํ้า 

24 สถานศึกษาไดรับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง 52 (สถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการ

สอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 25. ชนะเลิศการแขงขันจรวดขวดนํ้า ระดับประเทศ ในงานสัปดาหวันวิทยาศาสตรประจําปการศึกษา 

2552 ประเภท แมนยําและประเภทยิงไกล 

 26.เปนตัวแทนการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม โมบายแกซ ในงานประชุมวิชาการอกท.ระดับชาติ 

 27. นักศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ปวส. ปการศึกษา 2552 

 28. สถานศึกษาไดรับโลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การ

แขงขันดีเกรฮูลู ในโครงการประกวดดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบาน พุทธศักราช2552 

 29. นักศึกษาไดรับคัดเลือกการประกวดโครงการคุณธรรมนําความรูที่ดีเดน ระดับภาค ภาคใต 

ประจําปการศึกษา 2552 

 30. วิทยาลัยประมงปตตานีไดรับโลเกียรติคุณ ในดานการมีผลการดําเนินงานตามโครงการสรางอาชีพ

เพื่อชุมชนดีเดนของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี ประจําปพ.ศ.2552 

 31.ไดรับเกียรติบัตร สัมมนากิจกรรมหลัก งานประชุมวิชาการอกท. ระดับชาติ ลําดับที่ 2 ปการศึกษา

2552 

 32. ไดรับเกียรติบัตร สัมมนาโครงการสนองพระราชดําริฯ งานประชุมวิชาการอกท. ระดับชาติ ป

การศึกษา2552 

 33.ไดรับการคัดเลือกเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบาย 3D โดยมี

จุดเดนดานความเปนประชาธิปไตย 

 34. วิทยาลัยประมงปตตานี ไดผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา ปการศึกษา 2552 

 35. ไดรับเกียรติบัตรในการจัดงานนิทรรศการ 18 ป อาชีวะไทย กาวไกลสูอนาคต ป 2552 

 36. ไดรับโลเกียรติคุณ วิทยาลัยประมงปตตานี มีผลการดําเนินงานโครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน 

ดีเดน ของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 

 37. ไดรับรางวัล อกท.หนวยปตตานี มีมาตรฐาน ระดับเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 38. ไดรับโลรางวัล สถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ตามนโยบายสถานศึกษา 3D ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 39. ไดรับโลรางวัล the best practice ประจําปการศึกษา 2552 โครงการ อกท.สานฝนเพื่อกลุม

สตรีสานสัมพันธ 

 40. วิทยาลัยประมงปตตานี มีผลการดําเนินงานโครงสรางอาชีพเพื่อชุมชุม ดีเดน ของอาชีวศึกษา

จังหวัดปตตานี ป 2553 



 

 

 41. อกท.หนวยปตตานีผานการประเมินมาตรฐานเหรียญทอง ประจําปการศึกษา 2553 

 42. อกท.หนวยปตตานีผานการประเมินมาตรฐานเหรียญเงิน (ผานมาตรฐาน 3 ปซอน ) ประจําป

การศึกษา 2553 ระดับภาคใต 

 43. ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานของสมาชิก สาขาสัตวบาล ระดับชาติในงานประชุมวิชาการ 

อกท.ระดับชาติครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 

 44. ชนะเลิศอันดับที่ 3 การแขงขันสัมมนาผลงานทางวิชาการ สาขากิจกรรมหลัก ภาคบรรยาย 

ระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 

 45. ชนะเลิศอันดับที่ 3 การแขงขันสัมมนาผลงานทางวิชาการ สาขากิจกรรมหลัก ภาคโปสเตอร

ระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 

 46. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปดปายวิทยาลัยประมงปตตานี ในวันที่ 

12 มกราคม  พ.ศ. 2553 

2.2 จุดท่ีตองพัฒนาของสถานศึกษา 

1) สรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สอดคลองเหมาะสมไดมาตรฐาน 

2) พัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองแกผูเรียนที่สอดรับกับชุมชนและสังคม 

3) พัฒนาเกณฑมาตรฐานทางดานพัฒนาผูเรียนที่ยึดตามสภาพจริง เนนการเพิ่มศักยภาพการ

จัดการเรียนการสอน  ดานการใชภาษาและคณิตศาสตร 

4) สรางเครือขายทางดานอาชีพและการเรียนรูที่หลากหลายใหกับองคกร 

5) สรางศูนยการเรียนรูที่เปนมาตรฐานในระดับสากล 

6) จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูเนนการบูรณาการเปนหลัก 

7) พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเทคโนโลยีงานอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

8) เช่ือมโยงกับเครือขายการเรียนรูรูปแบบสรางความรวมมือระหวางนานาชาติในภูมิภาคอยางเปน

รูปธรรม 

9) สรางคุณลักษณะทางการศึกษาใหเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

10) พัฒนาศูนยสรางใหไดมาตรฐานระดับชุมชน 

11) สรางสมรรถนะผูเรียในสาขาวิชาชีพ 

3. แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 วิทยาลัยฯ ไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดดังน้ี 

3.1 แผนพัฒนาผูเรียน 

3.1.1 จัดการเรียนการสอน โดยมุงสมรรถนะอาชีพ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1.2 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคและบูรณาการทางวิชาและสาขางาน 



 

 

3.2 แผนพัฒนาบุคลากรและครู อาจารย 

3.2.1 สงเสริมสวัสดิการ 

3.2.2 เพิ่มพูนความรู ประสบการณใหม 

3.2.3 สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการ 

3.2.4 แผนพัฒนาทางดานการบริหารจัดการ 

3.2.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.2.6 สงเสริมและพัฒนาการทํางานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน 

3.2.7 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.2.8 สงเสริมกํากับติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน 

3.2.9 บริหารงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารวิทยาลัยของครูสอน 

3.2.10 แผนพัฒนาการจัดการทรัพยากร 

3.2.11 จัดหางบประมาณสนับสนุน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการพัฒนา 

บุคลากรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 

3.2.12 สงเสริม สนับสนุนการพึ่งตนเองของบุคลากรภายใน ในการจัดสราง และ 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตนสังกัด ปการศึกษา 2552 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

จุดเดน 

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน สาขาการเกษตรและงานประมง สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ธํารงเอกลักษณของทองถ่ิน และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหผูเรียนมี

มาตรฐานวิชาชีพ และสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

นักศึกษามีทักษะดานการสื่อสาร การฟง การสนทนาภาษาไทยและภาษาตางประเทศนอย 

มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

จุดเดน 

 สถานศึกษาเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนการสอนที่บูรณาการใหตรงกับสมรรถนะวิชาชีพ 

จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ ไดรับความรวมมือจากเอกชนเปนอยางดี มีการลงนามความ

รวมมือกับสถานประกอบการ ในการฝกผูเรียนในสถานประกอบการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 มีการบันทึกการใชเครื่องมือ อุปกรณ สื่อการสอนนอย 

สรางมาตรฐานการเรียนรูไดมาตรฐานสอดคลองกับทองถ่ิน 



 

 

มาตรฐานท่ี 3กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

จุดเดน 

 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ อนุรักษ 

สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณีหลากหลายโครงการและไดรับความรวมมือจากชุมชนทองถ่ินเปนอยางดี 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําชวยเหลือนักศึกษา ยังไมเปนระบบ 

มาตรฐานท่ี 4การบริการวิชาชีพสูสังคม 

จุดเดน 

 สถานศึกษาใหบริการวิชาชีพ สงเสริมความรู ทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพแกชุมชน ทองถ่ิน มี

จํานวน 22 โครงการ และไดรับความรวมมือจากหนวยงานในทองถ่ินอยางตอเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ขาดการติดตามผลประเมินผลอยางตอเน่ือง 

 เอกสารไมจัดทํารูปเลม 

 

 

มาตรฐานท่ี 5นวัตกรรมและการวิจัย 

จุดเดน 

 ผูเรียนและผูสอนมีความรวมมือในการจัดทําสิ่งประดิษฐที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการ

สอน และพัฒนาวิชาชีพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การนําสิ่งประดิษฐ โครงการ ผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาชุมชนมีนอย 

มาตรฐานท่ี 6ภาวะผูนําและการจัดการ 

จุดเดน 

 ผูบริหารใหความสําคัญและสงเสรมใหครู – อาจารย มีสวนรวมและพยายามในการดําเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติงาน ครู – อาจารย ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองและหลากหลาย 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ครู- อาจารย บุคลากรในสถานศึกษา ยังขาดความเขาใจ ความหมาย และรายละเอียดของตัวบงช้ี ไม

มีเครื่องมือวัดและประเมินผลโครงการที่ชัดเจน 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตนสังกัด ประจําป 2552 ผลคะแนนเฉลี่ย 3.87 

 แปลผลในระดับ ดี 

จุดเดน 

1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธที่ดี 



 

 

2. ไดรับความรวมมือจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อรวมจัดการศึกษาระหวางสถานีเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้าชายฝง จังหวัดปตตานี กับวิทยาลัยประมงปตตานี 

3. ไดรับการสนับสนุน สงเสริม งบประมาณและบุคลากรตามแผนยุทธศาสตรจังหวัดและยุทธศาสตร 

3 จังหวัดชายแดนใต 

4. นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจําป 2550 จํานวน 2 คน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สงเสริม พัฒนาบุคลากรเพื่อสรางแนวคิดในงานวิจัยและสรางนวัตกรรม 

2. การนําสิ่งประดิษฐ การวิจัยไปใชพัฒนาชุมชนและบริการประชาชนไดนอย 

 

ตัวบงชี้ท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับ ดี ไดแก 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี  1  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันปทุกช้ันป 

ตัวบงชี้ท่ี  2   รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร  มาใชแก

แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

ตัวบงชี้ท่ี  5.  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่ดีงานในวิชาชีพ บุคลิกภาพที่เหมาะสม  และ

มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ตัวบงชี้ท่ี 8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  ที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี  10  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและ

ศึกษาตอภายใน 1 ป 

ตัวบงชี้ท่ี 12   รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ  และมีรายไดระหวางเรียน 

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  13  รอยละหลักสูตรสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี  14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนน

สมรรถนะอาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี  15  สถานศึกษาจัดการการเรียนรูอยางหลากหลาย 

ตัวบงชี้ท่ี  16  ระดับความพังพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  17   รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก  อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการ

สอนอยางเหมาะสม 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  18  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

ตัวบงชี้ท่ี  19  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรง

ฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวบงชี้ท่ี  20   ระดับคุณภาพการบริหารงานและการจัดการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิง

ธุรกิจ 

ตัวบงชี้ท่ี   21  ระดับความเหมาะสมในการจัด  ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวบงชี้ท่ี  22  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ  และอุปกรณ 

ตัวบงชี้ท่ี  23  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ

ตอการเรียนรู  ในสาขาวิชา/สาขางาน 

ตัวบงชี้ท่ี  24.  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

ตัวบงชี้ท่ี  25.  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี  26  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา  จัดการศึกษาระบบทวิภาคี

และระบบปกติ 

ตัวบงชี้ท่ี  27  จํานวนคน – ช่ัวโมง ของผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ที่มีสวนรวมในการ

พัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 29  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 30  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 31.  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 32.  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 

ตัวบงชี้ท่ี 33.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดี

งามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ(รอยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทัง้ 3 

กิจกรรม) 

ตัวบงชี้ท่ี 34.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม(รอยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 2 กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี35.  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการ

พัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการ     ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

ตัวบงชี้ท่ี36.  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ

ตองบดําเนินการ 

มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี 37.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียน

การสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน  หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน 

ทองถ่ิน และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ 

ตัวบงชี้ท่ี 38.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ ไดรับการ

เผยแพรระดับชาติ 

ตัวบงชี้ท่ี 40.  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  

และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 41.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม

ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

ตัวบงชี้ท่ี 42.  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยาง

ถูกตอง เหมาะสม 

ตัวบงชี้ท่ี 43.  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

 

ตัวบงชี้ท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับ พอใช ไดแก 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟงการ อานการเขียน และการสนทนา  ทั้ง

ภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 

ตัวบงชี้ท่ี6.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิ  ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี 21.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวบงชี้ท่ี28.  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี39.  รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 

และโครงงานตองบดําเนินการ (ยกเวนงบลงทุน) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 

แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต(คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 

2551) 

 วิทยาลัยฯ ไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดดังน้ี 

5.5.1แผนพัฒนาผูเรียน 

5.5.1.1 จัดการเรียนการสอน โดยมุงสมรรถนะอาชีพ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

5.5.1.2 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคและบูรณาการทางวิชาและสาขางาน 

5.5.2แผนพัฒนาบุคลากรและครู อาจารย 

  5.5.2.1 สงเสริมสวัสดิการ 

  5.5.2.2  เพิ่มพูนความรู ประสบการณใหม 

  5.5.2.3 สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการ 

5.5.2.4  แผนพัฒนาทางดานการบริหารจัดการ 

5.5.2.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

5.5.2.6 สงเสริมและพัฒนาการทํางานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน 

5.5.2.7 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5.5.2.8 สงเสริมกํากับติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน 

5.5.2.9 บริหารงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารวิทยาลัยของครูสอน 

5.5.2.10 แผนพัฒนาการจัดการทรัพยากร 

5.5.2.11 จัดหางบประมาณสนับสนุน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการพัฒนา 

บุคลากรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 

5.5.2.12 สงเสริม สนับสนุนการพึ่งตนเองของบุคลากรภายใน ในการจัดสราง และ 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต (คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาโดยตนสังกัด ประจําป 

2552) 

 1.สงเสริมใหผูสอน และผูเรียนรวมมือจัดทําสิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานวิชาการ วิชาชีพ 

 2.นําสิ่งประดิษฐ งานวิจัยไปใชในการพัฒนาชุมชน 

 3.สรางรูปแบบและกระบวนการเผยแพรงานวิจัยและนวัตกรรม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษา รอบท่ี 2 

ประจําป 2552 

ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 



 

 

 ผลการประเมินวิทยาลัยประมงปตตานี มีผลการประเมินระดับสถานศึกษาไดระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.46 

ผลการประเมินระดับมาตรฐานไดระดับดีมาก 2 มาตรฐาน ไดแกมาตรฐานที่ 5 การใหบริการทางวิชาการตอ

ชุมชนและสังคม และมาตรฐานที่ 6 การบริหารและการจัดการ ระดับดี 4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1 การ

ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 คุณภาพของผูผูสําเร็จการศึกษา มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษาและมาตรฐานที่ 5 

การบริการทางวิชาการตอชุมชนและสังคม และไมมีมาตรฐานใดอยูในระดับตองปรับปรุง 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษา 

ประจําป 2552 

มาตรฐาน คะแนน ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 การประกันคุณภาพภายใน 4.50 ดี 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 4.50 ดี 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา 4.00 ดี 

มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารย

และนักศึกษา  

4.33 ดี 

มาตรฐานที่ 5 การใหบริการทางวิชาการตอชุมชนและสังคม 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 การบริหารและการจัดการ 4.75 ดีมาก 

ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 4.46  

 

จุดเดนของสถานศึกษา 

1. บุคลากรในวิทยาลัยทุกระดับมีความกระตือรือรนและมุงมั่นพัฒนางานตามภารกิจดวยความ

มุงมั่นและรับผิดชอบเพื่อใหเกิดคุณภาพ 

2. มีสํานักงานประกันคุณภาพภายใน และอาจารยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบมุงมั่นสะทอนคุณภาพ 

3. ผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพในระดับที่สูง 

4. สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณภาพของนักศึกษาที่จบออกไปประกอบอาชีพอยูใน

ระดับดีในทุกดาน 

5. สถานศึกษาจัดการเรียนรูโดยเนนการฝกปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

สอดคลองกันพันธกิจของสถานศึกษา 

6. มีการประสานกับภาคธุรกิจและภูมิปญญาทองถ่ินในการแสวงความรวมมือในการจัด

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. มีจํานวนกิจกรรมและโครงการพัฒนานักศึกษาครบถวนในทุก ๆ ดาน มีการดําเนินการอยาง

เปนระบบ มีการรายงานผลและการประเมินผลการดําเนินงานอยางครบถวน 



 

 

8. สถานศึกษามีจํานวนผลงานนวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ จํานวนมากและสามารถนําไปใช

ประโยชนได 

9. สถานศึกษาไดมีการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและทองถ่ินเกี่ยวกับการใหความรูทาง

วิชาการและวิชาชีพผานกิจกรรมการฝกอบรม สัมมนา การใหบริการจํานวนมาก มีการบูรณา

การในการจัดการเรียนการสอนและมีการประเมินผลการใหบริการอยางครบถวน 

10. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา มีศิลปะในการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการ 

มีการกระจายอํานาจตามโครงสรางของการบริหาร 

11. อาจารยผูสอนทุกคน ไดรับการพัฒนาในดานวิชาชีพที่สอนและกระบวนการจัดการเรียนรู

อยางตอเน่ือง 

 

จุดท่ีสถานศึกษาควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพอาชีวศึกษาภายในลงสูระดับสาขาวิชา 

2. ควรพัฒนาระบบแผนงานโครงการใหเอื้อการกับการประกันคุณภาพภายใน 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของนักศึกษาในทุก ๆ ดานใหเปนระบบ สามารถสืบคนหาขอมูลได

งาย 

4. การจัดสรรงบประมาณคาวัสดุฝกใหมีจํานวนที่เพิ่มมากข้ึน 

5. ควรหาวิธีการในการเพิ่มจํานวนครูนาขาที่ยังขาดแคลน เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีแนวโนม

จํานวนเพิ่มข้ึน เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ควรพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐใหสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรในชุมชน 

เพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกรอยางแทจริง 

7. การบริหารจัดการขอมูลใหเปนระบบ มีโครงสรางของระบบและพัฒนาเครือขายใหครอบคลุม

ทุกๆ งานในสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

1. ควรนิเทศ ใหการสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพในระดับสาขาวิชา เพื่อสะทอนคุณภาพ

ในระดับสาขาวิชาไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

2. สถานศึกษาควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบแผนงานโครงการ 

3. จากขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําใน 1 ป ผูรับผิดชอบควรประมวลผลขอมูลของผู

ประกอบอาชีพอิสระ ควรจะมีขอมูลที่ชัดเจนวาประกอบอาชีพอะไร ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน

มาหรือไม ควรปรับปรุงแบบสอบถามใหมีขอมูลที่ชัดเจนในการประมวลผล 

4. ควรประสานงานกับตนสังกัดหรือจากหนวยงานอื่น ๆ ในการสนับสนุนงบประมาณในการจัด

การศึกษาเพิ่มข้ึน 

5. ควรวิเคราะหอัตรากําลัง และความพรอมของสถานศึกษาในระยะยาว เพื่อรองรับการเพิ่มข้ึน

ของผูเรียน เพื่อจัดอัตรากําลังความตองการของบุคลากรไวรองรับความพรอมในอนาคต 



 

 

6. ควรหาวิธีการลดตนทุนในการผลิตนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเพื่อใหเกิดการคุมคาของการ

นําไปใชของเกษตรกรในชุมชน 

7. พัฒนาระบบฐานขอมูล โดยจัดทําขอมูลใหเปนปจจุบัน เพิ่มการบริการขอมูลใหครอบคลุมทุก

งานของสถานศึกษา และควรเพิ่มระบบความปลอดภัยของการใชคอมพิวเตอรในสถานศึกษา

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ประจําป 2552 ระดับสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 
ผลการประเมิน 

(ปการศึกษา 2552) 

1 3.25 

2 3.43 

3 5 

4 5 

5 5 

6 5 

7 4.25 

รวมเฉลี่ย 4.42 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

5. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 

1. ควรมีการจัดทําวิจัยสถาบัน เพื่อนําขอมูลจากการวิจัยมาใชในการวางแผน และพัฒนาการจัด

กาเรียนการสอน และการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. สถานศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนจนถึงระดับ

ปริญญาตรีทั้งในดานบุคลากร เครื่องมือและครุภัณฑ 

3. ผูเรียนมีสมรรถนะการเรียนในวิชาชีพ มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพแตละสาขา 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนท่ี 2 

บทสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงช้ี 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2553 ตามตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม สรุปไดดังน้ี   

 

ตัวบงชี้ท่ี  1   ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน  1  ป 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวน 

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา/

ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอในสาขาท่ีเก่ียวของ 

ไดงานทํา 

สาขาท่ี

เก่ียวของ 

ประกอบ

อาชีพ

อิสระ 

ศึกษาตอ 

สาขาท่ี

เก่ียวของ 

รวม 

ท้ังหมด 
รอยละ 

ระดับ  ปวช.       

    สาขาวิชาเกษตรศาสตร 38 1 - 37 38 100 

รวมระดับ  ปวช. 38 1 - 37 38 100 

ระดับ  ปวส.       

    สาขาวิชา เกษตรศาสตร 8 - - 7 - 87.5 

    สาขาวิชา  เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 5 1 - 3 4 80 

    สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ  7 - - 7 7 100 

รวมระดับ  ปวส. 20 1 1 17 20 95 

รวมท้ังหมด 58 2 1 54 57 98.3 

 

สูตรการคํานวณ 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําและ/หรือศึกษาตอและ/หรือ

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวของภายใน  1  ป 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  
X   100  



 

 

วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 

...................................................................57.x.100....=....98.3/20....=.....4.92................................................

.............................................................................58....................................................................... 

คะแนนที่ได  เทากับ  .........4.92......................................................... 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  2   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวน 

ท้ังหมด 

จํานวน 

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ีสอบผาน 

การทดสอบเชิงวิชาการฯ 
รอยละ 

ระดับ  ปวช. 3    - 

    สาขาวิชา ประมง 18 10       ** หมายเหตุ - 

    สาขาวิชา เกษตร 15 11       เปนขอยกเวน - 

รวมระดับ  ปวช. 3 33 21       ดําเนินการทดสอบ - 

ระดับ  ปวส. 2         จากหนวยงาน สทศ. - 

    สาขาวิชา ประมง 22 13       ของ สอศ. - 

    สาขาวิชา เกษตร 15 15      - 

    สาขาวิชา คอมพิวเตอรฯ 25 23  - 

รวมระดับ  ปวส. 2 62 51  - 

รวมท้ังหมด 95 72  - 

 

สูตรการคํานวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายที่สอบผานการทดสอบเชิงวิชาการ   

ดานความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  
X   100  



 

 

วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสตูรการคํานวณ) 

...................................................................................................................................................... 

..................................................................-.................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

คะแนนที่ได  เทากับ  .................................................................. 

 

หมายเหตุ  เปนขอยกเวนสําหรับหนวยงานของ สอศ. ในการทดสอบเชิงวิชาการ 

 

ตัวบงชี้ท่ี  3  ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคกรที่เปนที่ยอมรับ 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวน 

ท้ังหมด 

จํานวน 

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ีสอบ

ผานเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพฯ 

รอยละ 

ระดับ  ปวช. 3     

    สาขางานการประมง 18 10 18 100 

    สาขางานเกษตรทั่วไป 15 11 15 100 

รวมระดับ  ปวช. 3 33 21 33 100 

ระดับ  ปวส. 2     

    สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 20 13 20 100 

    สาขางานเกษตรศาสตร 15 15 15 100 

    สาขางานเทคโนโลยี

สํานักงาน 

23 23 23 100 

รวมระดับ  ปวส. 2 58 51 58 100 

รวมท้ังหมด 91 72 91 100 

 

สูตรการคํานวณ 

 

 

 

 

 

 

จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายที่สอบผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  

X   100  



 

 

 

 

วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 

...................................................................................................................................................... 

...........................................91..x..100...=....100/2...=....5......................................................... 

................................................91................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

คะแนนที่ได  เทากับ  .........5......................................................... 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  4  ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนํา ไปใชประโยชน 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวน 

ผูเรียน 

ท้ังหมด 

จํานวนผลงานฯ ท่ีไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับ

รางวัล/ระดับคุณภาพผลงาน 

x0.50 x0.70 x0.90 x1.00 รวม 

ระดับ  ปวช.         

    สาขาวิชา ประมง 49 48 2 3 2 30.1 

    สาขาวิชา เกษตรศาสตร 52 59.5 1 1 2 33.35 

    สาขาวิชา อุตสาหกรรมแปรรูป 33 33 1 1 1 19.1 

รวมระดับ  ปวช.  134 140.5 4 5 5 82.55 

ระดับ  ปวส.        

    สาขาวิชา ประมง 50 60 0 1 4 17.4 

    สาขาวิชา  เกษตรศาสตร 39 46 0 0 0 27.5 

    สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ 55 67 0 0 0 19.5 

รวมระดับ  ปวส. 2 144 173 0 1 4 91.4 

รวมท้ังหมด 278 313.5 4 6 9 173.95 

ผลคูณของจํานวนผลงานกับ 

ระดับคุณภาพผลงาน 

 
156.75 2.8 5.4 9 173.95 

 

 



 

 

หมายเหตุ  ระดับคุณภาพผลงาน 0.50  ระดับภายในสถานศึกษา  0.70  ระดับจังหวัด  ชุมชน  ทองถ่ิน   

                                        0.90  ระดับภาค                    1.00  ระดับชาติข้ึนไป   

 

สูตรการคํานวณ 

 

 

 

 

 

วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 

.................................................................173.95x100....=......62.57../..20...=....3.13............................... 

..........................................................................278............................................................................ 

คะแนนที่ได  เทากับ  ......3.13............................................................ 

 

ตัวบงชี้ท่ี  5  ผลงานที่เปนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจัยของครูที่ไดนํา ไปใชประโยชน 

 

แผนกวิชา จํานวนครู (คน) จํานวนผลงานฯ ท่ีไดนําไปใชประโยชน 

หรือไดรับรางวัล/ระดับคุณภาพผลงาน 

 ประจํา จางสอน> 

9 เดือน 

รวม 0.50 0.70 0.90 1.00 รวม 

แผนกวิชา ประมง 6 0 6 6 0 0 0 3 

แผนกวิชา เกษตรศาสตร 6 0 6 6 0 0 0 3 

แผนกวิชา อุตสาหกรรมแปรรูป 1 2 3 3 1 1 1 4.1 

แผนกวิชา เทคโนโลยีสํานักงาน 8 0 8 8 0 0 0 4 

แผนกวิชา ชางกลเกษตร 5 1 6 6 0 0 0 3 

แผนกวิชา สามัญ 4 1 5 5 0 0 2 4.5 

รวมท้ังหมด 30 4 34     21.6 

ผลคูณของจํานวนผลงานกับ 

ระดับคุณภาพผลงาน 

        

 

 

 

 

จํานวนผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐ 

ของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล   

จํานวนผูเรียนทั้งหมด  
X   100  



 

 

หมายเหตุ  1) ระดับคุณภาพผลงาน  0.50  ระดับภายในสถานศึกษา   

0.70 ระดับจังหวัด ชุมชน ทองถ่ิน          0.90  ระดับภาค                    1.00  ระดับชาติข้ึนไป   

      2)  ครูประจํา= ขาราชการคร+ูพนักงานราชการ+ครูจางสอนที่ปฏิบัติหนาที่สอน 9 เดือน   ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ 

 

 

 

 

วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 

.................................................................................................................................................... 

...........................................................21.6x100.....=....63.53./20...=....3.18..................................... 

.................................................................34.............................................................................. 

................................................................................................................................................... 

คะแนนที่ได  เทากับ  ........3.18......................................................... 

 

ตัวบงชี้ท่ี  6  ผลการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน 

 

สาขาวิชา 

ประเด็นการพิจารณาท่ี

ดําเนินการผานเกณฑ 

รวมประเด็น 

การพิจารณา

ท่ี 

ผานเกณฑ 

สรุป 

ผาน/ 

ไมผาน  1 2 3 4 5 

ระดับ  ปวช.         

    สาขาวิชา/สาขางาน ประมง      4  

    สาขาวิชา/สาขางาน เกษตรศาสตร      5  

    สาขาวิชา/สาขางาน อุตสาหกรรม

เกษตร 

     5  

รวมระดับ  ปวช.  3 3 3 3 3 14 3 

ระดับ  ปวส.         

    สาขาวิชา/สาขางาน เกษตรศาสตร      5  

    สาขาวิชา/สาขางาน เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า      5  

    สาขาวิชา/สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ      4  

รวมระดับ  ปวส. 2 3 3 3 3 2 14 2 

รวมสาขาวิชา/สาขางานท่ีผานเกณฑ       5 

จํานวนผลงานที่เปนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจัย

ของครูที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล   

จํานวนครูประจําทั้งหมด  
X   100  



 

 

 

สูตรการคํานวณ 

 

 

 

 

 

วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 

...................................................................................................................................................... 

.............................................5.x.100..=....83.33../...20...=....4.17............................................. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

คะแนนที่ได  เทากับ  ......4.17............................................................ 

ตัวบงชี้ท่ี  7  ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 

 

 

สาขาวิชา 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 

ดําเนินการผานเกณฑ 

รวมประเด็น 

การพิจารณาท่ี 

ผานเกณฑ 

สรุป 

ผาน/ 

ไมผาน  1 2 3 

ระดับ  ปวช.       

    สาขาวิชา/สาขางาน เกษตรศาสตร    3  

    สาขาวิชา/สาขางาน ประมง    3  

    สาขาวิชา/สาขางาน อุตสาหกรรมเกษตร    3  

รวมระดับ  ปวช.  3 3 3 9 3 

ระดับ  ปวส.       

    สาขาวิชา/สาขางาน เกษตรศาสตร    3  

    สาขาวิชา/สาขางาน เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า    3  

    สาขาวิชา/สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ    3  

รวมระดับ  ปวส. 2 3 3 3 9 3 

รวมสาขาวิชา/สาขางานท่ีผานเกณฑ     6 

 

สูตรการคํานวณ 

 

 

จํานวนสาขางานที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา   

จํานวนสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด  
X   100  

 

จํานวนสาขางานที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา   

จํานวนสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด  
X   100  



 

 

วิธีคํานวณ  (แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ) 

...................................................................................................................................................... 

......................................................6..x..100..=..100../.20..=....5.............................................. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

คะแนนที่ได  เทากับ  .........5......................................................... 

 

ตัวบงชี้ท่ี  8  ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษา (10 คะแนน) 

 

ตัวบงชี้ท่ี  8.1  ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. การไดมาเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด /  /  

2. มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทางและนโยบาย และมี

การกํากับดูแลสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

/  /  

3. ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด /  /  

4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/แผน

ประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีผลการกํากับติดตามการประเมิน

ผูบริหารสถานศึกษา และใหขอเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา อยาง

นอย 2 ครั้ง ในรอบวาระการดํารงตําแหนง 

/  /  

5. ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถานศึกษาดําเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็น โดยมีการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ที่มาจากการสรรหาอยางเปนระบบและมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

/  /  

รวมคะแนนท่ีได 5  5  

 

รวมคะแนน  เทากับ  .......10.......................................................... 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  8.2  ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1.  มีการเผยแพรวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมายและกลยุทธของผูบริหาร 

ในการ สรางความรวมมือกับองคกรทองถ่ินตางๆ เพื่อสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนอยางตอเน่ือง และมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

กรอบวิสัยทัศน (โดยผูตรวจสอบภายนอก) เพื่อนําผลการประเมินมา

กําหนดเปาหมาย กลยุทธ และแผนการดําเนินงานใหสอดคลองตอความ

เปนจริงและเกิดประโยชนตอสถานศึกษาและชุมชนทองถ่ิน 

/  /  

2.  มีการสรางการมีสวนรวมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโดยมี

การรับฟงความคิดเห็นอยางตอเน่ือง เชน การจัดประชุมบุคลากรทั้ง

องคกรอยางนอย 2 ครั้งตอป เปนตน 

/  /  

3.  มีการควบคุมอัตราสวนครู : ผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหนวยงาน

ตนสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผูบริหาร อาจแกปญหาดวยการหาผูสอนเพิ่ม เชน จาง

ครูอัตราจาง 9 เดือน หรือหาผูมีความรูในชุมชนน้ันๆ  มาชวยสอน เปนตน 

/  /  

4.  มีการกํากับดูแลอัตราสวนผูสําเร็จการศึกษา (Success rate) รวมทั้ง

เกณฑมาตรฐานในการจัดการศึกษาดานบุคลากร พื้นที่ เครื่องมือ 

อุปกรณและทรัพยากรอื่น ใหเกิดความคุมคาในการจัดการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 

/  /  

5.  มีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ

บริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ อยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจน และเปน

สถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง 

/  /  

รวมคะแนนท่ีได 5  5  

 

รวมคะแนน  เทากับ  ........10.......................................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิธีคํานวณ  (ตช.8.1 + ตช.8.2)/4 

..............................................................................................................................................................................

......................................10.+.10.....=.....5...........................................................................................................

........ 

......................................4.....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

คะแนนที่ได  เทากับ  .......5........................................................... 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  9  ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. มีระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน ครบถวน

สมบูรณและเปนปจจุบัน เชน ขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถาน

ประกอบ การและตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน 

บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ เปนตน 

/  /  

2.ฐานขอมูลและอุปกรณการใชงานมีความเช่ือมโยงกันอยางเปน

ระบบและการเขาถึงขอมูลทําไดอยางสะดวก 

/  /  

3.มีการจัดลําดับความสําคัญและความปลอดภัยในการใชงาน และ

ผูใชงานทุกระดับมีความเขาใจและสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อการใช

งานไดจริง 

/  /  

4.มีการใชขอมูลเปนพื้นฐานในการบริหารจัดการและตัดสินใจ (ใช

แผนงานโครงการประกอบการตัดสินใจ เชน มี MIS หรือไม) จน

เกิดผลในทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

/  /  

5.มีระบบปองกันและระบบการสํารองขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูง /  /  

รวมคะแนน 5  5  

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ......5............................................................ 

 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  10  ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

ไดรับการสงเสริมพัฒนาฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอยางนอย รอยละ 75 

ตอป อยางตอเน่ือง 

/  /  

2.สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให

ไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

หนวยงานทั้งภายในและภายนอก อยางนอยรอยละ 5 ตอป 

อยางตอเน่ือง 

/  /  

3.สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให

ไดรับการพัฒนาโดย มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมกับ

สถานศึกษาอื่น หรือหนวยงาน องคกรภายนอก อยางนอยรอย

ละ 5 ตอป อยางตอเน่ือง 

/  /  

4.สถานศึกษามีการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานบริการวิชาการ/

วิชาชีพระดับชุมชน ทองถ่ิน จนถึงระดับชาติอยางนอยรอยละ 

5 ตอป อยางตอเน่ือง 

/  /  

5.สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให

ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเปนครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอยางนอยรอยละ 75 ตอป อยาง

ตอเน่ือง 

/  /  

รวมคะแนน 5  5  

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2 เทากับ .......5........................................................... 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  11  ผลการบริหารความเสี่ยง 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงาน

มีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงดานความปลอดภัย

ภายในสถานศึกษา มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกดิจากการ

สรางสรรค รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุก

หนวยงานมีการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยาง

เปนระบบและตอเน่ืองและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความ

เสี่ยงที่เกิดข้ึน โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยาง

ตอเน่ือง 

/  /  

2.ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมี

สวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดาน

ทะเลาะวิวาท มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค

รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการ

ปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและ

ตอเน่ืองและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดข้ึนโดย

สามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเน่ือง 

/  /  

3. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงาน

มีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดานสิ่ง

เสพติด มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค

รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการ

ปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและ

ตอเน่ืองและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดข้ึนโดย

สามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเน่ือง 

/  /  

4.  ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงาน

มีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดานสังคม 

มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรครวมทั้งมี

มาตรการใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกัน/

ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ืองและ

มีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดข้ึนโดยสามารถ

/  /  



 

 

ควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

5. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงาน

มีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดานการ

พนันและการมั่วสุม มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ

สรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุก

หนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยาง

เปนระบบและตอเน่ืองและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความ

เสี่ยงที่เกิดข้ึนโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยาง

ตอเน่ือง 

/  /  

รวมคะแนน 5  5  

 

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  .......5........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  12  ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1.  มีการสรางความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพ

ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษาอยาง

สม่ําเสมอ 

/  /  

2. มีการรวมกันกําหนดเปาหมาย กลยุทธการประกันคุณภาพ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน ครูและ

บุคลากร โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา พรอมมีการเผยแพรและทําความเขาใจใน 

เปาหมาย กลยุทธการประกันคุณภาพ มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน ครูและบุคลากร ให

สาธารณชนรับทราบ 

/  /  

3. มีการปฏิบัติใหไดตามเปาหมาย กลยุทธที่ไดวางไวโดย

ผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน มีสวนรวมในการดําเนินการไม

นอยกวารอยละ 75 

/  /  

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร ครูและ

บุคลากร ทั้งรายบุคคลและกลุมบุคคลในสวนงานตางๆ ของ

สถานศึกษา ครบทุกมาตรฐานและตัวบงช้ีพรอมทั้งรายงานให

สาธารณชนและหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 

/  /  

5. มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนด

ไมนอยกวารอยละ 80 และมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีและ

สรางสรรคสามารถเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษา หนวยงาน

หรือองคกรอื่น 

/  /  

รวมคะแนน 5  5  

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  .........5......................................................... 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  13  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1.  ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน

และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

/  /  

2.  ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญเพิ่มข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

/  /  

3.  ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา

เพิ่มข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

/  /  

4.  ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน

เพิ่มข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

/  /  

5.  ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิ่มข้ึนและเปลี่ยน

ระดับคุณภาพสูงข้ึน 

/  /  

รวมคะแนน 5  5  

 

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  .........5......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  14  ผลการพัฒนาตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และจุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา 

 

ตัวบงชี้ท่ี  14.1  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรชัญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ัง

สถานศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ

กําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปาหมายและกลยุทธที่สอดคลองกับ

ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยไดรับ

การเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

/  /  

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการปฏิบัติ

ตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอย

ละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

/  /  

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ

ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวาละ 75 

/  /  

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค

การจัดต้ังสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีตอชุมชน ทองถ่ินข้ึนไป 

/  /  

5. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่เปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจดานผูเรียนตามที่

สถานศึกษากําหนด และเปนที่ยอมรับของชุมชน ทองถ่ิน. 

/  /  

รวมคะแนนท่ีได 5  5  

 

รวมคะแนน  เทากับ  ........10.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  14.2  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1.ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ

กําหนดจุดเนน จุดเดน รวมทั้งกําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปาหมาย

และกลยุทธการดําเนินงาน โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

/  /  

2.มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการปฏิบัติ

ตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอย

ละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

/  /  

3.มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และ

ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวาละ 75 

/  /  

4.ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน และเกิดผลกระทบที่ดีตอ

ชุมชน ทองถ่ินข้ึนไป 

/  /  

5.สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน และไดรับรางวัลจาก

องคกรภายนอก ที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณน้ัน 

/  /  

รวมคะแนนท่ีได 5  5  

 

 

รวมคะแนน  เทากับ  ..............10.................................................... 

วิธีคํานวณ  (ตช.14.1 + ตช.14.2)/4 

...................................................................................................................................................... 

.................................10.+.10..=......5........................................................................................... 

......................................4.............................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

 

คะแนนที่ได  เทากับ  ...........5....................................................... 

 

 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  15  การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 

และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก

สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

/  /  

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณ /  /  

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง

ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

/  /  

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับการ

ยอมรับจาก ชุมชม ทองถ่ิน 

/  /  

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับการ

ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป 

/  /  

รวมคะแนน 5  5  

 

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  .........5......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  16  การพัฒนาคุณภาพคร ู

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 

และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก

สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

/  /  

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณ /  /  

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง

ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

/  /  

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับการ

ยอมรับจาก ชุมชม ทองถ่ิน 

/  /  

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับการ

ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป 

/  /  

รวมคะแนน 5  5  

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  ............5...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  17  การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู  

กรณีเลือกกรณีที่ 1 หรือ 2   

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 

และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก

สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

/  /  

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวน

สมบูรณ 

/  /  

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง

ต้ังแตรอยละ 80 ขึ้นไป 

/  /  

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับการ

ยอมรับจาก ชุมชม ทองถ่ิน 

/  /  

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับการ

ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป 

/  /  

รวมคะแนน 5  5  

กรณีเลือกกรณีที่ 3   

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษาที่กอใหเกิด

วัฒนธรรมท่ีดี 

/  /  

2. อาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตงสวยงาม 

อยางมีคุณคาทางสุนทรีย 

/  /  

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

/  /  

4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม 

และมีการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 

/  /  

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผูเรียนทั้ง

องคกร และมีคาต้ังแต 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5 

/  /  

รวมคะแนน 5  5  



 

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  ...........5....................................................... 

 

ตัวบงชี้ท่ี  18  การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร 

และสามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก

สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

/  /  

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณ /  /  

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง

ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

/  /  

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับการ

ยอมรับจาก ชุมชม ทองถ่ิน 

/  /  

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับการ

ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป 

/  /  

รวมคะแนน 5  5  

 

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น/2  เทากับ  ...........5....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนท่ี 3 

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

 

3.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

3.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 

วิทยาลัยประมงปตตานี เปนสถานศึกษา ที่ไดรับการจัดต้ังโดยความประสงค ความตองการของ

ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต (ปตตานี นราธิวาส และยะลา)  

โดย นายพลากร  สุวรรณรัฐ ผูวาราชการจังหวัดปตตานี เปนผูขอใชที่ดิน เพื่อจัดต้ังวิทยาลัย

ประมงปตตานีและมีประวัติความเปนมาดังน้ี 

วันที่  21 เมษายน พ.ศ.2536  กรมอาชีวศึกษาไดแตง ต้ัง นายวีระศักด์ิ วงษสมบั ติ  

ผูอํานวยการวิทยาลัยประมง สงขลาติณสูลานนท เปนผูประสานงานจัดต้ัง วิทยาลัยประมงปตตานี พรอม

ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพปตตานีเปนสํานักงานช่ัวคราวของวิทยาลัยประมง

ปตตานี  โดยกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ผูอํานวยการ บุญชุม เปยแดง  ไดมอบใหวิทยาลัยประมงสงขลาติณสู

ลานนทรวมกับศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน เปนผูสํารวจพื้นที่วางแผนการใชที่ดินและจัดทําแผนหลัก 

งานฟารม 

 วันที่ 30  พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี  

โดยอาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 25 แหง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2534 จึงให

จัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี ที่หมูที่ 2 ตําบลบางตาวา และหมูที่ 7 ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

เปนสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสังขทอง ศรี

ธเรศ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ัง นายชลิต เฟองเรือง  ผูชวย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีและไดขอสนับสนุน

งบประมาณ งบกลาง ประจําป 2540 โดยจายตามโครงการพัฒนาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  ตามคําขอ

งบประมาณของนายมุข สุไลมาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปตตานี เพื่อกอสรางอาคารเรียนช่ัวคราว 

1,500,000 บาท โดยมีวาที่รอยตรีนิพนธ ภูพลับ อาจารย 2 ระดับ 5 และนายอุดม  จันทรพาหา อาจารย 2 

ระดับ 7 มาชวยปฏิบัติราชการและดูแลการกอสราง 

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ังใหนายประภาค ขวัญชัยรัตน  ผูชวย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยมี วา

ที่รอยตรีนิพนธ  ภูพลับ, นายสุรัตนชัย อมรจันทราภรณ ,นางสาวสมสมัย พลอินตา และ นายพิเสก สองสง 

เปนคณะทีมงานชวยเหลือ 

  วันที่ 3 มิถุนายน  พ.ศ.2545 กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ัง ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาสทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีอีกหนาที่หน่ึงขณะน้ัน นายไกรสีห  ชัย



 

 

พรหม  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ทําหนาที่เปนผูอํานวยการ

วิทยาลัยประมงปตตานี อีกหนาที่หน่ึง และไดมอบหมายใหนายปรีชา เวชศาสตร ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขตวิทยาลัยประมงปตตานี โดยมีนายพิเสก สองสง 

เปนอาจารยผูสอนอยูเพียงคนเดียว เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน และดูแลความเปนวิทยาลัยอยู 

  วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2546 กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ังใหนายสุชาติ พรหมหิตาทร  มา

เปนผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จึงตองทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมง

ปตตานี อีกหนาที่หน่ึง ตามคําสั่งเดิมของกรมอาชีวศึกษา และนายสุชาติ พรหมหิตาทร ผูอํานวยการวิทยาลัย

เกษตรเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ไดมอบหมายให นายปรีชา เวชศาสตร ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาส ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขต วิทยาลัยประมงปตตานี เชนเดิม โดยวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาส ไดมอบหมายใหนายพงษศักด์ิ ราชสุวรรณ ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 5 และนายอนุชาติ 

บุรีรัตน ครูพิเศษจางสอน มาชวยบริหารจัดการ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรวมดวย 

  วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ังให นายปรีชา เวชศาสตร  

ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  โดย

มีนายพงษศักด์ิ  ราชสุวรรณและนายอนุชาติ  บุรีรัตน  ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ(ทําหนาที่ตามคําสั่งภายใน

ของวิทยาลัย) ทั้ง 3 คน ก็ไดยึดอาคารเรียนช่ัวคราว ทําเปนสํานักงาน ทําเปนหองเรียน  หองครัว  หอง

ละหมาด หองสมุด และพักกินนอนประจํา อยูภายในวิทยาลัยตลอดระยะเวลา และไดดําเนินการจัดการเรียน

การสอน ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตไดเต็มรูปแบบ

และเริ่มแกไขปญหาเรื่องที่ดิน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง 

 วันที่ 5 สิงหาคม 2546 นายปรีชา  เวชศาสตร ไดผลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมง

ปตตานี เขาสูนโยบายเฉพาะกิจการแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต ในระยะที่ 2 เพื่อขอ

งบประมาณ งบกลาง ป  2546 (แตยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ) 

   วันที่4 ธันวาคม 2546 วิทยาลัยประมงปตตานี โดย นายปรีชา เวชศาสตร ทําหนาที่ 

ผูอํานวยการสถานศึกษา ไดผลักดันโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี เขาสูประเด็นยุทธศาสตร การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยและธํารงเอกลักษณของทองถ่ิน การสงเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับ

ใหไดมาตามของยุทธศาสตรจังหวัดปตตานี 

   วันที่  11 กุมภาพันธ  2547 นายปรีชา เวชศาสตร ไดจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา 

วิทยาลัยประมงปตตานี จํานวน  17 คน และไดเขาช่ือย่ืนเสนอ ขอจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี ตอผูวา

ราชการจังหวัดปตตานี นายวันมูหะมัดนอร มะทา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

รองนายกรัฐมนตรี นายอดิศัย  โพธารามิก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร จํานง รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงคมนาคม เพื่อผลักดันเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

   วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2547 นายปรีชา เวชศาสตร ไดผลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัย

ประมงปตตานี โดยผานการทําประชาคม ระดับหมูบาน  ระดับตําบลบางตาวา  ตําบลตุยง  ระดับอําเภอของ



 

 

อําเภอหนองจิกเขาสู  เขาสูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดปตตานี และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต  (จังหวัดปตตานี ,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดยะลา)  โดยไดเสนอโครงการ

จัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี ในระยะที่ 2 ไดสําเร็จ และ วันที่ 22 มิถุนายน 2547 คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติ

โครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี และไดรับงบประมาณ งบกลาง ป 2547 (วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2547) 

จํานวน 22,545,200  บาท ซึ่งไดจัดสรรผานหนวยเบิกของวิทยาลัยการอาชีพปตตานี ไดชวยเหลือสนับสนุน

เปนหนวยเบิกจายเงินใหโดยไดสรางอาคารศูนยวิทยบริการ ระบบนํ้าบาดาล ขยายของเขตไฟฟา ปรับปรุงถนน

ทางเขา และครุภัณฑ สํานักงาน ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑหองสมุด ครุภัณฑเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ครุภัณฑแปร

รูปผลิตภัณฑสัตว นํ้า และครุภัณฑยานพาหนะ (รถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ  จํานวน 1 คัน) งบบุคลากร 

งบอุดหนุน โดยมี นายประวิทย  อองสุวรรณ ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 5 ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ เปนผู

ประสานดําเนินการ และมี นายพงษศักด์ิ ราชสุวรรณ ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 5ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ 

(คําสั่งภายในวิทยาลัย) และวาที่รอยตรีนิพนธ  ภูพลับ เปนผูรวมดําเนินการ 

                    วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2548  นายปรีชา  เวชศาสตร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพ

บางแกวทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  ไดทําโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี  ไปเสนอ

ตอกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต) เน่ืองจากรัฐบาลไดมีการปรับเปลี่ยน 

วิธีการทางงบประมาณ โครงการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณ ระยะที่  2 ของวิทยาลัยประมงปตตานี ไดถูก

พับไป เมื่อนายปรีชา  เวชศาสตร ช้ีแจงถึงความจําเปน  ความสําคัญของวิทยาลัยประมงปตตานี  ทางกอง

อํานวยการเสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต.) ก็ไดอนุมัติงบประมาณมาให 25,000,000 บาท 

โดยมีงบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน และงบลงทุน  โดยไดสรางอาคารเรียน  2  ช้ัน 8 หองเรียน  2 

หลัง อาคารฝกอาชีพ 1 ช้ัน มีใตถุนโลง 2 หลัง อาคารประกอบกิจศาสนา จํานวน 2 หลัง หอพักนักศึกษา

จํานวน  1 หลัง โรงเพาะฟกสัตวนํ้ากรอยอีก 1หลัง ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑ

ยานพาหนะ (รถตู 1คัน , รถกระบะ 1 คัน) โดยมีวาที่รอยตรีนิพนธ ภูพลับ รองผูอํานวยการสถานศึกษา เปนผู

ประสานดําเนินการ โดยมี นายประวิทย  อองสุวรรณ และ นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ทําหนาที่รองผูอํานวยการ 

(คําสั่งภายใน) นางกิตติวรรณ ชีวรัตน  นายประพัฒน กองแกว และบุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี

มารวมดําเนินการ 

   วันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ.2547 นายปรีชา เวชศาสตร ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัย

ประมงปตตานี ขอเสนอหนวยเบิกใหม ใหวิทยาลัยประมงปตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได

อนุมัติ ใหมีรหัสหนวยงาน รหัสหนวยเบิกยอย และรหัสบัญชียอย ในวันที่  21  ตุลาคม พ.ศ. 2547 

   วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2548  นายปรีชา  เวชศาสตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการ

อาชีพบางแกวทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี ไดเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียน

การสอน ของวิทยาลัยประมงปตตานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ  จากงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แบบ

บูรณาการตอจังหวัดปตตานี ก็ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ มาเปนเงิน  7,772,900  บาท โดยไดเปนงบ

บุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน โดยสรางโรงอาหารอเนกประสงค  ปายวิทยาลัย  ปอมยาม เสาธงชาติ  



 

 

ปรับปรุงหองเปนหองเรียนรวมและหองประชุม หองนํ้า 4 หลัง และครุภัณฑยานพาหนะ(รถบรรทุก  6 ลอ 1  

คัน) 

                    ปงบประมาณ 2550  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุน (งบลงทุน) สรางโรงฝกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า 1 หลัง สรางอาคารบานพักครู 6 หนวย 2 ช้ัน 

1 หลัง  สรางบานพักผูบริหาร จํานวน 1 หลัง และครุภัณฑชุดการเรียนรูดวยตนเอง เปนเงิน 10,553,000 

บาท และชุดกลองวงจรปด งบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 

900,000 บาท 

    นายปรีชา  เวชศาสตร  ไดของบกลางป 2550 ไดงบสรางฟารมตัวอยาง, ขยายเขตไฟฟา

แรงตํ่า, สรางบานพักเกษตรกร, สรางถนนภายใน, ซื้อรถแทรกเตอร 1 คัน และสรางรั้วรอบวิทยาลัย รวม

งบประมาณ เปนเงิน 14,200,000 บาท  

                      ปงบประมาณ 2551 ไดรับการจัดสรรงบภายใตโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ตามกลยุทธการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาอาชีพเฉพาะทางเช่ือมโยงการ

มีงานทําเพื่อความมั่นคง (วิทยาลัยประมงปตตานี) เปนเงิน 8,000,000 บาท และวิทยาลัยไดเสนอโครงการ

พัฒนาวิทยาลัยประมงปตตานีเพื่อของบประมาณจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต) 

ไดสรางบานพักนักเรียนนักศึกษา จํานวน 2 หลังๆละ 2,300,000 บาท เปนเงิน 4,600,000 บาท และไดขอ

ความอนุเคราะหสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปตตานีขุดสระเก็บนํ้าจืดไวใชเพื่อการเกษตร จํานวน16 ไร เปนเงิน 

2,617,000 บาท และไดรับจัดสรรงบลงทุนสรางอาคารจําหนายผลผลิตของนักเรียนนักศึกษาจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 1,228,500 บาท 

   ปงบประมาณ 2552 ไดรับจัดสรรงบลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เปนรายการปรับปรุงถนนภายในฟารมตัวอยาง เปนเงิน 5,000,000 บาท ครุภัณฑชุดมัลติมีเดีย เปนเงิน 

1,850,000 บาท 

                     ปงบประมาณ 2553 ไดรับงบเงินกู (SP2) โครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2 

สรางอาคารเรียนปฏิบัติการพื้นที่ 1,920 ตารางเซนติเมตร งบประมาณ 15,360,000 บาท และขอสนับสนุน

ระบบนํ้าเพื่อใชในฟารมเกษตรผสมผสานจากโครงการชลประทานปตตานี กรมชลประทาน ได 1 ระบบ 

งบประมาณเปนเงิน 10,000,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3.1.2 ขนาดและท่ีต้ัง 

  วิทยาลัยประมงปตตานีต้ังอยูที่ บานเลขที่ 200 หมูที่ 2  ตําบลบางตาวา และ หมู 8 ตําบลตุ

ยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี มีเน้ือที่ทั้งหมด จํานวน 327 ไร 92.8 ตารางวา โดยแบงออกเปน 2 แปลง 

ดังน้ี 

   - แปลงที่ 1 ติดเขต ม. 2 ตําบลบางตาวา  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี  

                   จํานวน 152 ไร 3 งาน 40.2 ตารางวา  

   - แปลงที่ 2 ติดเขต ม. 8 ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี   

                จํานวน 174  ไร 1 งาน 52.6  ตารางวา 

 

 3.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

ปตตานี เปนหน่ึงในหาจังหวัดชายแดนภาคใต ต้ังอยูริมฝงทะเลตะวันออกเฉียงของภาคใตสุด

ติดกับทะเลจีนใตหรืออาวไทย มีพื้นที่ประมาณ 2,052.356 ตารางกิโลเมตร และเปนจังหวัดที่มีขนาดเล็กเปน

อันดับ 2 ของภาคใต รองลงมาจากจังหวัดภูเก็ตพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก ภูเขาที่

สําคัญ ไดแก ภูเขาทรายขาว ซึ่งอยูในเทือกเขาสันกะลาคีรี มีแมนํ้าที่สําคัญ 2 สาย คือ แมนํ้าตานี และแมนํ้า

สายบุรี ภูมิอากาศอบอุนตลอดป อุณหภูมิเฉลี่ย 27.5 องศาฯ ปนตกชุกในระหวางเดือนธันวาคม-มกราคม ฝน

ตกเฉลี่ย 1,750.9 มิลลิเมตร/ป (เฉลี่ยในรอบ 30 ป) ฤดูกาลมี 2 ฤดู คือ ฤดูรอน (เดือนกุมภาพันธ-กรกฎาคม) 

ฤดูฝน (ธันวาคม-มกราคม) ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพหลักคือการทํานา นอกจากน้ี

ประชาชนที่อาศัยอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด เชน อําเภอเมือง อําเภอปะนาเระ และอําเภอสายบุรี ยัง

ประกอบอาชีพประมงซึ่งสงผลใหเกิดผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมตอเน่ืองอยางมากมายในอดีตจังหวัดปตตานี

เปนจังหวัดที่มีความเจริญรุงเรืองมาก เปนเมืองเกาแกที่ย่ิงใหญเคยมีฐานะเปนเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุ

กะ ซึ่งเปนรัฐอิสระของชาวไทยพุทธ ในพุทธศตวรรษที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา ปตตานี 

ยะลา นราธิวาส กลันตัน และตรังกานูในมาเลเซียปจจุบัน ยังมีซากเมืองเกาของปตตานีในยุคน้ันปรากฏใหเห็น

ที่อําเภอยะรังในปจจุบัน และจากการที่มีพื้นที่เปนปาเขาและมีพื้นที่ติดชายฝงทะเลเปนระยะทางยาวประมาณ 

176 กิโลเมตร จึงเปนเมืองทาที่สําคัญและเปนศูนยกลางการปกครอง การคา และวัฒนธรรม มีทรัพยากรดาน

การทองเทียวหลายดาน ทั้งดานธรรมชาติโบราณสถานทางประวัติศาสตรและดานประเพณีวัฒนธรรม 

การละเลนพื้นบานซึ่งเปนที่รูจักกันแพรหลาย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3.1.4  งบประมาณ  จํานวนท้ังสิ้น 24,458,049  บาท  รายละเอียดในตารางท่ี  1 

ตารางที่ 1  งบดําเนินการ  งบประมาณประจําปการศึกษา 2553 

รายการ จํานวนเงิน  (บาท) 

1.  งบบุคลากร 

    (เงินเดือน, เงินประจําตําแหนง, เงินวิทยฐานะ, คาจางลูกจางประจํา) 5,856,260 

2.  งบดําเนินงาน  

   2.1  งบดําเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป) 3,535,375.22 

   2.2  คาสาธารณูปโภค 599,630.71 

3.  คาเสื่อมราคา 14,804262.77 

4.  งบเรียนฟรี 15 ป: คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนข้ันพื้นฐาน)  

   4.1  คาจัดการเรียนการสอน 2,233,150 

   4.2  คา หนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 985,270 

5.  งบรายจายอื่น ๆ  (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตาง ๆ)  

   5.1  โครงการ Fix  it  Center 590,000 

   5.2  โครงการทําดีมีอาชีพ - 

   5.3  สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 120,000 

   5.4  โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง 60,000 

   5.5  โครงการหารายไดระหวางเรียน 40,000 

   5.6  โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น 634,100 

รวมงบดําเนินการท้ังสิ้น 24,458,049 

 

3.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยประมงปตตานีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ .ศ.  2545 

ปรับปรุง พ.ศ.  2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.  2546 รายละเอียดสภาพปจจุบันของ

สถานศึกษามีดังน้ี  

          3.2.1 จํานวนผูเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 ดังแสดงในตารางที่ 

2 ถึงตารางที่  5   

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี  2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับช้ัน หลักสูตร เพศ 

 หลักสูตร 
รวม 

ระดับชั้น ปกติ + ทวิภาคี เทียบโอนฯ 

 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช. 1 74 71 - - 74 71 145 

ปวช. 2 35 12 - - 35 12 47 

ปวช. 3 26 5 - - 26 5 31 

รวมระดับ ปวช.   135 88 - - 135 88 223 

ปวส. 1 72 39 - - 72 39 111 

ปวส. 2 38 46 - - 38 46 84 

รวมระดับ ปวส. 110 85 - - 110 85 195 

รวมท้ังหมด 245 173 - - 245 173 418 

 

ตารางท่ี  3  จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร ประเภท

วิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาท่ีเปดสอน)   

รุนท่ี/ป หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จํานวน

รายวิชา 

จํานวนผูเรียน 

ชาย หญิง รวม 

7/2553 การทําเกษตรผสมผสาน เกษตรศาสตร/ประมง 2 รายวิชา 51 22 73 

8/2553 การทําเกษตรผสมผสาน เกษตรศาสตร/ประมง 2 รายวิชา 26 52 78 

9/2553 การทําเกษตรผสมผสาน เกษตรศาสตร/ประมง 3 รายวิชา 32 30 62 

10/2553 การทํากอนเช้ือเห็ดนางฟา เกษตรศาสตร 1 รายวิชา 51 79 130 

11/2553 การทําเกษตรผสมผสาน เกษตรศาสตร/ประมง 2 รายวิชา 70 - 70 

12/2553 การเลี้ยงปลา ประมง 1  รายวิชา 50 - 50 

13/2553 การเลี้ยงปลา ประมง 1 รายวิชา 46 30 76 

14/2553 การเขียนแผนธุรกิจอาชีพ 

ดานการเกษตรและประมง 

บริหารธุรกิจ 1 รายวิชา 213 109 322 

1/2554 การเตรียมความพรอมดาน 

ภาษาเพื่อทํางาน

ตางประเทศ 

สามัญสัมพันธ 2 รายวิชา 83 56 139 

2/2553 การทําขนมไทย อุตสาหกรรมเกษตร 3 รายวิชา 16 37 53 

3/2554 การทําเกษตรผสมผสาน เกษตรศาสตร/ประมง 3 รายวิชา 100 - 100 

รวม  738 415 1,153 



 

 

ตารางท่ี 4 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง 

 

ผูบริหาร/แผนกวิชา 

 

จํานวน 

(คน) 

 

 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/ครู 

ขา
รา

ชก
าร

 

พนั
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าน
ฯ 

อัต
รา

จา
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ชา
ย 

หญิ
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ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต
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า 

คร
ูผูช

วย
 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 

ชํา
นา

ญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ผูบริหารและรองฯ 2 2 - - 2  - 2 - - - 1 1 - 

แผนกวิชาประมง 9 1 6 2 4 5 - 1 8 - - 1  - 

แผนกวิชาชางกลเกษตร 5 5 - - 5 - - - 5 - 4 1 - - 

แผนกวิชาเกษตรศาสตร 5 5 - - 4 1 - - 5 - 3 2 - - 

แผนกวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร 

3 1 - 2 - 3 - 1 2 - 1 - - - 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร 4 2 2 - 1 3 - - 4 - 2 - - - 

แผนกวิชาสามัญพื้นฐาน 9 2 5 2 2 7 - - 9 - - 2 - - 

รวมท้ังหมด 37 18 13 6 18 19 - 4 33 - 10 7 1 - 

 

 

ตารางท่ี  5 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงสรางบริหาร

สถานศึกษา 

 

จํานวน 

(คน) 

 

 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

พ
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 ี

ฝายแผนงานและความรวมมือ 6 1 - 5 4 2 - - 4 1 - 

ฝายวิชาการ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 

ฝายบริหารทรัพยากร 25 17 - 8 20 5 21 - 2 2 - 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 3 1 - 2 1 2 - - 1 2 - 

รวมท้ังหมด 35 19 - 16 25 11 21 - 8 6 - 

 

 

 

 



 

 

3.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

ท่ี ผลงานดีเดน หนังสือสําคัญ หนวยงานท่ีมอบ/บุคคล 

1 วิทยาลัยประมงปตตานี มีผลการดําเนินงานโครงการสราง

อาชีพเพื่อชุมชน ดีเดน ของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี ป

2553 

โลเกียรติคุณ อศจ.ปตตานี 

2 อกท.หนวยปตตานี มีมาตรฐาน ระดับเกียรติบัตรเหรียญ

เงิน ป2553 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี  

เกียรติบัตร อกท.ระดับชาติ 

3 สถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3D 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จากสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โลรางวัล อศจ.ปตตานี 

4 อกท.หนวยปตตานีผานการประเมินมาตรฐานเหรียญทอง 

ประจําปการศึกษา 2553 ระดับภาคใต 

หนังสือสําคัญ อกท.ภาคใต 

5 อกท.หนวยปตตานีผานการประเมินมาตรฐานเหรียญเงิน

(ผานมาตรฐาน 3 ปซอน)ประจําปการศึกษา 2553 ระดับ

ภาคใต 

โลรางวัล อกท.ภาคใต 

6 ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานของสมาชิก สาขาสัตว

บาล ระดับชาติในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติครั้งที่ 

32 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 

หนังสือสําคัญ อกท.ระดับชาติ 

7 ชนะเลิศอันดับที่ 3 การแขงขันสัมมนาผลงานทางวิชาการ 

สาขากิจกรรมหลัก ภาคบรรยาย ระดับชาติ ในงานประชุม

วิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีแพร 

หนังสือสําคัญ อกท.ระดับชาติ 

8 ชนะเลิศอันดับที่ 3 การแขงขันสัมมนาผลงานทางวิชาการ 

สาขากิจกรรมหลัก ภาคโปสเตอร ระดับชาติ ในงานประชุม

วิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีแพร 

หนังสือสําคัญ อกท.ระดับชาติ 

9 ชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดผลงาน อกท.กับบูรณาการ

กิจกรรมการเรียนการสอน ในงานประชุมวิชาการ อกท.

ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 

หนังสือสําคัญ อกท.ระดับชาติ 

 

 



 

 

3.4 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจําป

การศึกษา 2553 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังน้ี 

 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

3.4.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา  -ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

-สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 

-พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมี

คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

-พัฒนาพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

3.4.2 การพัฒนาผูเรียน -ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียนศึกษาและผูผานการ

ฝกอบรม 

-สรางรายไดใหนักศึกษาระหวางเรียน 

3.4.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอน   

-จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร 

สาขาแปรรูปสัตวนํ้า ชางกลเกษตรและสาขาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ตาม

โครงการปฏิรูป การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และโครงการอาชีวศึกษา

เพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 

-การเทียบโอนความรูและประสบการณคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน

อาชีพที่นําไปสูการปฏิบัติ 

3.4.4  การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทาง

วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานวิจัย 

สรางสรรคและเผยแพรนวัตกรรมเดนดานพลังงานสิ่งแวดลอม 

3.4.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชน 

 และสังคม 

จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ใหเกษตรกรผูสนใจ ชาวประมง และ

เยาวชนผูจบมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายจัดทํางานวิจัยและ

พัฒนา 

3.4.6 การจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู   -ดําเนินการธุรกิจฟารมศึกษาใหเปนตัวอยางแกนักศึกษา ประชาชน 

-ศูนยการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการ

ประมงอยางย่ังยืน 

3.4.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา -พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน การสอน 

3.4.8 การสรางเครือขายความรวมมือในการจัด 

การศึกษา                                                                                                               

-จัดการสอนรวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

-บริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อใหเปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป

ภายใตโครงการ     

“อาชีวรวมดวย ชวยประชาชน” 



 

 

-สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและ

ฝกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน,

สถาบันการศึกษาปอเนาะ,  

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

 

3.5 เปาหมายความสําเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง   

 เปาหมายความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปการศึกษา  

2553 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังน้ี 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

  3.5.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเรียน  

ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                 

ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

  3.5.2  ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท                                                                                         สถานศึกษาไมมีการทะเลาะวิวาท 

3.5.3  ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด     สถานศึกษาปลอดสารเสพติด 

3.5.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน การต้ังครรภ 

กอนวัยอันควร         

สถานศึกษาไมมีนักเรียนนักศึกษาต้ังครรภกอนวัยอันควร 

3.5.5  ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม   สถานศึกษาปลอดอบายมุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนท่ี  4 

การดําเนินงานของสถานศึกษา 
 

4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 

 ปรัชญา      

  อดทน  แกรงกลา ฝาอุปสรรค  รักคุณธรรม 

 

 วิสัยทัศน 

  “สรางแหลงเรียนรู  มุงสูสากล 

  พัฒนาคนอยางตอเน่ือง  ลือเลื่องแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ” 

 

  พันธกิจ 

14. พัฒนาความพรอมดานแหลงเรียนรูและหองเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทุก

ระดับช้ัน 

15. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน

ระดับสากล 

16. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ใน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม 

17. การเทียบโอนความรูและประสบการณ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่นําไปสูการ

ปฏิบัติ 

18. ศูนยการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอยาง

ย่ังยืน 

19. พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผูเรียนการอาชีวศึกษาในทุก

ระดับช้ัน 

20. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการ

จัดการเรียนการสอน 

21. สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ 

22. พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 

23. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมความรวมมือ 

24. จัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

25. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 



 

 

26. พัฒนาพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

เปาหมาย สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 ซึ่ง 

จากการระดมความคิดของคณะครู นักเรียนและบุคลากร คณะกรรมการบริการสถานศึกษา คณะกรรมการ

บริหารวิทยาลัย ที่เกี่ยวของ สรุปประเด็นสําคัญในการพัฒนาดังน้ี 

1. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

1.นักเรียน-นักศึกษา ทุกคณะและทุกแผนกวิชา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (ไมตํ่ากวา 2.5) สามารถ

ไปประกอบวิชาชีพและสอบเขาแขงขันศึกษาตอในระดับสูงข้ึน ไมตํ่ากวารอยละ 80.00 

 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

6. ผลงานนักเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคมในระดับดี 

7. นักเรียนนักศึกษา สามารถเขียนสะกดภาษาไทยไดถูกตอง ใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารได

ด ี 

8. ครูมีแผนการสอนที่แสดงใหเห็นวาเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีการบูรณาการ 

9. ครูมีวิธีการที่หลากหลายในการประเมินพัฒนาการของผูเรียน 

10. ผูเรียนผานการประเมินผล มาตรฐานวิชาชีพไมตํ่ากวารอยละ 80 

 

2.วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคเพ่ือให

ผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางดาน คุณธรรม จริยธรรม ไมตํ่ากวารอยละ 90 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

12. มีแผนการสอนที่มีการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะอาชีพและเศษฐกิจพอเพียง  

ทุกรายวิชา 

13. มีการพัฒนาแผนการสอนไปเปนผลงานวิชาการ 

14. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน 

15. ผูเรียนมีวินัย รับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบหลักธรรมของแตละศาสนา 

16. ผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

17. ผูเรียนมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ  

18. ผูเรียนใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

19. ผูเรียนเคารพและรับฟงคําแนะนําของ พอ แม ญาติ  

20. ผูเรียนรักษาและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอื่น  

21. มีความรูและปฏิบัติตนตามกฎหมาย  



 

 

22. ผูเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

 

3.การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับทรัพยากรในทองถ่ิน และมีความยืดหยุนหลากหลายตอเน่ือง

เชื่อมโยง 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

3. มีหลักสูตรที่ยืดหยุน หลากหลาย เช่ือมโยงกับทองถ่ิน 

4. ชุมชน ผูปกครอง ยอมรับและใหความรวมมือ สนับสนุนทั้งเทคโนโลยีและสื่อในการจัดการเรียน

การสอน 

4. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต พัฒนาสุนทรียภาพ

ของผูเรียนท้ังดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา รวมท้ังพัฒนาผูเรียนทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ

ภาษาอังกฤษ 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 1. ผูเรียนมีความขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางาน ทํางานอยางมีความสุข  

2. ผูเรียนสามารถทํางานเปนหมูคณะ ชวยเหลือ รวมมือ รับฟงความคิดของผูอื่น รับผิดชอบผลงานของ

กลุม 

3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

4. มีผูเรียนช่ืนชมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร ีและกีฬา  

5. ผูเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ  

6. สถิติการใชหองสมุด สื่อและแหลงความรูอื่น 

2. ดานการบริหารและการจัดการ 

เปาหมาย 

8. จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร สาขาแปรรูปสัตวนํ้า และสาขาเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้า ตามโครงการปฏิรูป การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 

9. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ใหเกษตรกรผูสนใจ ชาวประมง และเยาวชนผูจบมัธยมศึกษาตอนตน

และตอนปลายจัดทํางานวิจัยและพัฒนา 

10. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียนนักศึกษาและผูผานการฝกอบรม 

11. ดําเนินการธุรกิจฟารมศึกษาใหเปนตัวอยางแกนักศึกษา ประชาชน  

12. สรางรายไดใหนักศึกษาระหวางเรียน 

13. จัดการสอนรวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

14. บริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อใหเปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปภายใตโครงการ “อาชีวรวมดวยชวย

ประชาชน”  

 

 



 

 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

1. มีโครงสรางการบริหารงานชัดเจน  

2. ทุกคนไดเสนอความคิดเห็นขามสายงานและตามสายงาน  

3. มีการประชุมวิชาการ  

4. ครูสอนตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวารอยละ 90  

5. สถิติคร ูจําแนกตามสาขาวิชาที่สอนไดสัดสวนกับจํานวนนักเรียนตามเกณฑมาตรฐาน  

6. ครูมีความสามารถในการศึกษาวิจัย หาความรูขาวสารพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอน  

7. ครูมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกไขสถานการณได  

8. บุคลากรไดรับการฝกอบรม หรือศึกษาดูงานทางดานวิชาชีพและวิชาการ  

9. ลูกจางช่ัวคราว มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเหมือนกันกับบุคลากรประจํา  

10. มีการบํารุงขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากร  

11. บุคลากรทุกฝายมีความต้ังใจและรวมมือในการทํางานเพื่อการพัฒนา  

12. มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน ทันเหตุการณ สามารถนําไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุง

งาน 

13. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการหรือสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ

เปรียบเทียบเปาหมาย  

14. มีผลงานการวิจัยการประเมินที่สามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุง ตัดสินใจงานได  

15. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี สื่อ มาใชในการเรียนการสอน  

16. ผูปกครองและชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ยอมรับความสามารถและใหความรวมมือในการจัดการ

เรียนการสอน  

17. มีรายไดจากผลผลิตการเรียนการอสน 

18. ผูนําทางการศึกษามีหลังการครอบตน ครองคน ครองงาน  

19. ผูนําทางการศึกษามีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาเปนประชาธิปไตย 

3. ดานทรัพยากร 

เปาหมาย  

1. วิทยาลัยฯ จัดหาทรัพยากรอยางเรงดวน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

เพียงพอตอการใชงาน ปรับปรุง ซอมแซม พัฒนา ทรัพยากรที่มีอยูแลวใหใชประโยชนไดสูงสุด โดยจัดสรร

งบประมาณทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนอยางเพียงพอ 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

1. มีงบประมาณทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาบํารุงรักษา ทรัพยากรทางการศึกษา  

2. มีคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงาน  

3. มีการพัฒนาและสรางสื่อการเรียนการสอนของบุคลากรภายใน  



 

 

4. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ เอื้อตอการเรียนรูอยางครบถวน เพียงพอไดมาตรฐาน สะอาดเปนระเบียบ

พรอมใช 

5. ภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคาร ไดรับการปรับปรุงเอื้อตอการเรียนการสอน  

6. มีสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ เพียงพอเพื่อพัฒนาบุคลากรและการเรียนการสอน  

7. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาทรัพยากร 

4. ดานสภาพแวดลอม 

เปาหมาย  

1. วิทยาลัยฯ และนักเรียน นักศึกษา พัฒนาและบํารุงรักษาสภาพแวดลอมภายในใหเปนอุทยาน

การศึกษาที่เอื้อตอการบริหารงานและการเรียนรูในวิชาชีพ สถานศึกษามีความปลอดภัย สะดวก สะอาด ถูก

สุขอนามัยปลอดยาเสพติด อบายมุข ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

1. มีกฎระเบียบปฏิบัติชัดเจน  

2. มีบริการและสวัสดิการอยางทั่วถึง  

3. จํานวน และประเภทของโครงการ/กิจกรรม  

4. สถิติการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา  

5. สภาพและบรรยากาศของสถานศึกษาในหองเรียน/นอกหองเรียน 

6. ผลสํารวจความคิดเห็นของครู ผูปกครอง นักเรียนนักศึกษา ชุมชนตอการพัฒนาสถานศึกษา  

7. บุคลากร นักเรียนนักศึกษา มีสุขภาพจิตดี รางกายแข็งแรง สมบูรณ  

8. ชุมชนใหความรวมมือสอดสองดูแล นักเรียนนักศึกษา และมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา  

9. สถิติผูปลอดอบายมุขสูงข้ึนกวาเดิม  

10. ผูเรียนมีความรัก สามัคคี มีนํ้าใจ ทํางานเปนกลุม กลาแสดงออก ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

11. ผูเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑมาตรฐาน รูจักดูแลสุขภาพตนเอง  

12. ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั่วไปราเริงแจมใส 

5. ดานการกํากับ ตรวจสอบและรายงาน 

เปาหมาย 

1. วิทยาลัยฯ พัฒนาระบบการกํากับ ติดตามงานระบบการตรวจสอบ การประสานงานการ

ประชาสัมพันธ โดยการรายงานกิจกรรมภายในใหชุมชน ผูปกครองทราบอยางตอเน่ือง 

สภาพความสําเร็จทีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

1. การรายงานผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ ความสําเร็จไปยังผูปกครอง ชุมชน  

2. รายงานการดําเนินงานประจําป  

3. ผลการประเมินตนเอง  

4. ผลสํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง ชุมชน 

 



 

 

ตอนท่ี 5 

การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ี 

 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

 ขอกําหนดที่  1.1  ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ตัวบงชี้ท่ี  1  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป 

ความตระหนัก   

 สถานศึกษามีความตระหนักโดยการจัดอบรมใหความรูแกครูทุกคนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  มีการประชุม  และแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบที่ชัดเจน  มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม  เพื่อให

ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด เชน กิจกรรม  โฮมรูม  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู

อยางหลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ 

ความพยายาม 

สถานศึกษาไดปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน  ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ  ทางการเรียนของผูเรียนทุก

ช้ันป  และมีการประชุมเพื่อหาทางแกปญหาของผูเรียน  จัดสัปดาหผลงานทางวิชาการ  มีการกํากับติดตาม

การสอนของครู  โดยการพัฒนาครูเพื่อใหมีศักยภาพในการสอน 

สัมฤทธิผล 

 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด  ทุกช้ันปอยูในระดับดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  2   รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร  มาใชแก

แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีผลงาน / โครงการเพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  และ

คณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ เชน  โครงวิทยาศาสตร  โครงการเพาะและ

ขยายพันธุปลาสวยงามเพื่อการคา  โครงการเลี้ยงปลานิลแดงในบอดิน  โครงการผลิตเรือกอและจําลอง ฯลฯ 

พยายาม 

สถานศึกษาไดดําเนินงานตามโครงการประจําป  ทําใหผูเรียนสามารถประยุกตหลักการ  ทาง

วิทยาศาสตร  และคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ  สามารถทําโครงการงาน  

โครงการ  สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมได 

สัมฤทธิผล 



 

 

 ผูเรียนสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตรมารใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน

อาชีพอยางเปนระบบ  โดยสามารถทําโครงการสิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมได  สัมฤทธ์ิผลของการ ดําเนินงาน  

86.90   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยูในระดับเกณฑที่ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  3  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร  ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้ง

ภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 

ความตระหนัก 

 จัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดใชทักษะในการคิด ฟง พูด อาน เขียน ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ กิจกรรมประกวดทักษะในการพูด เขียน  จัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรูทางภาษา โดย

เชิญวิทยากรภายนอกสอนภาษา        

ความพยายาม 

มีการจัดแผนการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูมีความรูความสามารถทางภาษา จัดใหมีศูนยการ

เรียนรูดวยตนเอง  สงเสริมผูเรียนเขารวมแขงขันกิจกรรมทักษะ  อกท.  

สัมฤทธิผล 

 ผูเรียนไดรับการพัฒนา จนมีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชาสาขา

งาน จําแนกตามช้ันป ในระดับพอใช 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4  รอยละของผูเรียนที่มีความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได

อยางเหมาะสม 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีความตระหนักใหครูผูสอนไดมีการทําโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรูในแตละ

รายวิชา 

ความพยายาม 

- ไดมีการลงบันทึกการใชเทคโนโลยีในการคนควาหาความรูในแตละรายวิชาจากหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ศูนยวิยบริการ 

- การใหยืมโนตบุค เพื่อใหนําไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

สัมฤทธิผล 

 ครูผูสอนไดมีการวัดผผลประเมินนักเรียน นักศึกษา หลังจากการใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนของ

แตละรายวิชา คิดเปนรอยละ 98.11 เกณฑการประเมินในระดับดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่มีงานในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 



 

 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีความตระหนักโดยกําหนดแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติงานประจําปเพื่อใหผูเรียนมี

คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดีมี  การ

กําหนดใหทุกแปนกวิชามีการบูรณาการจัดการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมทุกรายวิชา 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป  และมีการสํารวจจากแตงกายและความประพฤติ

ของนักเรียนทุกวัน มีโครงการรณรงคการมีวินัย  ตรงตอเวลา  เสียสละ  บริการวิชาชีพสูชุมชน 

สัมฤทธิผล 

 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมมีมนุษยพันธดี 

คิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับดี 

  

ตัวบงชี้ท่ี 6  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ  การศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีความตระหนักโดยการจัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน  มีกิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน  

ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบ 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาไดกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําป  ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของผูเรียนทุกช้ันป 

สัมฤทธิผล 

 ผูเรียนระดับ ปวช. ผานเกณฑการประเมิน  รอยละ 63.63   พอใช 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ  การ

สําเร็จจากศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และมีความตระหนักโดยการจัดการเรียน การ

สอนรวมกับสถานประกอบการ  มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป  และดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางใกลชิด 

สัมฤทธิผล 

 ผูเรียนระดับ ปวส.   ผานเกณฑ  รอยละ  82.25  อยูในระดับดี 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี 8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีความตระหนักโดยจัดใหมีการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ทั้งภาคทฤษฏี  และปฏิบัติ  

มีการวางแผนจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาไดต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

สัมฤทธิผล 

 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับปวช. 3   รอยละ  100  เกณฑ

การประเมินอยูในระดับ  ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี 9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  ที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีความตระหนักโดยการจัดใหมีการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฏีและ

ปฏิบัติมีการวางแผนจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาไดกําหนดใหแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

สัมฤทธิผล 

 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ  ปวส. คิดเปนรอยละ  100  เกณฑ

การประเมินอยูในระดับดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  10  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและ

ศึกษาตอภายใน 1 ป 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีความตระหนักโดยกําหนดใหมีแผนงาน  โครงการแนะแนวอาชีพ  และแนะแนวศึกษา

ตอ 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาปฏิบัติงานตามงานโครงการ  มีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลายรูปแบบ  โดยขอมูล

สวนตัวของผูสําเร็จการศึกษา 

สัมฤทธิผล 

 มีสรุปรายงานผลการศึกษาติดตามเปนรูปเลม  ผลการประเมินคิดเปนรอยละ  100  อยูในเกณฑที่ ดี 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี 11  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูสําเร็จ

การศึกษา 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการประจําป  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ

คุณลักษณะที่พึงประสงค  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาดําเนินตามแผนงาน  โครงการประจําป  มีการติดตามนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  

มีการประสานงานเพื่อสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

สัมฤทธิผล 

 ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรมจริยธรรม  และ

จรรยาบันในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 95 อยูในระดับดี  

  

ตัวบงชี้ท่ี 12   รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ  และมีรายไดระหวางเรียน 

ความตระหนัก 

-  มีโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป 

- การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

- การแนะแนวการฝกทักษะวิชาชีพ 

ความพยายาม 

- มีโครงการธุรกิจขนาดยอม  หารายไดระหวางเรียน 

- การศึกษาดูงานสถานประกอบการ  ชวงกิจกรรมปฐมนิเทศ 

- การแนะแนวอาชีพ  ฝกทักษะวิชาชีพ 

- นิทรรศการวิชาชีพ  ในงานประชุมวิชาการ อกท.  ระดับหนวย ระดับภาค ระดับชาติ 

- การเลื่อนระดับสมาชิก อกท. 

สัมฤทธิผล 

- ผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ  ประกอบอาชีพและหารายไดระหวางเรียน รอยละ  76.5  อยู

ในเกณฑ  ระดับดี  

 

 

 

 

 

 



 

 

 สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1  ในแตละตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ 
เกณฑเชิง 

ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการ 

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1.  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

87.24 ดี 

2.  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต

หลักการทางวิทยาศาสตรในการปฏิบัติงาน

อาชีพอยางเปนระบบ 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

86.90 ดี 

3.  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการ

สื่อสารดานการฟงการ อานการเขียน และ

การสนทนา  ทั้งภาษาไทย  และ

ภาษาตางประเทศ 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

61.11 พอใช 

4.  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใช

ความรูและเทคโนโลยีจําเปนในการศึกษา

คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง

เหมาะสม 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

98.11 ดี 

5.  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม 

จริยธรรมคานิยมที่ดีงานในวิชาชีพ 

บุคลิกภาพที่เหมาะสม  และมีมนุษย

สัมพันธที่ดี 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

100 ดี 

6.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี

ผลสัมฤทธ์ิ  ทางการเรียนตามเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

63.63 พอใช 

7.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

82.25 

 

ดี 

8 .   ร อยละของ ผู สํ า เ ร็ จการ ศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

100 ดี 



 

 

 

ตัวบงชี้ 
เกณฑเชิง 

ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการ 

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

9 .   ร อยละของ ผู สํ า เ ร็ จการ ศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ที่

ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >59 

- พอใช 50-59 

- ปรับปรุง <50 

100 ดี 

10. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน

ทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ

อิสระ  และศึกษาตอภายใน 1 ป 

- ดี >59 

- พอใช 50-59 

- ปรับปรุง <50 

100 ดี 

11. ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ  ที่มี่ตอคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จ

การศึกษา 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

95 ดี 

12. รอยละของผูเรียนสามารถวางแผน

ธุรกิจประกอบอาชีพ  และมีรายไดระหวาง

เรียน 

 

- ดี >รอยละ 60 

- พอใช 50-60 

- ปรับปรุง <50 

76.5 ดี 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 1 

 จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงชี้ 5 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่ดีงานในวิชาชีพ บุคลิกภาพที่เหมาะสม  

และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 ตัวบงชี้ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ  

และศึกษาตอภายใน 1 ป 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

 ตัวบงชี้ 3 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟงการ อานการเขียน และการสนทนา  

ทั้งภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 



 

 

 ตัวบงชี้ 6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิ  ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  13  รอยละหลักสูตรสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

ความตระหนัก 

 มีการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  ที่เนนสมรรถนะอาชีพสนองตอตลาดแรงงานและทองถ่ิน 

ความพยายาม 

 มีการแตงแตงคณะการการพิจารณาหลักสูตร 

สัมฤทธิผล 

 มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  คิดเปนรอยละ  85.11   ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี  

 

ตัวบงชี้ท่ี  14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนน

สมรรถนะอาชีพ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาครูผูสอน  มีทักษะการสอนที่หลากหลายและเนน ผูเรียน

เปนสําคัญ  มีการพัฒนาครูผูสอนตามสาขาวิชาและการประเมินแผนการจัดการเรียนรู  มีการนิเทศการสอน 

ความพยายาม 

- มีการนิเทศและประเมินคุณภาพการสอน 

- มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู  และบันทึกหลังการสอน 

สัมฤทธิผล  

 มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนสรรถนะ และบูรณาการตามหลักปรัชญา  คิดเปนรอยละ 

75  อยูในเกณฑที่ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  15  สถานศึกษาจัดการการเรียนรูอยางหลากหลาย 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการเพื่อใหมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย  เชน  โครงการศึกษาดูงาน  

โครงการพัฒนาครูดานเทคนิคการสอน 

ความพยายาม 

- มีการจัดประชุมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- มีการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 

- มีการจัดทําการเกษตรเพื่อเลื่อนระดับสมาชิก อกท. 

สัมฤทธิผล 



 

 

- มีการจัดการเรียนรูหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานใหเกิดคุณภาพถูกตองครบถวน  รอยละ  80  อยูในเกณฑที่ ดี  

 

ตัวบงชี้ท่ี  16  ระดับความพังพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน มีการ

พัฒนาครูผูสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ทุกรายวิชา ทุกช้ันป   

 

ความพยายาม 

 ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู โดยการใชแบบสอบถามขอมูลให

นักเรียนนักศึกษาทําการประเมินครูผูสอนทุกช้ันป 

สัมฤทธิผล 

 นักเรียนมีความพึงพอใจคุณภาพการเรียนการสอนของครูเฉลี่ยในภาพรวม  4.32   ผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษาเกณฑที่ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  17   รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก  อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการ

สอนอยางเหมาะสม 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานในการจัดสรรเงินสําหรับจัดซื้อ  วัสดุฝก  ครบทุกแผนกวิชาในจํานวนที่เพียงพอ 

ความพยายาม 

- ครูผูสอนจัดซื้อวัสดุฝกตามโครงการสอน 

- นักศึกษาไดใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน 

สัมฤทธิผล 

 จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝกตองบดําเนินการอยูในรอยละ  22.66  อยูในเกณฑที่ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  18  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

ความตระหนัก 

 มีแผนการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรใหพอตอความตองการของผูเรียน 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและมีการจัดซอมคอมพิวเตอรให

ใชงานไดเต็มศักยภาพ 

สัมฤทธิผล 



 

 

 สถานศึกษามีคอมพิวเตอรเพียงพอใหกับผูเรียน อัตราสวน  1  ตอ 1 เครื่อง  ผลการประเมินอยูใน

ระดับ  ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  19  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรง

ฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติงานประจําป 2553  เชน มีแผนงานการปรับปรุงภูมิทัศน  

ใหสวยงามอยางตอเน่ือง  แผนการจัดทําโครงการซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง 

ความพยายาม 

- สํารวจความพึงพอใจการใชพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน 

- มีการต้ังคณะกรรมการจัดหาจัดซื้อ  ตารางเรียน  ตามภาระหนาที่ 

- มีปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่อยางตอเน่ือง   

 

สัมฤทธิผล 

 แผนกมีการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการศูนยวิทยบริการโรงฝกงาน  

พื้นที่ฝกงานเหมาะสมกับวิชาเรียน มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู เกิดประโยชนสูงสุด โดยรวมอยูในระดับดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  20   ระดับคุณภาพการบริหารงานและการจัดการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิง

ธุรกิจ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการงานฟารมธุรกิจ ในการพัฒนางานฟารมในแผนปฏิบัติงานประจําป 

ความพยายาม 

- ดําเนินโครงการงานฟารมธุรกิจอยางตอเน่ือง  และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

- ศึกษาดูงานฟารมมาตรฐาน  นําความรูมาพัฒนางานฟารมของวิทยาลัย 

- สรางแหลงเรียนรูงานฟารมธุรกิจเกษตร หลากหลาย เชน  เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  งานฟารมเกษตร         

ในวิทยาลัย 

สัมฤทธิผล 

 ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจอยูในระดับ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี   21  ระดับความเหมาะสมในการจัด  ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

ความตระหนัก 



 

 

- วิทยาลัยไดจัดทําโครงการพัฒนาหองสมุด  มีการจัดแผนการเรียนที่ใหนักศึกษาไดใชความรู

ทางดานเทคโนโลยีในวิชาชีพของตนเอง 

- หองสมุด มีการใหบริการหองสมุด โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพที่สอดคลองกับ

วิชาชีพของนักศึกษา  จัดหาเจาหนาที่ไวคอยใหบริการ 

ความพยายาม 

วิทยาลัยไดดําเนินการในการจัดทําโครงการที่จะพัฒนาความรู และปฏิบัติวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

โดยเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรในหองสมุด ปรับปรุงศูนยวิทยบริการสามารถใชเปนหองคนควาสืบคนขอมูลทาง

อินเตอรเน็ตได  ปรับปรุงหองสมุดใหเปนหองสมุดมีชีวิต   

สัมฤทธิผล 

ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุดอยูในระดับพอใช 

 

ตัวบงชี้ท่ี  22  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ  และอุปกรณ 

ความตระหนัก 

 มีแผนงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ  และอุปกรณตามความจําเปนของแตละงานและในภาพรวม 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ  และวัสดุอุปกรณตามแผนงานประจําป 

สัมฤทธิผล 

 สถานศึกษามีครุภัณฑและอุปกรณเหมาะสมในการใชงานตามความจําเปนและตามภาระงานอยาง

ทั่วถึง ครอบคลุม ระดับผลการประเมินตนเองอยูในเกณฑที่ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี  23  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ

ตอการเรียนรู  ในสาขาวิชา/สาขางาน 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติงานประจําปเพื่อใหมี  ความปลอดภัย  ของ

สภาพแวดลอม  สงอํานวยความ สะดวก  ที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา  สาขางาน  เชน  โครงการ

เสริมสรางความปลอดภัยในสถานศึกษา (จางยาม)   มีคําสั่งการอยูเวรยาม  ผูตรวจเวร 

ความพยายาม 

- มีการบันทึกการอยูเวรประจําวันของเวรยาม ครูเวร 

- มีถังดับเพลิงในแผนกวิชา 

สัมฤทธิผล 

 สถานศึกษามีการจัดระบบความปลอดภัย  สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ผลการประเมิน

อยูในระดับรอยละ  74  อยูในเกณฑ ดี 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  24  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

ความตระหนัก 

 การตอเน่ืองทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศสถานศึกษาไดสนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงการ

พัฒนาบุคลากรทั้งในดานวิชาชีพ  และความรูที่เกี่ยวของกับหนาที่  อนุญาตใหบุคลากรลาศึกษาตอในระดับที่

สูงข้ึนตรงตามสาขาวิชา และสนับสนุนใหบุคลากรที่ไมมีวุฒิทางวิชาชีพครูเขารับการศึกษาโดยประสานงานกับ

มหาวิทยาลัยจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  จัดศึกษาดูงานและทัศนศึกษา

อยางสม่ําเสมอ 

ความพยายาม 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาบุคลากรในดานวิชาชีพและความรูที่เกี่ยวของกับหนาที่ 

โดยอนุญาตใหลาศึกษาตอในระดับสูงข้ึนตรงตามสาขาวิชาที่สอนเขารับการอบรมความรูวิชาการทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา  จัดสงครูผูสอนและบุคลากรเขารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ทัศนศึกษา  เพื่อ

เพิ่มพูนความรูความสามารถทางดานทักษะความรู เพื่อใหสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพและสงเสริมบุคลากรอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

สัมฤทธิผล 

ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนและไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมใหเขารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ทั้งดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  จากสถาน

ประกอบการและหนวยงานตาง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    อยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองไมนอย

กวา 20  ช่ัวโมงตอคนตอป 

 

ตัวบงชี้ ท่ี  25  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหงตางๆ  ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติงานประจําประดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ  ทั้งภายใน

และ ภายนอกสถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี  ประสิทธิภาพ  และมีการวางแผนการจัด

การศึกษารวมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ความพยายาม 

 มีการขอความอนุเคราะหวิทยากร เครื่องจักร  เครื่องมือจากหนวยงานตางๆ   อยางหลากหลาย  เพื่อ

สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

สัมฤทธิผล 

 มีการขออนุเคราะหวิทยากร  เครื่องจักร  เครื่องมือจากหนวยงานตางๆ  มาก  47  ครั้ง  อยูในเกณฑ

ประเมินที่ ดี 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  26  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา  จัดการศึกษาระบบทวิภาคี

และระบบปกติ 

ความตระหนัก   

 สถานศึกษามีความตระหนักโดยใหครูผูสอนจัดทําโครงการสอนในทุกรายวิชา เพื่อเปนการสนับสนุน

ดานงบประมาณใหมีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกงานในสถาน

ประกอบการทั้งใน พื้นที่ 3 จังหวัดชาดแดนใตและตางภาคตางพื้นที่ 

ความพยายาม 

- ในรายวิชาที่ไดเปดการเรียนการสอนที่ไดจัดทําโครงการสอน  ทําบันทึกเพื่อขออนุญาตนํา

นักศึกษาไปเรียนรวมกันสถานประกอบการ รวมทั้งการฝกงานตางภาคตางพื้นที่ และทําการ

รายงานผลการดําเนินการ 

- มีการนิเทศ ติดตามนักเรียน นักศึกษากอนเขาฝกงานในสถานประกอบการ 

- มีการสัมมนา  นิเทศติดตามนักศึกษาที่ฝกงานในสถานประกอบการ 

สัมฤทธิผล 

 มีสถานประกอบการใหความรวมมือในการจัดการศึกษา  จํานวน  19   แหง  ผลเกณฑการประเมิน

อยูในเกณฑที่ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  27  จํานวนคน – ช่ัวโมง ของผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ที่มีสวนรวมในการ

พัฒนาผูเรียน 

ความตระหนัก   

- มีการจัดโครงการอบรมของรายวิชา 

- โครงการวิชาชีพ 

- ศึกษาดูงาน 

ความพยายาม 

- มีการขออนุญาตดําเนินโครงการสอน 

- มีการประชุมมอบหมายงานเพื่อแบงหนาที่รับผิดชอบ 

- รายงานผลการอบรม 

สัมฤทธิผล 

 สาขาที่จัดหาผูเช่ียวชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียน  รอยละ  100  เกณฑการประเมินในระดับ ดี 

  

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 28  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 



 

 

ความตระหนัก   

 วิทยาลัยประมงปตตานีใหความสําคัญในการจัดครูผูสอนและบุคลากร  ใหปฏิบัติหนาที่สอนตรงตาม

คุณวุฒิทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชา  โดยคํานึงถึงครูผูสอนที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพเปนอัตราสวนตอผูเรียนหาก

เกินกวาอัตราสวนที่วิทยาลัยกําหนดจะดําเนินการจางครูผูสอนตามคุณวุฒิดานวิชาชีพใหตรงกับสาขาวิชา/

สาขางาน  และเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  นักศึกษา 

ความพยายาม 

 วิทยาลัยกําหนดอัตราสวนครูผูสอน  หัวหนาสาขาวิชา  จัดครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษาและ

ผูเรียนไดเหมาะสมและเพียงพอ  ตรงตามคุณวุฒิดานวิชาการและวิชาชีพ  ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

สัมฤทธิผล 

ครูผูสอนและบุคลากรปฏิบัติหนาที่สอนตามที่ไดรับมอบหมายตรงตามคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนใน

แตละสาขาวิชาในอัตราสวนผูสอน  1  คน  ตอผูเรียนไมเกิน  35  คน  สามารถจัดตารางเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพทุกภาคเรียนตลอดปการศึกษา   

 

ตัวบงชี้ท่ี 29  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

ความตระหนัก   

- วิทยาลัยฯ มีการวางแผนเตรียมการจางบุคลากร  และวางแผนการใชงบประมาณ 

- กําหนดในแผนปฏิบัติการ 

ความพยายาม 

สรรหาครูจางพิเศษสอนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพตรงตามสาขาที่เปดสอน 

สัมฤทธิผล 

 จํานวนครูและนักเรียนนักศึกษาจะไดอัตราสวน  1:19  เกณฑการประเมินอยูในระดับ ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2  ในแตละตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ของ 

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

 13.  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

(รายวิชาที่มีการพัฒนาครบ  4  ขอ) 

- ดี >75 

- พอใช 60 – 75 

- ปรับปรุง < 60 

85.11 ดี 

14.  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการ  โดยมีการดําเนินการ 

       1.  ผานการตรวจการเขียนแผนฯ จากฝาย

วิชาการ 

       2.  มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอน

บันทึกหลังสอน 

- ดี >75 

- พอใช 60 – 75 

- ปรับปรุง < 60 

75 

 

ดี 



 

 

       3.  ผานการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ

ติดตามและประเมินผล 

       4.  มีการนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู

เชนพัฒนาสื่อ  แผนฯ 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ของ 

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

15.  สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 

 

- ดี >60 

- พอใช 30 – 75 

- ปรับปรุง < 30 

80 ดี 

16.  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพ

การสอนของผูสอน 

- ดี 4.00 -5.00 

- พอใช 3.50 – 3.99 

- ปรับปรุง1.00 – 3.49 

4.32 ดี 

17.  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ

วัสดุฝก  อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการ

สอนอยางเหมาะสม (เทียบกบังบดําเนินการ

ทั้งหมด 

- ดี >15 

- พอใช 10 – 15 

- ปรับปรุง < 10 

22.66 ดี 

 18.  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ 

ระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา (จํานวน

ผูเรียนตอครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่อง

คอมพิวเตอร) 

- ดี  1 :  1 

- พอใช   2 : 1 

- ปรับปรุง 3 : 1 

1 คน ดี 

19.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  

อาคารประกอบ  หองเรียน หองปฏิบัติงาน

เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ

การเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

- ดี  ปฏิบัติทุกขอ  

- พอใช ปฏิบัติ 1 – 3  

- ปรับปรุง 1 - 2 

4 ขอ ดี 

20.  ระดับคุณภาพการบรหิารและการจัดการ

ระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ 

- ดี  ปฏิบัติทุกขอ  

- พอใช  ป ฏิบั ติ 2.1-

2.4  

- ปรับปรุง 2.1 – 2.3 

5 ขอ ดี 

21.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทย

บริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสงูสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2 

3 ขอ พอใช 

22.  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ  

และอุปกรณ 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  

- พอใช ปฏิบัติ 1-4 

5 ขอ ดี 



 

 

 - ปรับปรุง ปฏิบัติ 1-3 

23.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย 

ของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวกที่

เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน 

(รอยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัย

ของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกได

อยางมีคุณภาพ) 

- ดี >70 

- พอใช - 70 

- ปรับปรุง < 60 

74 ดี 

24.  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่

ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

 - ดี >89 

 - พอใช 75-89 

 - ปรับปรุง< 75 

90 ดี 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ของ 

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

25.  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม

ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัด

การศึกษาอยางมปีระสิทธิภาพ 

 - ดี >25 ครั้ง 

 - พอใช 20-24 

 - ปรับปรุง< 20 ครั้ง 

47 ดี 

26.  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด

การศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา

ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

 - ดี >20 แหง 

 - พอใช 15-19 แหง 

 - ปรับปรุง< 15 แหง 

 

19 ดี 

27.  จํานวนคน-ช่ัวโมง  ของผูเช่ียวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ที่มีสวน

รวมในการพัฒนาผูเรียน(รอยละของสาขาวิชาที่

จัดหาผูเช่ียวชาญ) 

 - ดี >89 

 - พอใช 75-89 

 - ปรับปรุง< 75 

 

100 ดี 

28.  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดาน

วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

 - ดี 100 

 - พอใช 50-99 

 - ปรับปรุง< 50 

 

50-99 พอใช 

29.  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน  - ดี  1 : 25 

 - พอใช 1 : 25-30 

 - ปรับปรุง 1 : 30 

1:19 ดี 

 

 



 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

     ตัวบงช้ี 24 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

     ตัวบงช้ี 27 จํานวนคน-ช่ัวโมง  ของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ที่มีสวนรวมในการ

พัฒนาผูเรียน(รอยละของสาขาวิชาที่จัดหาผูเช่ียวชาญ) 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงช้ี 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

     ตัวบงช้ี 28 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

 

มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี  30  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

ความตระหนัก 

- มีตาราง  Home  room  ทุกช้ันป 

- รายงานผลกิจกรรม  Home  room  ทุกสัปดาห ๆ  ละ 1  ครั้ง 

- มีเอกสารรายงานครูทุกคน 

- มีคําสั่งมอบหมายหนาที่ใหครู  ทําหนาที่เปนครูที่ปรึกษาประจําช้ัน  มีคําอธิบายหนาที่ชัดเจน 

ความพยายาม 

- มีรายงานการปฏิบัติงานรวบรวมเปนเลม  โดยครูที่ปรึกษาประจําช้ัน  รายงานทุกสัปดาห  

รวบรวมเปนรูปเลม 

- มีขอมูลผูปกครอง  หมายเลขโทรศัพท  เพื่อสะดวกในการติดตามเมื่อมีปญหา 

สัมฤทธิผล  

 ครูที่ปรึกษาพบผูเรียน  36  ครั้งตอป 

 

ตัวบงชี้ท่ี  31  จํานวนครั้งของการจัดบริการ  ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

ความตระหนัก 

- มีการตรวจสารเสพติด 1 ครั้ง /  1 ป 

- มีโครงการตรวจสุขภาพประจําป 

- มีสรุปผลการตรวจสุขภาพประจําป 

ความพยายาม 

- มีการตรวจเปนระยะโดยการสุมตรวจและมีรายงาน 

- มีรายงานการสํารวจ  แบบสอบถาม  การใชสารเสพติดในสถานศึกษา 



 

 

- มีการจัดกิจกรรมเสริม  เชน โครงการกีฬาตานยาเสพติด  โครงการอบรมแกนนําเสริมสรางความ

เขมแข็งเพื่อตอตานยาเสพติด 

สัมฤทธิผล  

 จากการตรวจสุขภาพและสารเสพติด  จํานวน  1 ครั้ง ผลสัมฤทธ์ิรอยละ  96.55   ผลการประเมินอยู

ในเกณฑที่   ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  32  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 

ความตระหนัก    

- โครงการสรางเครือขายผูปกครอง 

- ครูที่ปรึกษา 

ความพยายาม  

- มีโครงการประสานงานผูปกครอง  เชน  โครงการเชิญผูปกครอง  โครงการเย่ียมบานเด็ก 

- มีรายงานตรวจการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง 

- มีรายงานควบคุมความประพฤติของนักเรียนโดยเฉพาะกลุมเสี่ยง เฉพาะราย 

- ไดจัดทํางานวิจัยเพื่อแกปญหาและประเมินความถนัดในการเรียนของนักเรียน 

สัมฤทธิผล  

- นักเรียนมีการออกกลางคัน  ระดับ เฉลี่ย  รอยละ 10.53  ผลการประเมินอยูในเกณฑ  ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  33  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดี

งามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

ความตระหนัก  

 มีแผนปฏิบัติงานโครงการประจําป 

ความพยายาม  

 ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ในวันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม 

สัมฤทธิผล  

 ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  ตามโครงการประจําป  จํานวน  1  ครั้ง 

 

ตัวบงชี้ท่ี  34  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม  ประเพณี  

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ความตระหนัก  

 มีแผนปฏิบัติงานโครงการประจําป  2553 

ความพยายาม  



 

 

 ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  ในสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารง

ศิลปวัฒนธรรม 

สัมฤทธิผล  

 ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  ตามโครงการประจําป  จํานวน  16  ครั้ง  ผลการประเมินอยูในเกณฑที่ ดี 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแตละตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

30.  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบ

ครูที่ปรึกษา 

 - ดี >25 ครั้ง  

 - พอใช 20-25   

 - ปรับปรุง< 20 ครั้ง            

 

36 

 

ดี 

31.  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจ

สารเสพติดใหกับผูเรียน 

 - ดี 1ครั้ง >90%  

 - พอใช 1ครั้ง 80-90%  

 - ปรับปรุง 1ครั้ง<80%        

 

96.55 

 

ดี 

32.  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อ

เทียบกับแรกเขา 

 - ดี < 31 

 - พอใช 31-40   

 - ปรับปรุง>40            

 

10.53 

 

ดี 

33.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม

ที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  

จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  

รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

(รอยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 

3 กิจกรรม) 

 - ดี >80  

 - พอใช 75-80   

 - ปรับปรุง< 75            

 

 

25/100 

 

ดี 

34.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม

ที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

(รอยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 

2 กิจกรรม) 

 - ดี >80  

 - พอใช 75-80   

 - ปรับปรุง< 75            

 

 

16 

 

ดี 

 

 

 



 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

ตัวบงชี้ 30 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

ตัวบงชี้ 33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงาม

ในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

(รอยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 3 กิจกรรม) 

ตัวบงชี้ 34 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(รอยละของสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมครบทั้ง 2 กิจกรรม) 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

ตัวบงชี้ 31 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

ตัวบงชี้ 32 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 

 

มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี  35  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

ความตระหนัก  

 สถานศึกษาใหความสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติประจําป  แบบสํารวจความตองการฝกอาชีพ  

ประชุมประจําเดือน  โครงการ  คําสั่ง   กิจกรรม  โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  สงเสริมความรูฝกทักษะ

วิชาชีพใหกับประชาชน  เพื่อการประกอบอาชีพ  

ความพยายาม  

 การฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น จํานวน  11  รุน  

ฝกอบรม  108   อาชีพ  9  รุน 

ฝกอบรมพื้นฟูอาชีพชุมชนทองถ่ิน  13  กลุม   

ฝกอาชีพสถานศึกษาปอเนาะ  และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   10  แหง    

สัมฤทธิผล  

 รายงานผลการฝกอาชีพ   4 โครงการ  ผลการประเมินอยูในเกณฑ  ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  36  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพ

ตองบดําเนินการ 

ความตระหนัก  

 จัดทําแผนการใชงบประมาณในการดําเนินการกิจกรรม  โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  สงเสริมความรู  

ฝกทักษะวิชาชีพใหกับประชาชน  เพื่อการประกอบอาชีพ 

ความพยายาม  



 

 

 ผูรับผิดชอบโครงการ  กิจกรรม  ไดดําเนินการ โครงการ กิจกรรม  โดยใชงบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรรจากสถานศึกษาและจากแหลงภายนอก 

สัมฤทธิผล  

 สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ  รอยละ 2.17  เกณฑผลการประเมินอยูที่ ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ในแตละตัวบงชี้ 

 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

35.  จํานวนและประสิทธิผลของ

กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ

และสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน

และทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการ     

ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ

อาชีพของประชาชน 

 - ดี >=4 กิจกรรม  

 - พอใช 2-3 กิจกรรม   

 - ปรับปรุง 0-1 กิจกรรม           

 
4 โครงการ ดี 

36.  รอยละของงบประมาณในการจัด

กิจกรรม / โครงการที่ใหบริการ

วิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพตอ

งบดําเนินการ 

 

 - ดี >รอยละ 0.2 

 - พอใช   รอยละ 0.11-0.22 

 - ปรับปรุง นอยกวารอยละ 

                0.11            

 

2.17 ดี 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

     ตัวบงชี้ 35 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการ

พัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการ     ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

     ตัวบงชี้ 36 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะ

วิชาชีพตองบดําเนินการ 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี้ ไมมี แตยังขาดระบบการประเมิน และติดตามประเมินผลที่สามารถนําไปพัฒนาใหผูรับบริการ

ไดรับผลสัมฤทธ์ิอยางแทจริง 

 

 

 



 

 

มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี  37  จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงาน 

ความตระหนัก 

 มีบันทึกขอความขออนุญาตทําสิ่งประดิษฐที่มีการแจงประชาสัมพันธจากหนวยงานภายนอก  มีการ

อบรมการเตรียมการทําวิชาโครงการ  โดยใหความสําคัญในการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและ

โครงการจัดทํา นวัตกรรม  ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําป 

ความพยายาม  

 มีการเขียนโครงการ  ของบประมาณ  ในการจัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ  โครงการวิชาชีพ   

สัมฤทธิผล  

 นักเรียนไดจัดการทําผลงานสิ่งประดิษฐ โครงการวิชาชีพ  คิดเปนรอยละ  100  ผลการประเมิน ดี  

 

ตัวบงชี้ท่ี  38  จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  โครงงาน  ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/ หรือไดรับ

การเผยแพรระดับชาติ 

ความตระหนัก  

 ใหความสําคัญในการจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงการ  มีโครงการจัดทํา

นวัตกรรม  ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําป 

ความพยายาม  

 ทําการดําเนินการสรางสิ่งประดิษฐ  และโครงการที่ขออนุญาตทุกโครงการ   

สัมฤทธิผล  

 นักเรียนไดจัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ  โครงการวิชาชีพ  จํานวน  6  ช้ิน  ผลการประเมินอยูในเกณฑที่

ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  39  รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  

งานวิจัย   และโครงงานตองบดําเนินการ 

ความตระหนัก  

 ใหความสําคัญในการสราง พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงการตอ

งบดําเนินการ 

ความพยายาม  

 ไดดําเนินการสราง พัฒนา  และเผยแพร  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานจัด

งบประมาณจากงบดําเนินการ  เพื่อสมทบกับงานโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ซึ่งปรากฏ

อยูในสรุปงบประมาณที่ใชจริงทั้งหมด 

สัมฤทธิผล  



 

 

 รอยละของงบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามโครงการ สราง พัฒนา  โครงการ  งานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ ตองบดําเนินการทั้งหมด  รอยละ  2.73  ผลการประเมินอยูในเกณฑ  พอใช 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 40  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  

และโครงงาน   

ความตระหนัก 

- มีแผนจัดทําโครงการ ทํานวัตกรรม 

- มีคําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบ  นํานักเรียน  ผลงานไปเผยแพร 

ความพยายาม 

- จัดสงเขาประกวดแขงขันทักษะ  ในการประกวดโครงการวิทยาศาสตร  และงานประชุมทาง  

วิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  ทั้งระดับภาคและระดับชาติ 

สัมฤทธิผล  

- มีรายงานผล   จํานวน   43  ครั้ง   และระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ในแตละตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

37.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  

งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชน

ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือ

อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน  

หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการ

พัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศซึ่ง

นําไปสูการแขงขันในระดับชาติ 

 - ดี 100  

ปวช.>1ช้ิน/ภาคเรียน 

ปวส.>4ช้ิน/ภาคเรียน 

 - พอใช 75-99   

 - ปรับปรุง < 75            

รอยละของสาขางานทั้ ง 

ปวช. ที่และ ปวส. 

 

รอยละ100 

 

ดี 

38.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทาง

วิชาชีพและ/หรือ ไดรับการเผยแพร

ระดับชาติ 

 - ดี >=3 ช้ิน  

 - พอใช 2 ช้ิน   

 - ปรับปรุง 1 ช้ิน            

 

 

6 ช้ิน 

 

ดี 

39.  รอยละของงบประมาณที่ใชในการ

สราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตอ

 - ดี >1.00  

 - พอใช 0.50-1.00   

 - ปรับปรุง< 0.50            

 

2.73 

 

ดี 



 

 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

งบดําเนินการ(ยกเวนงบลงทุน) 

 

 

40.  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงานที่

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

 

 - ดี 4ครั้ง 4 ชองทาง  

 - พอใช 2-3ครั้ง 2-3ชองทาง   

 - ปรับปรุง1ครั้ง 1ชองทาง        

 

 

43 ครั้ง 

 

ดี 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 5 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

     ตัวบงชี้ 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการ

เรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน 

ทองถ่ิน และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ 

     ตัวบงชี้ 38 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ ไดรับ

การเผยแพรระดับชาติ 

     ตัวบงชี้ 40 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 

และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี้ 39 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 

และโครงงานตองบดําเนินการ(ยกเวนงบลงทุน) 

มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ 

 

ตัวบงชี้ท่ี  41  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม

ของประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 

ความตระหนัก 

 มีคําสั่งมอบหมายหนาที่ใหกับบุคลากรทุกคนในแตละปการศึกษา  ตลอดถึงการจัดทําแผนพัฒนาฯ 

และแผนปฏิบัติการประจําป  เพื่อการบริหาร  งบประมาณ/โครงการ  ใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง  

และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยบุคลากรมีสวนรวมในภารกิจที่มอบหมาย 



 

 

ความพยายาม 

- คําสั่งมอบหมายหนาที่ 

- มีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําป 

- ปฏิบัติงานตามแผน 

สัมฤทธิผล  

 ประสิทธิภาพ  การจัดการและบริหารในวิทยาลัยมีคุณภาพ ที่ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  42  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก 

 มีขอกําหนดใหครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู 

ความพยายาม 

 บุคลากรในแผนกที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

สัมฤทธิผล  

 บุคลากรในวิทยาลัยที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และบุคลาการ  มีคุณธรรมจริยธรรม  

ดูแลชวยเหลือนักเรียน  นักศึกษาดวยความจริงใจ  และเอาใจใส  และเปนแบบอยางที่ดี  คิดเปนรอยละ  100  

ผลการประเมินอยูในเกณฑที่ ดี 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  43  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

ความตระหนัก 

 มีแผนงาน  โครงการ 

ความพยายาม 

- ขออนุมัติโครงการ  มีการประชุม 

- มีระบบเครือขายในหอง  Internet 

- มีหอง E-Learning  มีประสิทธิภาพ 

- มีคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ 

สัมฤทธิผล  

 -    บุคลากร  นักศึกษา  สามารถใชหลัก  Internet และ  E-Learning  ดีข้ึน  และทั่วถึง 

 -    สามารถใช Internet ในการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพในงาน 

 

 

 



 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในแตละตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

41.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของ

ผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

และการมีสวนรวมของประชาคม

อาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบได 

 - ดี 8 ขอ  

 - พอใช 6-7 ขอ 

 - ปรับปรุง<6ขอ 9 ดี 

42.  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษา

ที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม 

 - ดี >90  

 - พอใช 85-90   

 - ปรับปรุง < 85            

 

100 ดี 

43.  ระดับคุณภาพของการจัดระบบ

สารสนเทศ และการจัดการความรูของ

สถานศึกษา 

 - ดี ปฏิบัติ 1-4-5  

 - พอใช 1-3   

 - ปรับปรุง 1-2            

 

8 ดี 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 6 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

     ตัวบงชี้ 42 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยาง

ถูกตอง เหมาะสม 

     ตัวบงชี้ 41 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม

ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี้ ไมมี แตยังขาดการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปอยางตอเน่ือง 

มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงชี้ท่ี  44  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

ความตระหนัก 

- มีแผนงาน  โครงการอบรมครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จัดสรรงบประมาณ 

- จัดใหมีสํานักงานประกันคุณภาพภายในและบุคลากรตามหนาที่รับผิดชอบ 

- ประเมินผล  ติดตามและรายงานผลอยางตอเน่ือง 

 



 

 

ความพยายาม 

- ขออนุมัติโครงการ  ดําเนินการอบรมและรายงานผล 

- มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- มีการจัดบรรยากาศภายในหองประกันคุณภาพใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินการประกัน

คุณภาพ 

สัมฤทธิผล  

- มีการจัดกลุมผูรับผิดชอบตามตัวบงช้ี  ขยายผลการอบรมเกี่ยวกับการจัดเก็บและการนําเสนอ

ขอมูล 

- มีการติดตาม  ตรวจสอบผลการดําเนินงานประกันคุณภาพโดยคณะกรรมการประเมิน 

- มีรายงานการประเมินตนเองเสนอตอตนสังกัด  และเผยแพรทุกปการศึกษา 

  

ตัวบงชี้ท่ี  45  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

ความตระหนัก 

- มีคณะกรรมการประเมินประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินความ

พยายาม  

- ประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบ  วางแผนการประเมินตามรูปแบบการประเมินโครงการ 

- คณะกรรมารภายในสถานศึกษาตรวจประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 

- รวบรวมผลการประเมินประสิทธิผลแตละดาน  ตลอดจนขอเสนอของคณะกรรมการ จัดทํา

โครงการเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ความพยายาม 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน  เพื่อไปนําสูการประเมินจากสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

(องคการมหาชน)  สามารถนําความรูและขอมูลการประเมินไปใชพัฒนาระบบงาน  และ

สถานศึกษามีการพัฒนาการ 

สัมฤทธิผล  

 ผลการประเมินอยูในเกณฑที่  ดี  

  

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ในแตละตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

44.  ระบบและกลไกในการประกัน

คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา

สถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

 

 - ดี ปฏิบัติ 1-4  

 - พอใช 1-3   

 - ปรับปรุง 1-2            

 

 

4 ขอ 
ดี 

45.  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ

ภายใน 

 - ดี ปฏิบัติ 1-3  

 - พอใช 1-2   

 - ปรับปรุง 1            

 

 

3 ขอ 

 

ดี 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 7 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

     ตัวบงชี้ 44 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

     ตัวบงชี้ 45 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี้ ไมมี แตควรมีระบบเครือขายการพัฒนาระบบประกันที่มีทั้งบุคลากร สํานักงาน และเจาหนาที่

วิเคราะหขอมูล 

 

หมายเหตุ :  ใหสถานศึกษาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดของขอมูล   

               ประกอบการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที่ 6 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 

6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ผลการประเมินคุณภาพในโดยสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 สรุปไดดังน้ี 

 

1. มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับดี เรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที่    1    ตัวบงช้ี   1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12   

มาตรฐานที่    2    ตัวบงช้ี   13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  

                                   และ 29 

มาตรฐานที่    3    ตัวบงช้ี   30, 31, 32, 33 และ 34   

มาตรฐานที่    4    ตัวบงช้ี   35 และ 36   

มาตรฐานที่    5    ตัวบงช้ี   37, 38, 39 และ 40   

มาตรฐานที่    6    ตัวบงช้ี   41, 42 และ 43   

มาตรฐานที่    7    ตัวบงช้ี   44 และ 45   

2. มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที่    1    ตัวบงช้ี   3 และ 6   

มาตรฐานที่    2    ตัวบงช้ี   28 

มาตรฐานที่    3    ตัวบงช้ี   ไมมี   

มาตรฐานที่    4    ตัวบงช้ี   ไมมี   

มาตรฐานที่    5    ตัวบงช้ี   ไมมี   

มาตรฐานที่    6    ตัวบงช้ี   ไมมี   

มาตรฐานที่    7    ตัวบงช้ี   ไมมี 

3. มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับปรับปรุง เรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที่    1    ตัวบงช้ี   ไมมี   

มาตรฐานที่    2    ตัวบงช้ี   ไมมี 

มาตรฐานที่    3    ตัวบงช้ี   ไมมี   

มาตรฐานที่    4    ตัวบงช้ี   ไมมี   

มาตรฐานที่    5    ตัวบงช้ี   ไมมี   

มาตรฐานที่    6    ตัวบงช้ี   ไมมี   

มาตรฐานที่    7    ตัวบงช้ี   ไมมี 

 

 



 

 

6.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผน 

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน

โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมไดดังน้ี 

 6.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา   

  6.2.1.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

6.2.1.2 สงเสริมและพัฒนาการทํางานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน  

6.2.1.3 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

6.2.1.4 สงเสริมกํากับติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน  

6.2.1.5 บริหารงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารวิทยาลัยของครูสอน  

 6.2.2 แผนพัฒนาผูเรียน 

6.2.2.1 จัดการเรียนการสอน โดยมุงสมรรถนะอาชีพ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

6.2.2.2 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอัน  

พึงประสงค  และบูรณาการทางวิชาและสาขางาน       

 6.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

6.2.3.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสูหลักสูตรฐาน

สมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณภาพการศึกษา 

6.2.3.2 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทําหลักสูตรทองถ่ินและการบูรณาการการ

สอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.2.3.3 กิจกรรมการเรียนการสอน เรียนเปนเรื่อง เปนช้ินงาน เปนโครงการ 

6.2.3.4 กิจกรรมโครงการพัฒนาครูในการทําวิจัยในช้ันเรียน 

6.2.3.5 กิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 

6.2.3.6 การเรียนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

6.2.3.7 หลักสูตรการเรียนรูตามแนวทาง อกท. (โครงการวิชาชีพ, การหารายไดระหวาง

เรียน) 

6.2.3.8 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย, ไทย-อินโดนีเซีย 

6.2.3.9 ครูที่ปรึกษาเย่ียมบานเด็กและบานผูปกครอง 

 6.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและงานวิจัย 

     6.2.4.1 การออกแบบ สรางอุปกรณกลับแกลบปูพื้นคอกเลี้ยงไกเน้ือ 

   6.2.4.2 การออกแบบ สรางอุปกรณลําเลียงอาหารสัตวขับหมุนดวยจักรยาน 

   6.2.4.3 การออกแบบ สรางกังหันผลิตไฟฟาระบบผสมดวยพลังลมและแมเหล็ก 

   6.2.4.4 การออกแบบ สรางอุปกรณชวยข้ึนเสาสูง 

   6.2.4.5 การพัฒนาสรางกังหันลมสูบนํ้าเพื่อการเกษตร 



 

 

   6.2.4.6 การพัฒนาสรางอุปกรณอุนนํ้ามันดีเซล สําหรับเครื่องยนตดีเซลทางการเกษตร 

   6.2.4.7 การออกแบบ สรางอุปกรณสลัดนํ้าออกจากวัตถุดิบ 

   6.2.4.8 การออกแบบ สรางอุปกรณขอดเกล็ดปลานิล 

   6.2.4.9 การออกแบบ สรางอุปกรณชวยตักปลาตายในกระชังเลี้ยง 

   6.2.4.10 ศึกษาสภาพลมในเขตพื้นที่ชายฝงปตตานี 

   6.2.4.11 ศึกษาการใชพลังงานแสงอาทิตยในการอบแหงวัตถุดิบในเขตพื้นที่อําเภอหนองจิก 

 6.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

   6.2.5.1 การทําเกษตรผสมผสาน 

   6.2.5.2 การทํากอนเช้ือเห็ดนางฟา 

   6.2.5.3 การเลี้ยงปลา 

   6.2.5.4 การเขียนแผนธุรกิจอาชีพดานการเกษตรและประมง 

   6.2.5.5 การเตรียมความพรอมดานภาษาเพื่อทํางานตางประเทศ 

   6.2.5.6 การทําขนมไทย 

 6.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู 

6.2.6.1 จัดหางบประมาณสนับสนุน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการพัฒนา

บุคลากรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ  

6.2.6.2 สงเสริม สนับสนุนการพึ่งตนเองของบุคลากรภายใน ในการจัดสราง และพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน                

 6.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  6.2.7.1 สงเสริมสวัสดิการ  

6.2.7.2 เพิ่มพูนความรู ประสบการณใหม 

6.2.7.3 สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการ  

            6.2.8 แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา                                                                         

   6.2.8.1 โครงการฝกงานตางภาคตางพื้นที่ 

      - นํานักศึกษาเขาฝกงานในสถานประกอบการ 

      - จัดทําหนังสือความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา 

      - จัดทําแบบสํารวจความตองการของสถานประกอบการที่ตองการแรงงานเพื่อเขา

สูตลาดแรงงาน 

      - นํานักศึกษาเขาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อเปนการสรางโอกาสทาง

การศึกษาและโอกาสมีงานทํา 

   6.2.8.2 โครงการสงเสริมความรวมมือกับประเทศอินโดนีเซีย กิจกรรมเขาคายในที่หาดแกว   

รีสอรท จ.สงขลา มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแตละประเทศ 



 

 

   6.2.8.3 จัดการเรียนสอนเสริมวิชาชีพมัธยม (แกนมัธยม) จัดการศึกษาวิชาชีพใหกับโรงเรียน

เทศบาล 1 (โรงเรียนจะบังติกอ) 

   6.2.8.4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระบบทวิภาคี 

(ไทย –อิสราเอล) 

 

6.3 สิ่งท่ีตองการความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  6.3.1 ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในทองถ่ิน 

   - ผูเช่ียวชาญดานการวิจัย ดานการเกษตร ประมง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

   - สนับสนุนทักษะวิชาการเฉพาะทาง เชน ภาพถายทางอากาศ อุตุนิยมวิทยา การตลาดธุรกิจ

ขนาดยอม จากภาครัฐและเอกชน 

  6.3.2 การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 

   - ความรวมมือในการสอดสองดูแลพฤติกรรมของนักศึกษาในชุมชน 

   - สนับสนุนองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินที่เปนจุดเดนของชุมชน 

   - ชวยดูแลเปนที่พึ่งพิงในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  6.3.3 การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 

   - สนับสนุนติดต้ังเทคโนโลยีใหสอดคลองกับการเรียนการสอน 

   - เพิ่มพูนองคความรูทักษะในดานใชชีวิตอยางปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  6.3.4 เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด รวมทั้งการปฏิรูป

การเรียนรู และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 

   - สนับสนุนการพัฒนาผูเรียน โดยใชเอกสารจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มทักษะผูเรียน

ดานโครงการ กิจกรรม จากประสบการณจริง 

   - สนับสนุนวิทยากรทางดานการเรียนการสอน จากสถาบันการพัฒนาบุคลิกภาพที่สําคัญของ

ประเทศ 

  6.3.5 การไดรับการนิเทศ ติดตาม งานทางดานวิชาการอยางตอเน่ือง 

   - มีผูเช่ียวชาญมาติดตามผลการดําเนินการของวิทยาลัยจากตางหนวยงาน เชน บริษัทที่

ประสบผลสําเร็จภาคเอกชน หรือ มหาวิทยาลัยที่ไดระดับมาตรฐาน 

   - ผูที่ไมมีสวนไดสวนเสียในการรับบริการของวิทยาลัย แตเปนมุมมองสะทอนการจัด

การศึกษา เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินของตนสังกัด และ สมศ. 

 

 

 

 



 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่ 1 รอยละของผูเรียน ที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด ตามช้ันป ี 

   ดี 

ตัวบงช้ีที่ 2 รอยละของผูเรียน ที่สามารถ

ประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและ 

คณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน

อาชีพอยางเปนระบบ  

 

  
 

 

  

ดี 

ตัวบงช้ีที่ 3 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการ

สื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และ

การสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 

  

  
  

พอใช 

ตัวบงช้ีที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มี

ความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปน

ใน การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได

อยางเหมาะสม  

 

  
   

ดี 

 

ตัวบงช้ีที่ 5 รอยละของผูเรียน ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ม ี

บุคลิกภาพเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 

  
   

ดี 

 ตัวบงช้ีที่ 6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 

  

  
 

 

 

พอใช 

 ตัวบงช้ีที่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามเกณฑการ สําเร็จ

การศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง 

 

  
   

ดี 

ตัวบงช้ีที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผานการ

  

  
   

ดี 



 

 

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

ตัวบงช้ีที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่ผาน

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

 

  
   

ดี 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่ 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่

ไดงานทําในสถานประกอบการ ประกอบ 

อาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป  

 

  
   

ดี 

ตัวบงช้ีที่ 11 ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ของผูสําเร็จการศึกษา  

 

  
   

ดี 

 ตัวบงช้ีที่ 12 รอยละของผูเรียนสามารถ

วางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ 

การหารายไดระหวางเรียน และมีรายได

ระหวางเรียน 

 

  
   

ดี 

 

มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

 ตัวบงช้ีที่ 13 รอยละของหลักสูตรฐาน

สมรรถนะที่มีคุณภาพ  

    

 

ดี 

 

ตัวบงช้ีที่ 14 รอยละของแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ และมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

 

  
   

ดี 

ตัวบงช้ีที่ 15 สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยาง

หลากหลาย  

    ดี 

ตัวบงช้ีที่ 16  ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพ

การสอน ของผูสอน 

    ดี 



 

 

ตัวบงช้ีที่ 17 รอยละของงบประมาณที่

สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการ 

จัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  

 

  
   

ดี 

 ตัวบงช้ีที่ 18 ระดับความเหมาะสมและ

เพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละ 

สาขาวิชา 

 

  
 

   

ดี 

ตัวบงช้ีที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด

อาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน

เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ

การเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด  

 

 

 

  

   

 

ดี 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่ 20  ระดับคุณภาพการบริหารและ

การจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรู

เชิงธุรกิจ 

 

  
   

ดี 

ตัวบงช้ีที่ 21  ระดับความเหมาะสมในการจัด

ศูนยวิทยบริการ ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

  

  
 

 

 

ดี 

 ตัวบงช้ีที่ 22 ระดับความเหมาะสมในการจัด

ใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ 

     ดี 

ตัวบงช้ีที่ 23 ระดับคุณภาพการจัดระบบความ

ปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวย ความ

สะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขา/สาขางาน 

 

  
   

ดี 

ตัวบงช้ีที่ 24 รอยละของบุคลากรภายใน

สถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาหนาที่ที ่

รับผิดชอบ  

 

  
 

   

ดี 

ตัวบงช้ีที่ 25 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการ

ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้ง ภายใน

และภายนอก สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการ

 

  
   

ดี 



 

 

จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีที่ 26 จํานวนสถานประกอบการที่มี

การจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา 

    ดี 

ตัวบงช้ีที่ 27 จํานวนคน-ช่ัวโมง ของ

ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒ ิหรือภูมิปญญา

ทองถ่ิน ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน  

 

 

  
   

ดี 

ตัวบงช้ีที่ 28 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มี

คุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละ  

สาขาวิชา  

  

  
  

พอใช 

ตัวบงช้ีที่ 29 อัตราสวนของผูสอนประจําตอ

ผูเรียน  

    ดี 

 

มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่ 30 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบ

ครูที่ปรึกษา  

    ดี 

ตัวบงช้ีที่ 31 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจ

สุขภาพ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน 

    ดี 

ตัวบงช้ีที่ 32 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจ

สุขภาพ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน 

    ดี 

ตัวบงช้ีที่ 33 จํานวนครั้งและประเภทของ

กิจกรรมทีสงเสริมดานวิชาการ คูณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

 

  
  

 

 

ดี 

ตัวบงช้ีที่ 34 จํานวนครั้งและของกิจกรรม/

โครงการที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

 

  
   

ดี 

 



 

 

มาตรฐานท่ี 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม 

 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่ 35 จํานวนและประสิทธิผลของ

กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝก

ทักษะวิชาชีพ   

 

  
   

ดี 

ตัวบงช้ีที่ 36 รอยละของงบประมาณในการจัด

กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  

และฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ  

 

  
   

ดี 

 

มาตรฐานท่ี 5 นวัตกรรมและการวิจัย 

 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่ 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ

งาน วิจัยและโครงการวิชาชีพ 

  
 

  ดี 

ตัวบงช้ีที่ 38 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ

งานวิจัยและโครงงานที่มปีระโยชนทางวิชาชีพ

และ/หรือไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

 

  
   

ดี 

ตัวบงช้ีที่ 39รอยละของงบประมาณที่ใชใน

การสราง พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตอ

งบดําเนินการ  

   ดี 

ตัวบงช้ีที่ 40 จํานวนครั้งและชองทางการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน  

 

  
   

ดี 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผูนําและการจัดการ 

 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่ 41 ระดับคุณภาพการบริหารงาน

ของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา

ดวยความโปรงใสตรวจสอบได  

 

  
   

ดี 

ตัวบงช้ีที่ 42 รอยละของบุคลากรใน

สถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

มาตรฐานวิชาชีพ 

    ดี 

ตัวบงช้ีที่ 43 ระดับคุณภาพของการจัดระบบ

สารสนเทศ และการจัดการความรูของ 

สถานศึกษา 

    ดี 

 

มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี 44 สถานศึกษามีกลไกระบบประกัน

คุณภาพดานโครงสรางการบริหาร บุคลากร 

การปฏิบัติงานตามพันธกิจการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบได 

 

  
   

ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 45 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายใน 

    ดี 

 

ขอรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 

 (นายปรีชา   เวชศาสตร) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี 

25 พฤษภาคม 2553 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ก. 

 

 

 

 

คําสั่งวิทยาลัยประมงปตตานี 

ท่ี  298 /2553 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

รอบปการศึกษา 2553 

……………………………………………………. 

ตามที่พระราชบัญญัติแหงชาติ พุทธศักราช พ.ศ. 2542 มาตราที่ 48 กําหนดใหสถานศึกษาตองจัดให

มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารหารศึกษาที่ตองดําเนินการอยางเตอเน่ือง โดยใหมีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง

ประจําป ทั้งในระดับแผนกวิชาและวิทยาลัย เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

เพื่อใหดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยประมงปตตานี เปนไปดวยความสมบูรณถูกตอง

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่กําหนด จึงอาศัยคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1065/2549 

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เรื่อง มอบอํานาจผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับงานบุคลากร จึงแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ ทําหนาที่ ในการอํานวยการใหคําปรึกษารวมวางแผนจัดระบบการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใหดําเนินการสําเร็จลุลวงไปดวยดี จนสามารถจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง ประจําป 2553 แลวเสร็จ คณะกรรมการประกอบดวย 

1.1 นายปรีชา  เวชศาสตร ประธานกรรมการ 

1.2 นายวรยุทธ  ชีวรัตน  รองประธานกรรมการ 

1.3 นายประวิทย  อองสุวรรณ กรรมการ 

1.4 นายประพนธ สกูลหรัง  กรรมการ 

1.5 นายเสถียร  เพ็ชรรัตน กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการฝายดําเนินงาน มีหนาที่ปฏิบัติและดําเนินการในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายให

สอดคลองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา (7 มาตรฐาน 45 ตัวบงช้ี) สรางเครื่องมือประเมิน พรอมทั้งจัดเก็บและ

รวบรวมขอมูลวิเคราะหจุดเดน จุดดอยตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและตัวบงช้ีกําหนดของรอบปการศึกษา 



 

 

2553 อยางเปนหมวดหมูตามตัวบงช้ี และรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการ ประกอบดวย 

ที่ปรึกษามาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

1. นายประวิทย  อองสุวรรณ ประธานกรรมการ 

2. นายกฤตพล  ณ พัทลุง กรรมการและเลขานุการ 

3. นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยนุย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามเกณฑที่

กําหนดตามช้ันป 

1. ครูที่ปรึกษาทุกช้ันป 

2. นายกฤตพล ณ พัทลุง 

3. นางสาวพิรญา  สิทธิโชค 

4. หัวหนาแผนกวิชา 

2 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการ

ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

1. นางสาวจันทรเพญ็  ไชยนุย 

2. นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

3 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การ

อาน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทย และ

ภาษาตางประเทศ 

1. นางนิตยา  ดวงโสน 

2. นางสาวสุภัก  ออนทอง 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรู และเทคโนโลยี

ที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง

เหมาะสม 

1. นางสาวฉันทนา  ปานาวา 

2. นายกฤตพล ณ พัทลุง 

3. นางสาววรรธนี  อรุณรัตน 

4. นายอดุลย  เมาะอะ 

5. หัวหนาแผนกวิชา 

5 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน

วิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี 

1. นายนิอับดุลเลาะ  ปานาวา 

2. นางสาวธีริศรา  คงคาลิมีน 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 

1. นายประวิทย   อองสุวรรณ 

2. นายมุสตากิม  มะแซ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

7 รอยละของผูสําเร็จที่มีสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

1. นายประวิทย   อองสุวรรณ 

2. นางสาวซูรียานี  มะแอ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1. นายประวิทย   อองสุวรรณ 

2. นางสาวนิลาวัลย  เจะเลาะ 



 

 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1. นายประวิทย   อองสุวรรณ 

2. นางสาวนิลาวัลย  เจะเลาะ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบ

อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป 

1. นายประวิทย   อองสุวรรณ 

2. นายอิมรัน  อํามาตย 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

11 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 

1. นายประวิทย   อองสุวรรณ 

2. นายซาฮาบูดิน  ยูโซะ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

12 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ 

และมีรายไดระหวางเรียน 

1. นายประวิทย   อองสุวรรณ 

2. นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน 

3. นางสาวนุสราสินี ณ พัทลุง 

4. นางสาวจริญญา  หนูนุรักษ 

5. หัวหนาแผนกวิชา 

 

ที่ปรึกษามาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

1. นายประวิทย อองสุวรรณ ประธานกรรมการ 

2. นายกฤตพล  ณ พัทลุง กรรมการและเลขานุการ 

3. นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยนุย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

13 รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 1. นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยนุย 

2. นายกฤตพล ณ พัทลุง 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

1. นายประวิทย  อองสุวรรณ 

2. นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยนุย 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

15 สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 1. นายประวิทย  อองสุวรรณ 

2. หัวหนาทุกสาขาวิชา 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

16 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของ

ผูสอน 

1. นายประวิทย  อองสุวรรณ 

2. นางสาวฉันทนา  ปานาวา 

3. นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยนุย 

4. หัวหนาแผนกวิชา 

17 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ

สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

1. นายประพนธ  สกูลหรัง 

2. นางสาวคอมสะ  มาม ุ

3. นางสาวรูฮานี  บาเฮง 

4. นางสาวสิริกาญจน  บุญมาศ 

5. หัวหนาแผนกวิชา 

18 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรใน

แตละสาขาวิชา 

1. นายอดุลย  เมาะอะ 

2. นางสาววรรธนี  อรุณรัตน 

3. นางสาวฉันทนา  ปานาวา 

4. หัวหนาแผนกวิชา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

19 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรใน

แตละสาขาวิชา 

1. นายประวิทย   อองสุวรรณ 

2. นายประพัฒน   กองแกว 

3. นายนิกร  จันทรแนม 

4. นางนิตยา  ดวงโสน 

5. นางสาวซีตีหาหวอ  ดอเลาะ 

6. นายมะนาเซ  ดอเปาะ 

7. นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน 

8. นางสาวนุสราสินี ณ พัทลุง 

9. นายนิเลาะ  หะยีสะแม 

10. หัวหนาแผนกวิชา 

20 ระดับคุณภาพการบริหารและจัดการระบบงานฟารมใหเปน

แหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ 

1. นายเสถียร  เพ็ชรรัตน 

2. นายมะนาเซ   ดอเปาะ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

21 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสม

กับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

1. นายนิกร  จันทรแนม 

2. นางนิตยา  ดวงโสน 

3. นางสาวซีตีหาหวอ  ดอเลาะ 

4. หัวหนาแผนกวิชา 

22 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณ 1. นายประพนธ  สกูลหรัง 

2. นายนิกร  จันทรแนม 

3. นายมุสตากิม  มะแซ 

4. นางสาวเปาอีสะห  สุหลง 

5. นางสาวอาอีเสาะ  ยูโซะ 

6. หัวหนาแผนกวิชา 

23 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ

สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูใน

สาขา/สาขางาน 

1. นางนิตยา  ดวงโสน 

2. นายผจญ  สิงหจินดา 

3. นายปกรูรอซี  บากา 

4. หัวหนาแผนกวิชา 

24 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตาม

หนาที่ที่รับผิดชอบ 

1. นางนิตยา  ดวงโสน 

2. นางสาวซีตีหาหวอ  ดอเลาะ 

3. นางสาวซูรียานี  มะแอ 

4. หัวหนาแผนกวิชา 

 



 

 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

25 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลง

ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการ

จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

1. นายประวิทย  อองสุวรรณ 

2. นางสาวศิรินภาภรณ  โสสวาง 

3. นางสาวรอปซะ  ยูโซะ 

4. หัวหนาแผนกวิชา 

 

 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

26 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับ

สถานศึกษา 

1. นายประวิทย  อองสุวรรณ 

2. นายซาฮาบูดิน  ยูโซะ 

3. นางสาวสุภัก  ออนทอง 

4. หัวหนาแผนกวิชา 

27 จํานวนคน – ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิ

ปญญาทองถ่ินที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

1. นายประวิทย  อองสุวรรณ 

2. นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยนุย 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

28 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียน

ในแผนกวิชา สาขาวิชา 

1. นางนิตยา  ดวงโสน 

2. นางสาวซีตีหาหวอ  ดอเลาะ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

29 อัตราสวนของผูสอน ประจําตอผูเรียน 1. นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยนุย 

2. นายกฤตพล ณ พัทลุง 

3. นางนิตยา  ดวงโสน 

4. หัวหนาแผนกวิชา 

 

 ที่ปรึกษามาตรฐานที่ 3 ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวธีริศรา คงคาลิมีน กรรมการและเลขานุการ 

3. นายซาฮาบูดิน ยูโซะ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

30 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 1. นายอิมรัน  อํามาตย 

2. นางสาวแวนูรินดา  แวยูนุ 

3. นายซาฮาบูดิน  ยูโซะ 

4. นายไพโรจน  โภคัย 

5. หัวหนาแผนกวิชา 

31 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสุขภาพ และตรวจสาร

เสพติดใหกับผูเรียน 

1. นายนิอับดุลเลาะ  ปานาวา 

2. นายประวิทย  อองสุวรรณ 

3. นางสาวธีริศรา  คงคาลิมีน 

4. นายสุลตานคาน  แขกปาทาน 

5. หัวหนาแผนกวิชา 

32 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 1. นางสาวธีริศรา  คงคาลิมีน 

2. นายปกรูรอซี  บากา 

3. นายนิอับดุลเลาะ  ปานาวา 

4. หัวหนาแผนกวิชา 

 

 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

34 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน 

2. นางสาวเปาอีสะห  สุหลง 

3. นายจรัญ  ราชนุย 

4. นายจิรศักด์ิ  บุญธรรม 

5. หัวหนาแผนกวิชา 

 

 ที่ปรึกษามาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาชีพสูงสังคม 

1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2. นายนิเลาะ  หะยีสาแม กรรมการและเลขานุการ 

3. นางสาวสุภัก  ออนทอง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

35 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ

วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

1. นายนิเลาะ  หะยีสาแม 

2. นายเสถียร  เพ็ชรรัตน 

3. นายนิออับดุลเลาะ  ปานาวา 

4. นายธวุฒิ  ทองมิน 

5. นางสาวธีริศรา  คงคาลิมีน 

6. หัวหนาแผนกวิชา 

36 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่

ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ 

1. นายประพนธ  สกูลหรัง 

2. นางสาวรูฮานี  บาเฮง 

3. นางสาวคอมสะ  มาม ุ

4. นางสาวสิริกาญจน  บุญมาศ 

5. นางสาวรัตนา  ปานแกว 

6. นายอาสน  สาริเสะ 

7. นางสาวนุรมาร  เจะมะ 

8. หัวหนาแผนกวิชา 

 

 ที่ปรึกษามาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรมและการวิจัย 

1. นายเสถียร  เพ็ชรรัตน ประธานกรรมการ 

2. นายผจญ  สิงหจินดา กรรมการและเลขานุการ 

3. นางสาวสุมาวดี พวงจันทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงการวิชาชีพ 1. นายผจญ  สิงหจินดา 

2. นายจรัญ  ราชนุย 

3. นายนิอับดุลเลาะ  ปานาวา 

4. นายปกรูรอซี  บากา 

5. นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร 

6. หัวหนาแผนกวิชา 

 

38 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานที่มี

ประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ 

39 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานตอ

งบดําเนินการ 

40 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 

1. นายผจญ  สิงหจินดา 

2. นางสาววรรธนี  อรุณรัตน 

3. นายอานัซ  ดอเลาะ 

4. หัวหนาแผนกวิชา 



 

 

 

 ที่ปรึกษามาตรฐานที่ 6 ดานภาวะผูนําและการจัดการ 

1. นายปรีชา  เวชศาสตร ประธานกรรมการ 

2. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  กรรมการและเลขานุการ 

3. นายประพนธ สกูลหรัง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

41 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา

ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

1. นายปรีชา  เวชศาสตร 

2. นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

3. นายประพนธ  สกูลหรัง 

4. นายประวิทย  อองสุวรรณ 

5. นายเสถียร  เพ็ชรรัตน 

6. หัวหนาแผนกวิชา 

42 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

1. นายประพนธ  สกูลหรัง 

2. นายเสถียร  เพ็ชรรัตน 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

43 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการ

ความรูแผนกวิชา 

1. นายประพนธ  สกูลหรัง 

2. นายประวิทย  อองสุวรรณ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

 

 ที่ปรึกษามาตรฐานที่ 7 ดานมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

1. นายจรัญ  ราชนุย  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวนิลาวัลย เจะเลาะ  กรรมการและเลขานุการ 

3. นางสาวสุมาวดี พวงจันทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

44 สถานศึกษามีกลไกระบบการประกันคุณภาพดานโครงสราง

การบริหารบุคลากร การปฏิบัติงานตามพันธกิจการมีสวน

รวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

1. นายเสถียร  เพ็ชรรัตน 

2. นายจรัญ  ราชนุย 

3. นางสาวนิลาวัลย  เจะเลาะ 

4. นางสาวสิริกาญจน  บุญมาศ 

5. นางสาวรัตนา  ปานแกว 

6. นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร 

7. นางสาวจริญญา หนูนุรักษ 

8. หัวหนาแผนกวิชา 

45 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 



 

 

 3. คณะกรรมการฝายเก็บรวบรวมขอมูล มีหนาที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ, แผนกวิชา

, สาขางาน เพื่อเก็บขอมูลเอกสารหลักฐานตามตัวบงช้ีที่คณะกรรมการดําเนินงานไดดําเนินการตรวจสอบ

ความถูกตองของเอกสารหลักฐาน จัดพิมพ ทํารูปเลม นําเสนอตอวิทยาลัย และเผยแพรตอสาธารณชน และ

หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

 คณะกรรมการประกอบดวย 

 3.1 นายจรัญ  ราชนุย   ประธานกรรมการ 

 3.2 นางสาวนิลาวัลย เจะเลาะ   รองประธาน 

 3.3 นางสาวสุมาวดี พวงจันทร  กรรมการ 

 3.4 นางสาวแวนูรินดา แวยูนุ   กรรมการ 

 3.5 นายบูรฮานุดดีน แต   กรรมการ 

 3.6 นางสาวฮาดีบะห โตะลากอ  กรรมการ 

 3.7 หัวหนาแผนกวิชาเกษตรศาสตร  กรรมการ 

 3.8 หัวหนาแผนกวิชาประมง   กรรมการ 

 3.9 หัวหนาแผนกวิชาแปรรูปสัตวนํ้า  กรรมการ 

 3.10 หัวหนาแผนกวิชาชางกลเกษตร  กรรมการ 

 3.11 หัวหนาแผนกวิขาพื้นฐานสามัญ  กรรมการ 

 3.12 นางสาวสิริกาญจน  บุญมาศ  กรรมการ 

 3.13 นางสาวศศิมา ตรีอักษร  กรรมการ 

 3.14 นายไพโรจน โภคัย   กรรมการและเลขานุการ 

 3.15 นางสาวจริญญา หนูนุรักษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ทั้งน้ีใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงต้ัง ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบเสียสละใหบังเกิดผลดีและเปน

ประโยชนแกทางราชการตอไป 

  สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 

 

           ปรีชา  เวชศาสตร 

          ( นายปรีชา   เวชศาสตร ) 

    ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คําสังวิทยาลัยประมงปัตตานี 

ที  074  /2552 

เรือง  แต่งตังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   ประจําปีการศึกษา   2552 

…………………………………………………….. 

      ด้วยวิทยาลัยประมงปัตตานี  อาศัยระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหาร

สถานศึกษา  พ.ศ.  2552  โดยทีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา  และภารกิจของสถานศึกษาในปัจจุบัน หมวด 4 ว่าด้วยคณะกรรมการในสถานศึกษา ข้อ 50   

ให้ผู ้อ ํานวยการวิทยาลัยแต่งตั งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   เพือทําหน้าทีเป็นผู ้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา 

    วิทยาลัยประมงปัตตานี ขอแต่งตั งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ประจําปีการศกึษา   2552   ดังนี 

1. นายปรีชา  เวชศาสตร์         ผู ้อ ํานวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 

2. นายวรยุทธ ์   ชีวรัตน์  รองผู ้อ ํานวยการ   กรรมการ 

3. นายประวิทย์    อ๋องสุวรรณ    ท ําหน้าทีรองผู ้อ ํานวยการ      กรรมการ 

4. นายประพนธ์    สกูลหรัง   ท ําหน้าทีรองผู ้อ ํานวยการ      กรรมการ 

5.  นายประพัฒน์  กองแก้ว                    ผู ้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร     กรรมการ 

6. นายจรัญ           ราชนุ้ย                  ผู ้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     กรรมการ 

7. นางสาวธีริศรา  คงคาลิมิน ผู ้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  กรรมการ 

8. นางสาวฉันทนา  มะแอ                 ผู ้แทนฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

9. นางจิรภา            ราชนุ้ย                 ผู ้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

10.  นางกิตติวรรณ   ชีวรัตน์                ผู ้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

11. นายสนธยา          เพชรรัตน์         ผู ้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

12. นางสาวนิลาวัลย์ เจ๊ะเล๊าะ      ผู ้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

13. นายอดุลย์            เมาะอะ   ผู ้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

14. นายเสถียร          เพชรรัตน์     ผู ้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 

15. นายนิกร    จันทร์แนม ผู ้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

16. นางนิตยา          ด้วงโสน               ผู ้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้ผู ้ทีได้รับการแต่งตั ง ปฏิบัติหน้าทีตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหาร

สถานศึกษา  พ.ศ. 2552  ลงวันที  23  เมษายน   2552    หมวด   4  ข้อ  50   ด้วยความรับผิดชอบ เพือการพัฒนาสถานศึกษา

อย่างเต็มความสามารถและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

                    สัง  ณ   ว ันที   7   เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ.  2552 

 

 

                                                             (นายปรีชา  เวชศาสตร์) 

                               ผู ้อ ํานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี 



 

 

ภาคผนวก ง. 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้ของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตนสังกัด ระดับสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 
ผลการประเมิน 

(ปการศึกษา 2550) 

ผลการประเมิน 

(ปการศึกษา 2552) 

1 3.66 3.25 

2 3.91 3.43 

3 4.00 5 

4 4.00 5 

5 3.66 5 

6 4.00 5 

7 - 4.25 

รวมเฉลี่ย 3.87 4.42 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ข. 

ผลงานครูที่นําไปใชประโยชน  

 

ลําดับ โครงงาน 
เกษตร ประมง 

อุตสาห

กรรม 

เทคโนโลยี 

สํานักงาน หลักฐาน 

โครงงานท่ีมี

ประโยชนทาง

วิชาชีพหรือ

เผยแพร 

ระดับชาติ 

งปม. 

ชองทางการ

ดําเนินการ

เผยแพร 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวส. ปวส. 

1 กังหันใตนํ้าผลิตไฟฟา - - 1 2 - - บันทึกขอความ

รายงานผล 

เกียรติบัตร 

การนําเสนอ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี ระดับชาติ 

ป 2553 

30,000 Website  

จัดแสดง

นิทรรศการ 

2 กังหันลมสรรคสรางพลังงาน - - 1 2 - - บันทึกขอความ

รายงานผล 

เกียรติบัตร 

การนําเสนอ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี ระดับชาติ 

ป 2553 

2,000 Website  

จัดแสดง

นิทรรศการ 
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ภาคผนวก  ค.    

ผลงานนักเรียนที่นําไปใชประโยชน 

ลําดับ โครงงาน 
เกษตร ประมง 

อุตสาห

กรรม 

เทคโนโลยี 

สํานักงาน หลักฐาน 

โครงงานท่ีมี

ประโยชนทาง

วิชาชีพหรือ

เผยแพร 

ระดับชาติ 

งปม. 

ชองทางการ

ดําเนินการ

เผยแพร 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวส. ปวส. 

1 ถังหมักแก็สชีวภาพชนิดเคลื่อนที่ โม

บายแก็ส 4 

- - 4 - - - บันทึกขอความ

รายงานผล 

เกียรติบัตร 

งาน อกท. ระดับ

ภาคใต ป

การศึกษา 2553 

6,000 Website 

แผนพับ 

นิทรรศการ 

2 อุปกรณเลี้ยงปลาไหลชนิดเคลื่อนที ่ - - 4 - - - บันทึกขอความ

รายงานผล 

เกียรติบัตร 

งาน อกท. ระดับ

ภาคใต ป

การศึกษา 2553 

10,00

0 

ปายนิทรรศการ 

Website 

แผนพับ 

3 อุปกรณเลี้ยงปลาไหลชนิดเคลื่อนที ่ - - 1 2 - - บันทึกขอความ

รายงานผล 

เกียรติบัตร 

งานนิทรรศการ

นําเสนอสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี ระดับชาติ 

ป 2553 

4,000 ปายนิทรรศการ 

Website 

แผนพับ 
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ลําดับ โครงงาน 
เกษตร ประมง 

อุตสาห

กรรม 

เทคโนโลยี 

สํานักงาน หลักฐาน 

โครงงานท่ีมี

ประโยชนทาง

วิชาชีพหรือ

เผยแพร 

ระดับชาติ 

งปม. ชองทางการ

ดําเนินการ

เผยแพร 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวส. ปวส. 

4 อุปกรณเลี้ยงปลาไหลชนิดเคลื่อนที ่ 1 - 2 2 - - บันทึกขอความ

รายงานผล 

เกียรติบัตร 

งานเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

ของไทย ประจําป 

2553 อิมเพ็ค

เมืองทองธานี 

25,00

0 

Website 

แผนพับ 

แขงขัน 

5 จรวดขวดนํ้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 

รอบคัดเลือก 

1 - 6 - 3 - บันทึกขอความ

รายงานผล 

เกียรติบัตร 

แขงขันระดับภาค 5,000 ดําเนินการ

แขงขัน 

Website 

6 จรวดขวดนํ้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 

รอบรองชนะเลิศ 

1 - 6 - 3 - บันทึกขอความ

รายงานผล 

เกียรติบัตร 

แขงขันระดับชาติ 

ณ องคการ

พิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตร

แหงชาติ 

25,00

0 

ดําเนินการ

แขงขัน 

Website 

7 แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐจาก

วัสดุเหลือใช 

1 - 3 - - - ใบรายงานตัว 

บันทึกขอความ 

รายงานผล 

งานสิ่งประดิษฐ

จากวัสดุเหลือใช 

สํานักงาน

4,000 ดําเนินการ

แขงขัน 

Website 
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เกียรติบัตร ทรัพยากรธรรม 

ชาติปตตานี 

 

 

ลําดับ โครงงาน 
เกษตร ประมง 

อุตสาห

กรรม 

เทคโนโลยี 

สํานักงาน หลักฐาน 

โครงงานท่ีมี

ประโยชนทาง

วิชาชีพหรือ

เผยแพร 

ระดับชาติ 

งปม. 

ชองทางการ

ดําเนินการ

เผยแพร 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวส. ปวส. 

8 จรวดขวดนํ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร ครั้งที่ 1 

- 3 - - 3 - บันทึกขอความ 

รายงานผล 

เกียรติบัตร 

แขงขันระดับ

มหาวิทยาลัย 

2,000 Website 

การดําเนินการ

แขงขันย่ิงไกล/

แมนยํา 

9 อุปกรณควบคุมระดับนํ้าแบบ

อัตโนมัติ 

- - 2 - - - รูปเลมโครงการ - 1,000 
Website 

สัมมนา 
10 ปลาไหลคอนโด - - - 2 - - รูปเลมโครงการ - 1,000 

11 อุปกรณปลูกผักชนิดเคลื่อนที ่ 3 - - - - - รูปเลมโครงการ - 1,000 Websit 

จัดสัมมนา

วิชาการ 

12 การเจริญเติบโตของกบ โดยเลี้ยงใน

สถานที่เลี้ยงตางกัน 

- - - 2 - - รูปเลมโครงการ - 250 Websit 

จัดสัมมนา
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วิชาการ 

13 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของลูก

ปลาสอดที่เลี้ยงในภาชนะที่ตางกัน 

- - - 2 - - รูปเลมโครงการ - 250 Websit 

จัดสัมมนา

วิชาการ 

 

ลําดับ โครงงาน 
เกษตร ประมง 

อุตสาห

กรรม 

เทคโนโลยี 

สํานักงาน หลักฐาน 

โครงงานท่ีมี

ประโยชนทาง

วิชาชีพหรือ

เผยแพร 

ระดับชาติ 

งปม. 

ชองทางการ

ดําเนินการ

เผยแพร 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวส. ปวส. 

14 เปรียบเทียบการเรงสีของปลาสอด

แดง โดยอาหารตางชนิดกัน 

- - - 2 - - รูปเลมโครงการ - 250 Websit 

จัดสัมมนาวิชาการ 

15 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักชี

ในวัสดุปลูกผักกวางตุง โดยใชวัสดุ

ตางชนิดกัน 

- - - 2 - - รูปเลมโครงการ - 250 Websit 

จัดสัมมนาวิชาการ 

16 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักชี

ในวัสดุปลูกตางชนิดกัน 

- - - 2 - - รูปเลมโครงการ - 250 Websit 

จัดสัมมนาวิชาการ 

17 ศึกษาผลผลิตมะเขือเทศ โดยใชปุย

หมักนํ้าชีวภาพที่แตกตางกัน 

- - - 1 - - รูปเลมโครงการ - 250 Websit 

จัดสัมมนาวิชาการ 

18 การเปรียบเทียบอัตราการงอกของ

ขาวพื้นเมืองปตตานีตางสายพันธุ 

2 - - - - - รูปเลมโครงการ - 250 Websit 

จัดสัมมนาวิชาการ 



117 
 

 

19 ศึกษาการแตกหนอของขมิ้น โดยใช

วัสดุตางชนิดกัน 

2 - - - - - รูปเลมโครงการ - 250 Websit 

จัดสัมมนาวิชาการ 

20 การพัฒนาออกแบบสรางชุดอุปกรณ

ปลูกผักสวนครัวชนิดเคลื่อนที ่

3 - - - - - รูปเลมโครงการ - 250 Websit 

จัดสัมมนาวิชาการ 

21 การเปรียบเทียบสีของอาหารที่มีผล

ตอการชองของลูกปลานิลแดง 

- - 2 - - - รูปเลมโครงการ - 250 Websit 

จัดสัมมนาวิชาการ 

 

ลําดับ โครงงาน 
เกษตร ประมง 

อุตสาห

กรรม 

เทคโนโลยี 

สํานักงาน หลักฐาน 

โครงงานท่ีมี

ประโยชนทาง

วิชาชีพหรือ

เผยแพร 

ระดับชาติ 

งปม. 

ชองทางการ

ดําเนินการ

เผยแพร 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวส. ปวส. 

22 เปรียบเทียบอัตราการแปลงเพศของ

ปลาหางนกยูง โดยใชฮอรโมนเทสโต

สเตอรโรนในความเขมขนแตกตางกัน 

- - 2 - - - รูปเลมโครงการ - 250 Websit 

จัดสัมมนาวิชาการ 

23 การพัฒนาระบบฐานขอมูลบันทึก

หารไปราชการของบุคลากรวิทยาลัย 

     2 รูปเลมโครงการ - 250 Websit 

จัดสัมมนาวิชาการ 

24 การจัดทําเว็บไซตของวิทยาลัย    2   รูปเลมโครงการ - 250 Websit 

จัดสัมมนาวิชาการ 

25 การเขียนแผนธุรกิจการจําหนายนํ้า

ผลไมผง 

   2   รูปเลมโครงการ - 250 Websit 

จัดสัมมนาวิชาการ 
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