
ตอนท่ี 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

1. ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 

ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยประมงปตตานี 

ท่ีต้ัง    หมู 2    ตําบลบางตาวา   อําเภอหนองจิก   จังหวัดปตตานี  94170     

โทรศัพท    073-321072 

โทรสาร    073-321071  

E-mail Address  pattanifish_college@hotmail.com   

Website   ttp://www.pfcollege.com 

 

ประวัติความเปนมาและสภาพท่ัวไปโดยสังเขป 

  วิทยาลัยประมงปตตานี  เปนสถานศึกษา ที่ไดรับการจัดต้ังโดยความประสงค ความตองการ

ของประชาชน ใน 3  จังหวัดชายแดนใต  )ปตตานี  นราธิวาส  และยะลา    (โดย นายพลากร  สุวรรณรัฐ 

ผูวาราชการจังหวัดปตตานี เปนผูขอใชที่ดิน เพื่อจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานีและมีประวัติความเปนมาดังน้ี 

   วันที่  21  เมษายน พ .ศ . 2536  กรมอาชีวศึกษาไดแตง ต้ัง นายวีระศักด์ิ  วงษสมบัติ  

ผูอํานวยการวิทยาลัยประมง สงขลาติณสูลานนท เปนผูประสานงานจัดต้ัง วิทยาลัยประมงปตตานี พรอมศึกษา

ความเปนไปไดของโครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพปตตานีเปนสํานักงานช่ัวคราวของวิทยาลัยประมงปตตานี  

โดยกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ผูอํานวยการ บุญชุม เปยแดง  ไดมอบใหวิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนทรวมกับ

ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน 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  โดย นายสังขทอง ศรี

ธเนศ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

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

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีและไดขอสนับสนุน

งบประมาณ งบกลาง ประจําป 2540 โดยจายตามโครงการพัฒนาจังหวัด  และกรุงเทพมหานคร  คือ การ

สรางอาคารเรียนช่ัวคราว  1,500, 000  บาท โดยมี วาท่ีรอยตรีนิพนธ   ภูพลับ อาจารย 2 ระดับ  5  และ นายอุดม  

จันทรพาหา  อาจารย 2 ระดับ 7 มาชวยปฏิบัติราชการ  

  วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ังใหนายประภาค  ขวัญชัยรัตน  ผูชวย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส    ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยมี   วา
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ท่ีรอยตรีนิพนธ  ภูพลับ  ,นายสุรัตนชัย  อมรจันทราภรณ   ,นางสาวสมสมัย พลอินตา  และนายพิเสก  สองสง   

เปนคณะทีมงานชวยเหลือ 

  วันที่ 3  มิถุนายน  พ .ศ . 2545  กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ัง  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาสทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีอีกหนาที่หน่ึงขณะน้ัน นายไกรสีห ชัย

พรหม  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัย

ประมงปตตานี อีกหนาที่หน่ึง และไดมอบหมายใหนายปรีชา  เวชศาสตร  ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาส  ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขตวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยมีนายพิเสก  สองสง  เปน

อาจารยผูสอนอยูเพียงคนเดียว  เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน และดูแลความเปนวิทยาลัยอยู 

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

ผูอํานวยการวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  จึงตองทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  

อีกหนาที่หน่ึง  ตามคําสั่งเดิมของกรมอาชีวศึกษา  และนายสุชาติ   พรหมหิตาทร  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตร

เทคโนโลยีนราธิวาส  ก็ไดมอบหมายใหนายปรีชา  เวชศาสตร  ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาส     ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขต วิทยาลัยประมงปตตานี  เชนเดิม  โดยวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีนราธิวาส ไดมอบหมายใหนายพงษศักด์ิ ราชสุวรรณ ตําแหนงอาจารย 1ระดับ5  และนายอนุชาติ 

บุรีรัตน  ครูพิเศษจางสอน  มาชวยบริหารจัดการ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรวมดวย 

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

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยมีนาย

พงษศักด์ิ  ราชสุวรรณ  และนายอนุชาติ  บุรีรัตน  ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ  )ทําหนาที่ตามคําสั่งภายในของ

วิทยาลัย  (ทั้ง  3 คน ก็ไดยึดอาคารเรียนช่ัวคราว ทําเปนสํานักงาน  ทําเปนหองเรียน  หองครัว  หองละหมาด  

หองสมุด และพักกินนอนอยูภายในวิทยาลัยตลอดระยะเวลา และไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับ

ประกาศนียบัตร วิชาชีพ )ปวช  (.ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร  เพื่อชีวิตไดเต็มรูปแบบและเริ่มแกไขปญหา

เรื่องที่ดินอยางจริงจัง 

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 การสงเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับให

ไดมาตามของยุทธศาสตรจังหวัดปตตานี 

  วันที่  11 กุมภาพันธ  2547 คณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยประมงปตตานี จํานวน  17  คน  

ไดเขาช่ือย่ืนเสนอ ขอจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี ตอผูวาราชการจังหวัดปตตานี นายวันมูหะมัดนอร  มะทา  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี  นายอดิศัย  โพธารามิก 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร  จํานง  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม เพื่อผลักดันเขา

สูการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

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

ประมงปตตานี โดยผานการทําประชาคม ระดับหมูบาน  ระดับตําบลบางตาวา  ตําบลตุยง  ระดับอําเภอของ

อําเภอหนองจิกเขาสู  เขาสูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดปตตานี และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

3 จังหวัด ชายแดนภาคใต  )จังหวัดปตตานี ,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดยะลา   (โดยไดเสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัย

ประมงปตตานี และ วันที่   22   มิถุนายน  2547   คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงป ตตานี  

และไดรับงบประมาณ  งบกลางป 2547  (วันที่  27   กันยายน  พ .ศ . 2547   (จํานวน  22 ,545, 200   บาท  ซึ่งได

จัดสรรผานหนวยเบิกของวิทยาลัยการอาชีพปตตานี  ไดชวยเหลือสนับสนุนเปนหนวยเบิกจายเงินให  โดยไดสราง

อาคารศูนยวิทยบริการ  ระบบนํ้าบาดาล ขยายของเขตไฟฟา  ปรับปรุงถนนทางเขา  และครุภัณฑ สํานักงาน  

ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑหองสมุด  ครุภัณฑเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  ครุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า และครุภัณฑ

ยานพาหนะ )รถยนตขับเคลื่อน  4   ลอ  จํานวน 1 คัน(  งบบุคลากร งบอุดหนุน โดยมีนายประวิทย  อองสุวรรณ 

ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 5  ทําหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการ  เปนผูประสานดําเนินการ และมี นายพงษศักด์ิ  ราช

สุวรรณ  ตําแหนงอาจารย 1  ระดับ  5ทําหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการ   )คําสั่งภายในวิทยาลัย   (และ วาท่ีรอยตรี

นิพนธ  ภูพลับ เปนผูรวมดําเนินการ 

  วันที่ 19  กุมภาพันธ พ .ศ . 2548  นายปรีชา  เวชศาสตร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาง

แกวทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  ไดทําโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี  ไปเสนอตอกอง

อํานวยการเสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต  )กอ .สสส .จชต   (เน่ืองจากรัฐบาลไดมีการปรับเปลี่ยน วิธีการทาง

งบประมาณ  โครงการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณ     ระยะที่  2  ของวิทยาลัยประมงปตตานี ไดถูกพับไป    

เมื่อนายปรีชา  เวชศาสตร ช้ีแจงถึงความจําเปน ความสําคัญของวิทยาลัยประมงปตตานี  ทางกองอํานวยการ

เสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต   )กอ .สสส .จชต   (.ก็ไดอนุมัติงบประมาณมา ให  25,000, 000   บาท  โดยมีงบ

บุคลากร  งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน และงบลงทุน  โดยไดสรางอาคารเรียน  2  ช้ัน 8 หองเรียน  2  หลัง  อาคาร

ฝกอาชีพ 1  ช้ัน มีใตถุนโลง  2  หลัง  อาคารประกอบกิจศาสนา จํานวน 2 หลัง  หอพักนักศึกษาจํานวน   1  หลัง 

 โรงเพาะฟกสัตวนํ้ากรอยอ  ีก  1  หลัง  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑยานพาหนะ   )ร ถตู 

1  คัน    ,รถกระบะ   1   คัน (  โดยมีวาท่ีรอยตรีนิพนธ ภูพลับ รองผูอํานวยการสถานศึกษา   เปนผูประสาน

ดําเนินการ  โดยมีนายประวิทย  อองสุวรรณ และนายวรยุทธ  ชีวรัตน  ทําหนาท่ีรองผูอํานวยการ    )คําสั่ง

ภายใน  ( นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน  นายประพัฒน  กองแกว และบุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานีมารวม

ดําเนินการ 

  วันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ . 2547  นายปรีชา  เวชศาสตร ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมง

ปตตานี ขอเสนอหนวยเบิกใหม ใหวิทยาลัยประมงปตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดอนุมัติ ใหมี

รหัสหนวยงาน  รหัสหนวยเบิกยอย และรหัสบัญชียอย  ในวันที่  21  ตุลาคม พ.ศ . 2547  

วันที่  12  มกราคม  พ.ศ . 2548  นายปรีชา  เวชศาสตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาง

แกวทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี ไดเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ของ
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วิทยาลัยประมงปตตานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ  จากงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แบบบูรณาการตอ

จังหวัดปตตานี ก็ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ มาเปนเงิน  7,772, 900   บาท  โดยไดเปนงบบุคลากร  งบ

ดําเนินงาน  และงบลงทุน  โดยสรางโรงอาหารอเนกประสงค  ปายวิทยาลัย  ปอมยาม เสาธงชาติ  ปรับปรุงหอง

เปนหองเรียนรวมและหองประชุม   หองนํ้า  4 หลัง และครุภัณฑยานพาหนะ    )รถบรรทุก  6 ลอ  1  คัน(  

  ปงบประมาณ 2550  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

)งบ ลงทุน  (สรางโรงฝกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า  1  หลัง  สรางอาคารบานพักครู  6  หนวย  2  ช้ัน  1  หลัง  

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

กลองวงจรปด งบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 900 , 000 บาท  

  นายปรีชา  เวชศาสตร  ไดของบกลางป 2550 ไดงบสรางฟารมตัวอยาง ,ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า ,

สรางบานพักเกษตรกร  ,สรางถนนภายใน  ,ซื้อรถแทรกเตอร  1  คัน และสรางรั้วรอบวิทยาลัย  รวมงบประมาณ 

เปนเงิน 14 ,200, 000 บาท  

  ปงบประมาณ 2551 ไดรับการจัดสรรงบภายใตโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ตามกลยุทธการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาอาชีพเฉพาะทางเช่ือมโยงการมีงานทํา

เพื่อความมั่นคง (วิทยาลัยประมงปตตานี) เปนเงิน 8,000,000 บาท และวิทยาลัยไดเสนอโครงการพัฒนาวิทยยา

ลัยประมงปตตานี เพื่อของบประมาณจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดสรางบานพัก

นักเรียนนักศึกษา จํานวน 2 หลังๆ ละ 2,300,000 บาท เปนเงิน 4,600,000 บาท และไดขอความอนุเคราะห

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปตตานีขุดสระเก็บนํ้าจืดไวใชเพื่อการเกษตร จํานวน ๑๖ ไร เปนเงิน 2,617,000 บาท 

และไดรับจัดสรรงบลงทุนสรางอาคารจําหนายผลผลิตของนักเรียนนักศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 1,228,500 บาท 

  ปงบประมาณ 2552 ไดรับจัดสรรงบลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปน

รายการปรับปรุงถนนภายในฟารมตัวอยาง เปนเงิน 5,000,000 บาท ครุภัณฑชุดมัลติมีเดีย เปนเงิน 1,850,000 

บาท 

  ปงบประมาณ 2553 ไดรับงบเงินกู (SP2) โครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะ 2 สราง

อาคารเรียนปฏิบัติการพื้นที่ 1,920 ตารางเซนติเมตร งบประมาณ 15,360,000 บาท และขอสนับสนุนนะบบนํ้า

เพื่อใชในฟารมเกษตรผสมผสานจากโครงกาลประทานปตตานี กรมชลประทานได 1 ระบบ งบประมาณเปนเงิน 

10,000,000 บาท 

  ปงบประมาณ 2554 ไดรับจัดสรรงบประมาณเปนสิ่งกอสราง จํานวน 2 รายการ คือ รายการ

ขยายเขตไฟฟาภายในวิทยาลัยประมงปตตานี งบประมาณ 1,790,272.11 บาท (หน่ึงลานเจ็ดแสนเกาหมื่นสอง

รอยเจ็ดสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค) และรายการปรับปรุงอาคารโรงเรือน งบประมาณ 5,860,000 บาท (หาลาน

แปดแสนหกหมื่นบาท) ไดรับงบจัดสรรงบปรับปรุงสิ่งกอสรางจากงบตามโครงการไทยเขมแข็ง 2555 (SP2) 

จํานวน 3 รายการ คือ ปรับปรุงหอพักชาย งบประมาณ 300,000 บาท รายการปรับปรุงอาคารฝกอบรมและฝก

อาชีพ งบประมาณ 390,000 บาท และรายการกอสรางคันปองกันนํ้าทะเลหนุน งบประมาณ 4,115,000 บาท 

ไดรับจัดสรรงบแกไขปญหานํ้าทวม จํานวน 4 รายการ คือ รายการงานทาสีนํ้าอะคีลิคอาคารปฏิบัติการ 4 ช้ัน 
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งบประมาณ 855,000 บาท รายการติดต้ังประตูหนาตางอาคาร 4 ช้ัน งบประมาณ 1,395,000 บาท รายการปู

กระเบื้องอาคาร 4 ช้ัน งบประมาณ 1,300,000 บาท และรายการปรับปรุงถนนภายในฟารม งบประมาณ 

3,420,000 บาท สวนครุภัณฑโดยการจัดซื้อจากสวนกลาง (สอศ.) จํานวน 2 รายการ คือ รายการครุภัณฑชุด

ปฏิบัติการสุขาภิบาลโรคสัตว งบประมาณ 1,188,500 บาท รายการครุภัณฑชุดปฏิบัติการวิเคราะหทางจุล

ชีววิทยา งบประมาณ 3,496,000 บาท และรายการครุภัณฑจากการจัดสรรงบประมาณจากศูนยพัฒนาการศึกษา

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (ศพต.) เปนรายการครุภัณฑศูนยการเรียนรูวิชาชีพ งบประมาณ 

1,000,000 บาท รวมงบประมาณที่วิทยาลัยประมงปตตานี ไดรับการจัดสรรมาทั้งสิ้น จํานวน 25,109,772.11 

บาท (ย่ีสิบหาลานหน่ึงแสนเกาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค) 

 

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 อําเภอหนองจิก 

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 
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 วิสัยทัศน 

  “สรางแหลงเรียนรู  มุงสูสากล 

  พัฒนาคนอยางตอเน่ือง  ลือเลื่องแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ” 

 

  พันธกิจ 

1. พัฒนาความพรอมดานแหลงเรียนรูและหองเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน 

2. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

3. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

4. การเทียบโอนความรูและประสบการณ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่นําไปสูการปฏิบัติ 

5. ศูนยการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอยางย่ังยืน 

6. พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผูเรียนการอาชีวศึกษาในทุกระดับช้ัน 

7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอน 

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  
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  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง )ปวส(.  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สาชางานเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้าทั่วไป สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขางานเกษตรศาสตร  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาชางานเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาวิชาชางกลเกษตร สาขาวิชาชางกลเกษตร 

 2( การจัดการเรียนการสอนนอกระบบไดแก   

  - หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้น 

  - หลักสูตรการศึกษา 9 + 1  

  - หลักสูตรการเทียบโอนประสบการณ  

 3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไดแก 

  - หลักสูตรเ พิ่มวุฒิและอาชีพใหแกเกษตรกรตามความถนัดและสนใจ 

 

จํานวนบุคลากร 74 คน 

จํานวนนักเรียน นักศึกษา 273 คน 

มีงบประมาณประจําป 2554 และเงินบํารุงการศึกษาท้ังสิ้น รวม 47,414,438.21 บาท 

 

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ตามเปาหมาย สภาพ

ความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา) 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30  ม กราคม พ  .ศ  . 2549 เรื่องมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา ซึ่งกําหนดไว 7  มาตรฐาน  45  ตัวบงช้ี ประกอบดวย มาตรฐานที่  1ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

วิชาชีพ มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มาตรฐานที่ 4 

การบริการวิชาชีพสูสังคม มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย มาตรฐานที่  6  ภาวะผูนําและการจัดการ  

มาตรฐานที ่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในปรากฏวาพบผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษาประจําป 

2554 ของวิทยาลัยประมงปตตานี ตามเปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา ปการศึกษา 2554 ซึ่ง จากการระดมความคิดของคณะครู นักเรียนและบุคลากร คณะกรรมการ

บริการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ที่เกี่ยวของ สรุปประเด็นสําคัญในการพัฒนาดังน้ี 

1. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

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

ประกอบวิชาชีพและสอบเขาแขงขันศึกษาตอในระดับสูงข้ึน ไมตํ่ากวารอยละ 80.00 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

1. ผลงานนักเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคมในระดับดี 

2. นักเรียนนักศึกษา สามารถเขียนสะกดภาษาไทยไดถูกตอง ใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารไดด ี 

3. ครูมีแผนการสอนที่แสดงใหเห็นวาเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีการบูรณาการ 

4. ครูมีวิธีการที่หลากหลายในการประเมินพัฒนาการของผูเรียน 
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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 สนับสนุนทั้งเทคโนโลยีและสื่อในการจัดการเรียนการ

สอน 

4. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต พัฒนาสุนทรียภาพของ

ผูเรยีนท้ังดานศิลปะ ดนตร ีและกีฬา รวมท้ังพัฒนาผูเรียนทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 1. ผูเรียนมี่ความขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางาน ทํางานอยางมีความสุข  

2. ผูเรียนสามารถทํางานเปนหมูคณะ ชวยเหลือ รวมมือ รับฟงความคิดของผูอื่น รับผิดชอบผลงานของกลุม 

3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

4. มีผูเรียนช่ืนชมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร ีและกีฬา  

5. ผูเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ  

6. สถิติการใชหองสมุด สื่อและแหลงความรูอื่น 
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2. ดานการบริหารและการจัดการ 

เปาหมาย 

1. จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร สาขาแปรรูปสัตวนํ้า และสาขาเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้า ตามโครงการปฏิรูป การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.

กช.) 

2. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ใหเกษตรกรผูสนใจ ชาวประมง และเยาวชนผูจบมัธยมศึกษาตอนตนและ

ตอนปลายจัดทํางานวิจัยและพัฒนา 

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 สามารถนําไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน 

13. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการหรือสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ

เปรียบเทียบเปาหมาย  

14. มีผลงานการวิจัยการประเมินที่สามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุง ตัดสินใจงานได  

15. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี สื่อ มาใชในการเรียนการสอน  

16. ผูปกครองและชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ยอมรับความสามารถและใหความรวมมือในการจัดการเรียน

การสอน  

17. มีรายไดจากผลผลิตการเรียนการอสน 
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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 สะอาดเปนระเบียบพรอมใช 

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. ผลสํารวจความคิดเห็นของคร ูผูปกครอง นักเรียนนักศึกษา ชุมชนตอการพัฒนาสถานศึกษา  

7. บุคลากร นักเรียนนักศึกษา มีสุขภาพจิตดี รางกายแข็งแรง สมบูรณ  

8. ชุมชนใหความรวมมือสอดสองดูแล นักเรียนนักศึกษา และมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา  

9. สถิติผูปลอดอบายมุขสูงข้ึนกวาเดิม  

10. ผูเรียนมีความรัก สามัคคี มีนํ้าใจ ทํางานเปนกลุม กลาแสดงออก ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
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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 ภายในสถานศึกษาตามสาขาวิชาที่เปดสอนแตละหลักสูตร

อยางสอดคลองและเหมาะสม 

5)   เปนสถานศึกษาดําเนินภารกิจภายใตเขตพัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  

 6    (ต้ังอยูในภูมิภาคการพัฒนาโครงสรางสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  และการสรางความรวมมือระหวาง

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใตสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต ๑ 

 7   (นักศึกษาของวิทยาลัยผานการศึกษาทางดานการศาสนา ดานคุณธรรมจริยธรรมเปนเครื่องยึดเหน่ียว

จิตใจรอยละ 100  

8)  ไดรับความรวมมือการสนับสนุนจากนโยบายการพัฒนาที่หลากหลายจากองคกรตาง ๆ ในการบริการ

วิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
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 9   (สงเสริมการเรียนรูงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมทางการศึกษา ทางดานวิชาชีพ และศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน สิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 

เกียรติยศและจุดเดนสถานศึกษา 

1.  มีผูนํา )นายปรีชา  เวชศาสตร (ที่เขมแข็ง มีวิสัยทัศนเปนผูนํามืออาชีพที่ใชหลักการบริหารแบบมีสวน

รวมและธรรมภิบาลในการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี 

2.  มีหลักสูตรที่หลากหลาย คือยืดหยุนตามความตองการของผูเรียนสามารถปรับหลักสูตรสาขาวิชา และ

การเทียบโอน 

3.  เปนสถานศึกษาที่อยูในแผนยุทธศาสตรจังหวัดและยุทธศาสตร 3  จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ใหการ

สนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากร 

4.  วิทยาลัยประมงปตตานีต้ังอยูที่จุดภูมิศาสตรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการจัดการเรียนการสอน ดานการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยมีพื้นที่ติดชายฝงทะเลมีความยาว 1200  เมตร มีคลองนํ้าจืดที่ไห ลผานสามารถปรับความ

เค็มตามความตองการของชนิดสัตวนํ้าเปนบริเวณที่มสีัตวนํ้าชุกชุม เน่ืองจากมีแพลงกตอนจํานวนมาก 

5.  เปนสถานศึกษาดานอาชีวเกษตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งสาขาวิชาประมง และสาขาวิชา

เกษตรศาสตร เพื่อรองรับอาชีพที่สอดคลองและธํารงเอกลักษณของทองถ่ิน 

6.  นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี เปนตัวแทนของสมาชิกองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของหนวยปตตานี นําเสนอผลงาน

ทางวิชาการตอหนาพระที่น่ังองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใตกิจกรรมหลักโครงการ

สรางชีวิตใหมใหเยาวชนในงานประชุมวิชาการ อกท  .ระดับชาติ ครั้งที่  28  วันที่  9  กุมภาพันธ  2550  ณ วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และไดรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานในระดับชาติครั้งที่ 29  ปการศึกษา 

2550 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร   

7.  รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับภูมิภาคประจําภาคใต ตามโครงการพูดเพื่อชาติ ปที่ 2  ตอน

ตามรอยพอ ขออยูอยางพอเพียง ประเภทนิทรรศการและรามาทอลคโชวสื่อผสมรวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย วันเสารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ . 2549 ณ ลีการเดน อ .หาดใหญ จ.สงข ลา 

8.  วิทยาลัยประมงปตตานี โดยนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการกิจกรรมหลักโครงการสมานฉันทเทิด

ไทองคราชัน และไดรับรางวัลชนะเลิศในงานประชุมวิชาการ อกท  .ระดับภาคใตครั้งที่  29  ประจําปการศึกษา 

2550  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล    /ชนะเลิศในงานประชุมวิชาการ อกท .ระดับชาติครั้งที่  29  ป

การศึกษา 2550 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร   

9.  นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี ไดรวมประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมดีเกรฮูลู ชนะเลิศประจําป 

2550 และ 2551 ในโครงการเยาวชนอนุรักษไทยฟนฟูเชิดชูวัฒนธรรมใต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิ ทยา

เขตปตตานี เปนรางวัลที่ไดรับ 3 ป อยางตอเน่ือง จนไดรับโลหรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี ในปการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552  

10.  นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี เปนตัวแทนอาชีวศึกษาภาคใต  )1 ใน 10  ) รวมประกวดโครงการ

สรางสรรคคนพันธุอา ระดับประเทศ ปการศึกษา 2550  และไดรับรางวัลชนะเลิศดานการใชภาษาไทย    /ดาน
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มนุษยสัมพันธในการประกวดโครงการสรางสรรคคนพันธุ อา ระดับประเทศ ปการศึกษา  2550  ณ อิมแพ็คเมือง

ทองธานี 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 ครั้งที่ 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 การจัดนิทรรศการตามโครงการ 

”คนพันธ R ปลอดภัยเอดส ปฏิเสธยา ชวยเหลือสังคม“ 

19. วิทยาลัยประมงปตตานี ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมแกไขปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล 

จนบังเกิดผลสําเร็จและประโยชนตอสังคมและประเทศชาติอยางดีย่ิง 

20. บันทึกขอตกลงความรวมมือภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อรวมจัดการศึกษา

อาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ระหวางสถานีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงจังหวัดปตตานีกับวิทยาลัย

ประมงปตตานี โดยแสดงเจตจํานงจะประสานความรวมมือ ผนึกกําลัง สงเสริมสนับสนุนชวยเหลือในการจัด

การศึกษาหรือพัฒนากําลังคนของประเทศชาติตอไป 

21. ไดรับเกียรติบัตรโครงการ สสส .สงขลามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่9  

22. วิทยาลยัประมงปตตานี ไดเขารวมงานมหกรรมอาชีวศึกษา สรางคน สรางงาน สูถนนอาชีพ ระหวาง

วันที่ 22- 23 กันยายน 2548 ณ ศูนยการคาบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอร สาขาปตตานี  

23. . วิทยาลัยไดใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับการผลิตสัตวนํ้า ใหเปนฟารมสัตวนํ้าที่มีการ

จัดการสุขอนามัยที่ดีและมีผลผลิตสัตวนํ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยง

สัตวนํ้า 

24 สถานศึกษาไดรับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง 52 (สถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอน

และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 25  .ชนะเลิศการแข  งขันจรวดขวดนํ้า ระดับประเทศ ในงานสัปดาหวันวิทยาศาสตรประจําปการศึกษา 

2552 ประเภท แมนยําและประเภทยิงไกล  

 26 .เปนตัวแทนการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม โมบายแกซ ในงานประชุมวิชาการอกท.ระดับชาติ  
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 27  .นักศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ปวส.  ปการศึกษา 2552 

 28. สถานศึกษาไดรับโลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การ

แขงขันดีเกรฮูลู ในโครงการประกวดดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบาน พุทธศักราช2552 

 29  .นักศึกษาไดรับคัดเลือกการประกวดโครงการคุณธรรมนําความรูที่ดีเดน ระดับภาค ภาคใต ประจําป

การศ ึกษา 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  3 D โดยมีจุดเดน

ดานความเปนประชาธิปไตย 

 34  .วิทยาลัยประมงปตตานี ไดผานการรับรองคุณ ภาพมาตรฐานสถานศึกษา 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 สถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม

นโยบายสถานศึกษา 3D ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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

สานสัมพันธ 

 40. วิทยาลัยประมงปตตานี มีผลการดําเนินงานโครงสรางอาชีพเพื่อชุมชุม ดีเดน ของอาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 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 
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 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 

 47. ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดลอม 

(มาตรฐานเหรียญเงิน) อกท.ชาติ 

 48. ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันทักษะชางสํารวจ อกท.ภาคใต 

 49. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันชางไฟฟา (มาตรฐานเหรียญทอง) อกท.ภาคใต 

 50. ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดลอม 

(มาตรฐานเหรียญเงิน) อกท.ภาคใต 

 51. รางวัลชมเชย โครงการวิทยาศาสตร-เอสโซ อุปกรณสกัดนํ้าจากวัตถุดิบเตรียมแปรรูป จากศูนย

สงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต 

 52. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดนํ้าอาชีว-เอสโซ จากศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต 

 53. รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดนํ้าระดับประเทศรอบรองชนะเลิศ จากองคการพิพิษภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติ 

 54. รางวัลรองชนะเลิศ อุปกรณกลั่นนํ้าพลังงานแสงอาทิตย จากสํานักงานทรัพยากรจังหวัดปตตานี 

 55. รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันจรวดชวดนํ้าโมคลาน จากโรงเรียนโมคลานประชาสรรค (นครศร)ี  

 56. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดนํ้านราธิวาสราชนครินทร จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร 

 57. รางวัลชนะเลิศ กังหันสูบนํ้าพลังงานนํ้าไหล จาก อกท.ภาค 

 58. รางวัลรองชนะเลิศ กังหันสูบนํ้าพลังงานนํ้าไหล จาก อกท.ชาติ 

 59. ไดรับเกียรติบัตรกิจกรรมบริการชุมชน (งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ระดับชาติ) จากคณะกรรมการงาน

ชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

 60. ไดรับเกียรติบัตรหมูลูกเสือวิสามัญมาตรฐาน จากคณะกรรมการงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา 

ระดับชาติ 

 61. ไดรับเกียรติบัตรการออกแบบเชิงสรางสรรคผลิตภัณฑลดโลกรอน (ผลงานนวัตกรรมใหม) จาก

กระทรวงวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี ระดับชาติ 

 62. ไดรับเกียรติบัตรการแขงขันทักษะชางไฟฟา ระดับภาค มาตรฐานเหรียญทอง จากองคการเกษตรกร

ในอนาคตแหงประเทศไทย 

 63. ไดรับเกียรติบัตรสิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอมเครื่องสลัดนํ้าวัตถุดิบเตรียมแปรรูป จาก

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 64. ไดรับเกียรติบัตรสิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอมกังหันสูบนํ้าพลังงานนํ้าไหล จาก

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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2. 2 จุดท่ีตองพัฒนาของสถานศึกษา  

1) สรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สอดคลองเหมาะสมไดมาตรฐาน 

2) พัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองแกผูเรียนที่สอดรับกับชุมชนและสังคม 

3) พัฒนาเกณฑมาตรฐานทางดานพัฒนาผูเรียนที่ยึดตามสภาพจริง เนนการเพิ่มศักยภาพการจัดการ

เรียนการสอน  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 แผนพัฒนาบุคลากรและคร ู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 
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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  1ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

จุดเดน 

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน สาขาการเกษตรและงานประมง สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ธํารงเอกลักษณของทองถ่ิน และ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหผูเรียนมีมาตรฐาน

วิชาชีพ และสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

นักศึกษามีทักษะดานการสื่อสาร การฟง การสนทนาภาษาไทยและภาษาตางประเทศนอย 

มาตรฐานท่ี หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2 

จุดเดน 

 สถานศึกษาเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนการสอนที่บูรณาการใหตรงกับสมรรถนะวิชาชีพ  จัดการ

เรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ ไดรับความรวมมือจากเอกชนเปนอยางดี มีการลงนามความรวมมือกับ

สถานประกอบการ ในการฝกผูเรียนในสถานประกอบการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 มีการบันทึกการใชเครื่องมือ อุปกรณ สื่อการสอนนอย 

สรางมาตรฐานการเรียนรูไดมาตรฐานสอดคลองกับทองถ่ิน 

มาตรฐานท่ี กิจกรรมพัฒนาผูเรียน3 

จุดเดน 

 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ อนุรักษ สิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรมประเพณีหลากหลายโครงการและไดรับความรวมมือจากชุมชนทองถ่ินเปนอยางดี 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําชวยเหลือนักศึกษา ยังไมเปนระบบ 

มาตรฐานท่ี การบริการวิชาชีพสูสังคม4 

จุดเดน 
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 สถานศึกษาใหบริการวิชาชีพ สงเสริมความรู ทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพแกชุมชน ทองถ่ิน มีจํานวน 

22 โครงการ และไดรับความรวมมือจากหนวยงานในทองถ่ินอยางตอเ น่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ขาดการติดตามผลประเมินผลอยางตอเน่ือง 

 เอกสารไมจัดทํารูปเลม 

มาตรฐานท่ี นวัตกรรมและการวิจัย5 

จุดเดน 

 ผูเรียนและผูสอนมีความรวมมือในการจัดทําสิ่งประดิษฐที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน 

และพัฒนาวิชาชีพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การนําสิ่งประดิษฐ โครงการ ผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาชุมชนมีนอย 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ภาวะผูนําและการจัดการ6 

จุดเดน 

 ผูบริหารใหความสําคัญและสงเสรมใหครู – อาจารย มีสวนรวมและพยายามในการดําเนินโครงการตาม

แผนปฏิบัติงาน ครู – อาจารย ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรร มอยางตอเน่ืองและหลากหลาย 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ครู - อาจารย บุคลากรในสถานศึกษา ยังขาดความเขาใจ ความหมาย และรายละเอียดของตัวบงช้ี ไมมี

เครื่องมือวัดและประเมินผลโครงการที่ชัดเจน 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตนสังกัด ประจําป 2552 ผลคะแนนเฉลี่ย 3.87 

แปลผลในระดับ ดี 

จุดเดน 

1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

2. ไดรับความรวมมือจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อรวมจัดการศึกษาระหวางสถานีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

ชายฝง จังหวัดปตตานี กับวิทยาลัยประมงปตตานี 

3. ไดรับการสนับสนุน สงเสริม งบประมาณและบุคลากรตามแผนยุทธศาสตรจังหวัดและยุทธศาสตร 3 

จังหวัดชายแดนใต 

4. นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจําป 2550 จํานวน 2 คน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สงเสริม พัฒนาบุคลากรเพื่อสรางแนวคิดในงานวิจัยและสรางนวัตกรรม 
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2. การนําสิ่งประดิษฐ การวิจัยไปใชพัฒนาชุมชนและบริการประชาชนไดนอย 

 

ตัวบงชี้ท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับ ดี ไดแก 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชีท่ี้ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป 

ตัวบงชีท่ี้ 2 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการ

ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

ตัวบงชีท่ี้ 3 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ 

ตัวบงชี้ท่ี 4 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

ตัวบงชีท่ี้ 5 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ

มนุษยสัมพันธที่ดี 

ตัวบงชีท่ี้ 6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ตัวบงชีท่ี้ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ตัวบงชีท่ี้ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ตัวบงชีท่ี้ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ

ภายใน 1 ป 

ตัวบงชีท่ี้ 11 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ทีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 12 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน 

มาตรฐานท่ี หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  2 

ตัวบงชี้ท่ี 13 รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนนสมรรถนะ

อาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 15 สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 

ตัวบงชี้ท่ี 16 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 17 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณสําหรับการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

ตัวบงชี้ท่ี 18 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
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ตัวบงชี้ท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวบงชี้ท่ี 20 ระดับคุณภาพการบริหารและจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ 

ตัวบงชี้ท่ี 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวบงชี้ท่ี 22 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ 

ตัวบงชี้ท่ี 23 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ

เรียนรูในสาขาวิชา /สาขางาน  

ตัวบงชี้ท่ี 24 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

ตัวบงชี้ท่ี 25 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 26 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 28 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

ตัวบงชี้ท่ี 29 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

มาตรฐานท่ี    3กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 30 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 31 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสุขภาพ และตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 32 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 

ตัวบงชี้ท่ี 33 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามใน

วิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

ตัวบงชี้ท่ี 34 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 35 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 36 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพตอ

งบดําเนินการ 

มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงการวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 38 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานที่มีประโยชนทา’วิชาชีพและ  /หรือ ไดรับการ

เผยแพรในระดับชาติ 

ตัวบงชี้ท่ี 39 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงานตองบดําเนินการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 40 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และ

โครงงาน 

มาตรฐานท่ี    6ภาวะผูนําและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 41.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

ตัวบงชี้ท่ี 42.  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยาง

ถูกตอง เหมาะสม 

ตัวบงชี้ท่ี 43.  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงชี้ท่ี 44 สถานศึกษามีกลไกระบบการประกันคุณภาพ ดานโครงสรางการบริหาร บุคลากร การปฏิบัติงาน

ตามพันธกิจ 

ตัวบงชี้ท่ี 45 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

 

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 พัฒนาระบบประกันคุณภาพก ารศึกษา 

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 
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บุคลากรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 

5.5.2. 12 สงเสริม  สนับสนุนการพึ่งตนเองของบุคลากรภายใน ในการจัดสราง และ 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต )คณะกรรมการปร ะเมินสถานศึกษาโดยตนสังกัด ประจําป 2552( 

 1 .สงเสริมใหผูสอน และผูเรียนรวมมือจัดทําสิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานวิชาการ วิชาชีพ  

 2 .นําสิ่งประดิษฐ งานวิจัยไปใชในการพัฒนาชุมชน  

 3 .สรางรูปแบบและกระบวนการเผยแพรงานวิจัยและนวัตกรรม  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษา รอบท่ี 2 

ประจําป 2552 

ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 

 ผลการประเมินวิทยาลัยประมงปตตานี มีผลการประเมินระดับสถานศึกษาไดระดับดี มีคาเฉลี่ย 4. 46  ผล

การประเมินระดับมาตรฐานไดระดับดีมาก 2 มา ตรฐาน ไดแกมาตรฐานที่ 5  การใหบริการทางวิชาการตอชุมชน

และสังคม และมาตรฐานที่ 6 การบริหารและการจัดการ ระดับดี  4  มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่  1  การประกัน

คุณภาพภายใน มาตรฐานที่  2  คุณภาพของผูผูสําเร็จการศึกษา มาตรฐานที่  3  การจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา มาตรฐานท ี่ 4 นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษาและมาตรฐานที่  5  การ

บริการทางวิชาการตอชุมชนและสังคม 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. บุคลากรในวิทยาลัยทุกระดับมีความกระตือรือรนและมุงมั่นพัฒนางานตามภารกิจดวยความมุงมั่น

และรับผิดชอบเพื่อใหเกิดคุณภาพ 

2. มีสํานักงานประกันคุณภาพภายใน และอาจารยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบมุงมั่นสะทอนคุณภาพ 

3. ผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพในระดับที่สูง 
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4. สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณภาพของนักศึกษาที่จบออกไปประกอบอาชีพอยูใน

ระดับดีในทุกดาน 

5. สถานศึกษาจัดการเรียนรูโดยเนนการฝกปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

สอดคลองกันพันธกิจของสถานศึกษา 

6. มีการประสานกับภาคธุรกิจและภูมิปญญาทองถ่ินในการแสวงความรวมมือในการจัดการศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

7. มีจํานวนกิจกรรมและโครงการพัฒนานักศึกษาครบถวนในทุก ๆ ดาน มีการดําเนินการอยางเปน

ระบบ มีการรายงานผลและการประเมินผลการดําเนินงานอยางครบถวน 

8. สถานศึกษามีจํานวนผลงานนวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ จํานวนมากและสามารถนําไปใช

ประโยชนได 

9. สถานศึกษาไดมีการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและทองถ่ินเกี่ยวกับการใหความรูทางวิชาการ

และวิชาชีพผานกิจกรรมการฝกอบรม สัมมนา การใหบริการจํานวนมาก มีการบูรณาการในการ

จัดการเรียนการสอนและมีการประเมินผลการใหบริการอยางครบถวน 

10. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา มีศิลปะในการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการ มี

การกระจายอํานาจตามโครงสรางของการบริหาร 

11. อาจารยผูสอนทุกคน ไดรับการพัฒนาในดานวิชาชีพที่สอนและกระบวนการจัดการเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง 

จุดท่ีสถานศึกษาควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพอาชีวศึกษาภายในลงสูระดับสาขาวิชา 

2. ควรพัฒนาระบบแผนงานโครงการใหเอื้อการกับการประกันคุณภาพภายใน 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของนักศึกษาในทุก ๆ ดานใหเปนระบบ สามารถสืบคนหาขอมูลไดงาย 

4. การจัดสรรงบประมาณคาวัสดุฝกใหมีจํานวนที่เพิ่มมากข้ึน 

5. ควรหาวิธีการในการเพิ่มจํานวนครูนาขาที่ยังขาดแคลน เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีแนวโนมจํานวน

เพิ่มข้ึน เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ควรพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐใหสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนแกเกษตรกรในชุมชน เพื่อ

พัฒนาอาชีพของเกษตรกรอยางแทจริง 

7. การบริหารจัดการขอมูลใหเปนระบบ มีโครงสรางของระบบและพัฒนาเครือขายใหครอบคลุม

ทุกๆ งานในสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

1. ควรนิเทศ ใหการสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพในระดับสาขาวิชา เพื่อสะทอนคุณภาพใน

ระดับสาขาวิชาไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

2. สถานศึกษาควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบแผนงานโครงการ 
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3. จากขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําใน 1  ป ผูรับผิดชอบควรประมวลผลขอมูลของผู

ประกอบอาชีพอิสระ ควรจะมีขอมูลที่ชัดเจนวาประกอบอาชีพอะไร ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา

หรือไม ควรปรับปรุงแบบสอบถามใหมีขอมูลที่ชัดเจนในการประมวลผล 

4. ควรประสานงานกับตนสังกัดหรือจากหนวยงานอื่น ๆ ในการสนับสนุนงบประมาณในการจัด

การศึกษาเพิ่มข้ึน 

5. ควรวิเคราะหอัตรากําลัง และความพรอมของสถานศึกษาในระยะยาว เพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของ

ผูเรียน เพื่อจัดอัตรากําลังความตองการของบุคลากรไวรองรับความพรอมในอนาคต 

6. ควรหาวิธีการลดตนทุนในการผลิตนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเพื่อใหเกิดการคุมคาของการนําไปใช

ของเกษตรกรในชุมชน 

7. พัฒนาระบบฐานขอมูล โดยจัดทําขอมูลใหเปนปจจุบัน เพิ่มการบริการขอมูลใหครอบคลุมทุกงาน

ของสถานศึกษา และควรเพิ่มระบบความปลอดภัยของการใชคอมพิวเตอรในสถานศึกษาตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 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. สถานศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนจนถึงระดับปริญญา

ตรีทั้งในดานบุคลากร เครื่องมือและครุภัณฑ 

3. ผูเรียนมีสมรรถนะการเรียนในวิชาชีพ มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพแตละสาขา 
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ตอนท่ี 2 

บทสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงช้ี 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2554 ตามตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสาม 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.       

สาขางานการประมง 13 - - 10 10 76.92 

สาขางานเกษตรทั่วไป 9 - - 6 6 66.66 

ระดับ ปวส.       

สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 24 - - 15 15 62.50 

สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

ทั่วไป 

14 1 - 11 12 85.71 
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สาขางานเกษตรศาสตร 20 2 3 5 10 50.00 

รวมท้ังหมด 80 3 3 47 53 66.25 

 

สูตรการคํานวณ 

 

 

 

 

 

วิธีคํานวณ  )แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ(  

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

...........................................................53x100....=........66.25 ............ ..............................................................  

................................................................ 80 ...............................................................................................................  

คะแนนที่ได  เทากับ  ..........ดี ........................................................ 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  2   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน 

 

หลักสูตร /สาขาวิชา  
จํานวน 

ท้ังหมด 

จํานวน 

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ีสอบผาน 

การทดสอบเชิงวิชาการฯ 
รอยละ 

ปวช.3     

สาขางานประมง 13 9 9 100 

สาขางานเกษตรทั่วไป 15 15 15 100 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 11 11 11 100 

ปวส.2     

สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

ทั่วไป 

25 20 20 100 

สาขางานเกษตรศาสตร 23 22 22 100 

สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 22 16 14 87.50 

สาขางานชางกลเกษตร 11 1 1 100 

รวมท้ังหมด 120 94 92 97.87 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดทํางาน/ศึกษาตอ 

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวของภายใน 1 ป 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  
X   100  
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สูตรการคํานวณ 

 

 

 

 

 

วิธีคํานวณ  )แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ(  

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

..................................................................92 x 100.................................................................................... 

........................................................................94.............................................................................. 

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

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

คะแนนที่ได  เทากับ  ........97.87.......................................................... 

 

หมายเหตุ  เปนขอยกเวนสําหรับหนวยงานของ สอศ. ในการทดสอบเชิงวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  3  ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคกรที่เปนที่ยอมรับ 

 

หลักสูตร /สาขาวิชา  
จํานวน 

ท้ังหมด 

จํานวน 

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนผูเรียนท่ีสอบ

ผานเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพฯ 

รอยละ 

ปวช.     

สาขาเกษตรศาสตร 36 36 0 0 

     

ปวส.     

สาขาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 24 24 0 0 

สาขาเกษตรศาสตร 22 22 0 0 

จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายที่สอบผานการทดสอบเชิงวิชาการ 

ดานความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  
X   100  
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สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ - -   

สาขาแปรรูปสัตวนํ้า 22 22 0 0 

สาขาชางกลเกษตร 3 3 0 0 

     

     

     

รวมท้ังหมด 107 107 0 0 

 

สูตรการคํานวณ 

 

 

 

 

วิธีคํานวณ  )แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ(  

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

............................................................0x100........=......0

......................................................................................................................................................... 107

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

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

คะแนนที่ได  เทากับ  ..........0........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  4  ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนํา ไปใชประโยชน 

 

หลักสูตร /สาขาวิชา  

จํานวน 

ผูเรียน 

ท้ังหมด 

จํานวนผลงานฯ ท่ีไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับ

รางวัล /ระดับคุณภาพผลงาน  

x0.50 x0.70 x0.90 x1.00 รวม 



29 
 

ระดับ  ปวช .        

    สาขาวิชา ประมง 51 25.5 7.7 8.1 5 46.3 

    สาขาวิชา เกษตรศาสตร 60 30 1.4 0.9 2 34.3 

    สาขาวิชา อุตสาหกรรมแปรรูป 40 20 1.4 5.4 1 27.8 

รวมระดับ  ปวช . 151 75.5 10.5 14.4 8 108.4 

ระดับ  ปวส .       

    สาขาวิชา ประมง 48 24 0 3.6 0 27.6 

    สาขาวิชา  เกษตรศาสตร 58 29 0 1.8 0 30.8 

    สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ 47 23.5 0 0 0 23.5 

    สาขาวิชา  ชางกลเกษตร 17 0.5 1.4 4.5 2 8.4 

รวมระดับ  ปวส .2 170 77 1.4 9.9 2 90.3 

รวมท้ังหมด 321 152.5 11.9 24.3 10 198.7 

ผลคูณของจํานวนผลงานกับ 

ระดับคุณภาพผลงาน 

 
228 22.4 38.7 18  

 

หมายเหตุ  ระดับคุณภาพผลงาน 0.50  ระดับภายในสถานศึกษา  0.70  ระดับจังหวัด  ชุมชน  ทองถ่ิน   

                                        0.90  ระดับภาค                    1.00  ระดับชาติข้ึนไป   

 

สูตรการคํานวณ 

 

 

 

 

 

วิธีคํานวณ  )แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ(  

.................................................................198.7x100....=......61.90............................... 

..........................................................................321............................................................................ 

คะแนนที่ได  เทากับ  ......61.90 ............................................................  

 

 

 

 

จํานวนผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐ 

ของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล   

จํานวนผูเรียนทั้งหมด  
X   100  
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ตัวบงชี้ท่ี  5  ผลงานที่เปนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจัยของครูที่ไดนําไปใชประโยชน 

 

แผนกวิชา จํานวนครู )คน(  จํานวนผลงานฯ ท่ีไดนําไปใชประโยชน 

หรือไดรับรางวัล /ระดับคุณภาพผลงาน  

 ประจํา จางสอน> 

9 เดือน 

รวม 0.50 0.70 0.90 1.00 รวม 

แผนกวิชา ประมง 6 2 8 4 0 0 0 4 

แผนกวิชา เกษตรศาสตร 6 0 6 3 0 0 0 3 

แผนกวิชา อุตสาหกรรมแปรรูป 3 1 4 2 0 0 0 2 

แผนกวิชา เทคโนโลยีสํานักงาน 10 0 10 5 0 0 0 5 

แผนกวิชา ชางกลเกษตร 3 2 5 2.5 1.4 4.5 2 10.4 

แผนกวิชา สามัญ 4 0 4 2 0 0 0 2 

รวมท้ังหมด 32 5 37 18.5 1.4 4.5 2 26.4 

ผลคูณของจํานวนผลงานกับ 

ระดับคุณภาพผลงาน 

   18.5 1.4 4.5 2 26.4 

 

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(  

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

...........................................................26.4x100 .....................................  

.................................................................32 ..............................................................................  

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

คะแนนที่ได  เทากับ  ........82.50......................................................... 

จํานวนผลงานที่เปนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจัย

ของครูที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล   

จํานวนครูประจําทั้งหมด  
X   100  
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ตัวบงชี้ท่ี  6  ผลการใหบริการวิชาการ /วิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน  

 

 

สาขาวิชา 

ประเด็นการพิจารณาท่ี

ดําเนินการผานเกณฑ 

รวมประเด็น 

การพิจารณา

ท่ี 

ผานเกณฑ 

สรุป 

ผาน/ 

ไมผาน  1 2 3 4 5 

ระดับ ปวช.        

สาขางานประมง      5 ผาน 

สาขางานเกษตรทั่วไป      5 ผาน 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร      5 ผาน 

รวมระดับ ปวช. 3 3 3 3 3 15  

ระดับ ปวส.        

สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าทั่วไป      5 ผาน 

สาขางานเกษตรศาสตร      5 ผาน 

สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน      5 ผาน 

สาขางานชางกลเกษตร      5 ผาน 

รวมระดับ ปวส. 4 4 4 4 4 20  

รวมสาขาวิชา/สาขางานท่ีผานเกณฑ       ผาน 

 

สูตรการคํานวณ 

 

 

 

 

 

วิธีคํานวณ  )แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ(  

จํานวนผลงานทีด่ําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา 

จํานวนสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด  
X   100  
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......................................................................................................................................................  

....................................................7x100......=......100/2.......=.......5

................................................................................................................................ 7

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  7  ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 

 

 

สาขาวิชา 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 

ดําเนินการผานเกณฑ 

รวมประเด็น 

การพิจารณาท่ี 

ผานเกณฑ 

สรุป 

ผาน/ 

ไมผาน  1 2 3 

ปวช.3      

สาขางานประมง    3 ผาน 

สาขางานเกษตรทั่วไป    3 ผาน 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร    3 ผาน 

รวมระดับ ปวช. 3 3 3 9  

ปวส.2      

สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าทั่วไป    3 ผาน 

สาขางานเกษตรศาสตร    3 ผาน 

สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน    3 ผาน 

สาขางานชางกลเกษตร    3 ผาน 

รวมระดับ ปวส. 4 4 4 12  

รวมสาขาวิชา/สาขางานท่ีผานเกณฑ     7 

 

สูตรการคํานวณ 
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วิธีคํานวณ  )แสดงวิธีการคํานวณตามสูตรการคํานวณ(  

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

..........................................................7x100

............................................................................................................................................................................. 7

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

คะแนนที่ได  เทากับ  .......100........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

/  /  

จํานวนสาขางานที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา  

จํานวนสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด 
X   100  
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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

/  /  
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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 
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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............................................................ 
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ตัวบงชี้ท่ี  10  ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี 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........................................................... 
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ตัวบงชี้ท่ี  11  ผลการบริหารความเสี่ยง 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงาน

มีสวนรวมในการคนหาและระบุความเสี่ยงดานความปลอดภัย

ภายในสถานศึกษา มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ

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

/  /  
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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........................................................... 
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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

/  /  
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หนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน ครูและบคุลากร 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 /  /  
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เพิ่มข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

4.  ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน

เพิ่มข้ึนและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

/  /  

5.  ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิ่มข้ึนและเปลี่ยน

ระดับคุณภาพสูงข้ึน 

/  /  

รวมคะแนน 5  5  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  14  ผลการพัฒนาตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และจุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา 

 

ตัวบงชี้ท่ี  14.1  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ ผลการดําเนินงานมี
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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.......................................................... 
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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....................................................... 
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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......................................................... 
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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...................................................... 
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ตัวบงชี้ท่ี  17  การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู  

 

กรณีเลือกกรณีที่ 1 หรือ 2   

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี 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  
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กรณีเลือกกรณีที่ 3   

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี

คุณภาพ 

มี ไมม ี 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 /  /  
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ยอมรับจาก ชุมชม ทองถ่ิน 

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงช้ีที่กําหนด และไดรับการ

ยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป 

/  /  

รวมคะแนน 5  5  

 

 

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


