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ตอนที่ 6 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 

6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ผลการประเมินคุณภาพในโดยสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 สรุปไดดังน้ี 

 

1. มาตรฐานและตัวบงชีท่ี้ดําเนินการไดในระดับดี เรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที ่   1    ตัวบงช้ี   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12   

มาตรฐานที่    2    ตัวบงช้ี   13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 

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

มาตรฐานที่    4    ตัวบงช้ี   35,36  

มาตรฐานที่    5    ตัวบงช้ี   37,38,39,40  

มาตรฐานที่    6    ตัวบงช้ี   41,42,43   

มาตรฐานที่    7    ตัวบงช้ี   44,45  

2. มาตรฐานและตัวบงชีท่ี้ดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที่    1    ตัวบงช้ี   ไมม ี   

มาตรฐานที่    2    ตัวบงช้ี   ไมม ี  

มาตรฐานที่    3    ตัวบงช้ี   ไมม ี    

มาตรฐานที่    4    ตัวบงช้ี   ไมม ี    

มาตรฐานที่    5    ตัวบงช้ี   ไมม ี    

มาตรฐานที่    6    ตัวบงช้ี   ไมม ี    

มาตรฐานที่    7    ตัวบงช้ี   ไมม ี  

3. มาตรฐานและตัวบงชีท่ี้ดําเนินการไดในระดับปรับปรุง เรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที่    1    ตัวบงช้ี   ไมม ี    

มาตรฐานที่    2    ตัวบงช้ี   ไมม ี  

มาตรฐานที่    3    ตัวบงช้ี   ไมม ี    

มาตรฐานที่    4    ตัวบงช้ี   ไมม ี    

มาตรฐานที่    5    ตัวบงช้ี   ไมม ี   

มาตรฐานที่    6    ตัวบงช้ี   ไมม ี    

มาตรฐานที่    7    ตัวบงช้ี   ไมม ี  

 

6.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 



83 

 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,การหารายไดระหวางเรียน) 

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 
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   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) 
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   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. 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่ 1 รอยละของผูเรียน ที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด ตามช้ันป ี 

   90.20 

ตัวบงช้ีที่ 2 รอยละของผูเรียน ที่สามารถ

ประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและ 

คณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน

อาชีพอยางเปนระบบ  

   85.5 
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ตัวบงช้ีที่ 3 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการ

สื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และ

การสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 

   76.60 

ตัวบงช้ีที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มี

ความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปน

ใน การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได

อยางเหมาะสม  

   100 

ตัวบงช้ีที่ 5 รอยละของผูเรียน ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ ม ี

บุคลิกภาพเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

   100 

 ตัวบงช้ีที่ 6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 

   89.74 

 ตัวบงช้ีที่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามเกณฑการ สําเร็จ

การศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง 

   77.63 

ตัวบงช้ีที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

   100 

ตัวบงช้ีที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่ผาน

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

   100 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่ 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่

ไดงานทําในสถานประกอบการ ประกอบ 

อาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป  

   66.25 



88 

ตัวบงช้ีที่ 11 ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ของผูสําเร็จการศึกษา  

   95 

 ตัวบงช้ีที่ 12 รอยละของผูเรียนสามารถ

วางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ 

การหารายไดระหวางเรียน และมีรายได

ระหวางเรียน 

   76.5 

 

มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

 ตัวบงช้ีที่ 13 รอยละของหลักสูตรฐาน

สมรรถนะที่มีคุณภาพ  
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ตัวบงช้ีที่ 14 รอยละของแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ และมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

   83.5 

ตัวบงช้ีที่ 15 สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยาง

หลากหลาย  

   90 

ตัวบงช้ีที่ 16  ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพ

การสอน ของผูสอน 

   4.42 

ตัวบงช้ีที่ 17 รอยละของงบประมาณที่

สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการ 

จัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  

   28.33 

 ตัวบงช้ีที่ 18 ระดับความเหมาะสมและ

เพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละ 

สาขาวิชา 

   1:1 

ตัวบงช้ีที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด

อาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน

เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอ

การเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด  

   4 ขอ 

รอยละ 95 
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ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่ 20  ระดับคุณภาพการบริหารและ

การจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรู

เชิงธุรกิจ 

   5 ขอ 

ตัวบงช้ีที่ 21  ระดับความเหมาะสมในการจัด

ศูนยวิทยบริการ ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

   4 ขอ 

 ตัวบงช้ีที่ 22 ระดับความเหมาะสมในการจัด

ใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ 

   5 ขอ 

ตัวบงช้ีที่ 23 ระดับคุณภาพการจัดระบบความ

ปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวย ความ

สะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขา/สาขางาน 

 

 

  74 

ตัวบงช้ีที่ 24 รอยละของบุคลากรภายใน

สถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาหนาที่ที ่

รับผิดชอบ  

   81.08 

ตัวบงช้ีที่ 25 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการ

ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้ง ภายใน

และภายนอก สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการ

จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

   47 

ตัวบงช้ีที่ 26 จํานวนสถานประกอบการที่มี

การจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา 

   21 

ตัวบงช้ีที่ 27 จํานวนคน-ช่ัวโมง ของ

ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒ ิหรือภูมิปญญา

ทองถ่ิน ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน  

 

   100 

ตัวบงช้ีที่ 28 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มี

คุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละ  

สาขาวิชา  

  

 

 100 

ตัวบงช้ีที่ 29 อัตราสวนของผูสอนประจําตอ    1:25 
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ผูเรียน  

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่ 30 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบ

ครูที่ปรึกษา  

   36 

ตัวบงช้ีที่ 31 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจ

สุขภาพ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน 

   98 

ตัวบงช้ีที่ 32 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจ

สุขภาพ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน 

   29.94 

ตัวบงช้ีที่ 33 จํานวนครั้งและประเภทของ

กิจกรรมทีสงเสริมดานวิชาการ คูณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

   

 

30 ครั้ง 

ตัวบงช้ีที่ 34 จํานวนครั้งและของกิจกรรม/

โครงการที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

   15 ครั้ง 

 

 

มาตรฐานท่ี 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม 

 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่ 35 จํานวนและประสิทธิผลของ    6 โครงการ 
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กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝก

ทักษะวิชาชีพ   

ตัวบงช้ีที่ 36 รอยละของงบประมาณในการจัด

กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  

และฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ  

   2.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 5 นวัตกรรมและการวิจัย 

 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่ 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ

งาน วิจัยและโครงการวิชาชีพ 

   100 

ตัวบงช้ีที่ 38 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ

งานวิจัยและโครงงานที่มปีระโยชนทางวิชาชีพ

และ/หรือไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

   15 ชิ้นงาน 

ตัวบงช้ีที่ 39รอยละของงบประมาณที่ใชใน

การสราง พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตอ

งบดําเนินการ  

   68 

ตัวบงช้ีที่ 40 จํานวนครั้งและชองทางการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน  

   60 ครั้ง 

 

 

มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผูนําและการจัดการ 
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ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่ 41 ระดับคุณภาพการบริหารงาน

ของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา

ดวยความโปรงใสตรวจสอบได  

   9 ขอ 

ตัวบงช้ีที่ 42 รอยละของบุคลากรใน

สถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

มาตรฐานวิชาชีพ 

   100 

ตัวบงช้ีที่ 43 ระดับคุณภาพของการจัดระบบ

สารสนเทศ และการจัดการความรูของ 

สถานศึกษา 

   8 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน คะแนน 

ผลการประเมิน ดี พอใช ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี 44 สถานศึกษามีกลไกระบบประกัน

คุณภาพดานโครงสรางการบริหาร บุคลากร 

การปฏิบัติงานตามพันธกิจการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบได 

   4 ขอ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 45 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายใน 

   3 ขอ 
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ขอรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 

 

(นายปรีชา   เวชศาสตร) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี 

30 พฤษภาคม 2554 


