
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
 

 

วิทยาลัยประมงปตตาน ี

จังหวัดปตตาน ี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 



 

 

คํานํา 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ฉบับน้ี เปนสวนห น่ึงของการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อใหการศึกษาเปน

กระบวนการพัฒนาคนใหมีขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ และเปนกลไกสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยใหบรรลุผลที่ตองการตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเนนคุณภาพของผูเรียนในดานความรูความเขาใจความสามารถ และทักษะ

กระบวนการ ตลอดจนบุคลิกภาพทั้งกายภาพและใจ รวมทั้งคานิยม คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค 

 วิทยาลัยประมงปตตานี จึงไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๘ 

มาตรฐาน ๔๕ ตัวบงช้ี เปนกรอบแนวทางในการประเมิน ผลที่ไดจากการประเมินจะนําไปใชเปนขอมูลในการ

บริหารการจัดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาในดานตางๆ ของวิทยาลัยตอๆไป เพื่อผลักดันให

วิทยาลัยฯ มีเปาหมายในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง และกําหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตอยาง

เปนระบบ เพื่อเขาสูมาตรฐานการศึกษาในระบบตางๆ อยางเปนเอกภาพ และตอบสนองตอการพัฒนาคน

ตอไป 

 

         

           วิทยาลัยประมงปตตานี 

๒๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

          หนา 

คํานํา    

บทสรุปสําหรับผูบริหาร         ๑ – ๑๒  

ตอนท่ี ๑  สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

   ๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา       ๑๓ – ๑๗ 

   ๑.๒ สภาพปจจุบันของสถานศึกษา      ๑๘ – ๒๐ 

   ๑.๓ ระบบโครงสรางการบริหาร       ๒๑ – ๒๒ 

   ๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา      ๒๓ – ๒๗ 

   ๑.๕ ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ๒๗  

   ๑.๖ ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง    ๒๗ – ๒๘ 

ตอนท่ี ๒  การดําเนินงานของสถานศึกษา 

   ๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา   ๒๙ – ๓๐ 

   ๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    ๓๐ 

   ๒.๓ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  ๓๑ 

ตอนท่ี ๓  การดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

   มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ    ๓๒ – ๓๗ 

   มาตรฐานที่ ๒  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน    ๓๗ – ๔๑ 

   มาตรฐานที่ ๓  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน      ๔๑ – ๔๘ 

   มาตรฐานที่ ๔  การบริการวิชาชีพสูสังคม      ๔๙ – ๕๐ 

   มาตรฐานที่ ๕  นวัตกรรมและการวิจัย      ๕๐ – ๕๑ 

   มาตรฐานที่ ๖  ภาวะผูนําและการจัดการ      ๕๒ – ๕๕ 

   มาตรฐานที่ ๗  การประกันคุณภาพภายใน     ๕๕ – ๕๗ 

   มาตรฐานที่ ๘  การจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   ๕๗ – ๖๔ 

ตอนที่ ๔  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  

   ๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน     ๖๕ – ๖๖ 

   ๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา      ๖๖ – ๖๗ 

   ๔.๓ ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ    ๖๗ 

 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก  ก  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินเพื่อ    

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รอบปการศึกษา ๒๕๕๕ 

 



 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
๑. ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 

ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยประมงปตตานี 

ท่ีต้ัง    หมู ๒    ตําบลบางตาวา   อําเภอหนองจิก   จังหวัดปตตานี  ๙๔๑๗๐ 

โทรศัพท    ๐๗๓-๓๒๑๐๗๒ 

โทรสาร    ๐๗๓-๓๒๑๐๗๑  

E-mail Address  pattanifish_college@hotmail.com   

Website   ttp://www.pfcollege.com 

 

๒. หลักสูตรการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอนมี ๓ ระบบ คือ 

 ๑) การจัดการเรียนการสอนในระบบ มี ๒ หลักสูตร ไดแก 

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตและ

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานการประมง  สาขา

งานเกษตรทั่วไป และสาขางานอุตสาหกรรมเกษตร  

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สาชางานเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้าทั่วไป สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขางานเกษตรศาสตร  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาชางานเทคโนโลยี

สํานักงาน สาขาวิชาชางกลเกษตร สาขางานชางกลเกษตร 

 ๒) การจัดการเรียนการสอนนอกระบบไดแก   

  - การฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

 ๓) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 

จํานวนบุคลากร   ๗๒    คน 

จํานวนนักเรียน นักศึกษา   ๕๓๖    คน 

มีงบประมาณประจําป ๒๕๕๕ และเงินบํารุงการศึกษาท้ังสิ้น รวม   ๖,๐๙๓,๖๓๖.๙๙   บาท 

 

 

 

 



 

 

๓. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา) 

  ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยใชเปนเปาหมายในการจัดการ

อาชีวศึกษาในสถานศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา มีจํานวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ 

ตัวบงช้ี และสวนที่ ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ มีจํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงช้ี รวม ๒ สวน จํานวน ๘ 

มาตรฐาน ๔๕ ตัวบงช้ี 

๑. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

๑.นักเรียน-นักศึกษา ทุกคณะและทุกแผนกวิชา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (ไม ตํ่ากวา ๒.๕) 

สามารถไปประกอบวิชาชีพและสอบเขาแขงขันศึกษาตอในระดับสูงข้ึน ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐.๐๐ 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

๑. ผลงานนักเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคมในระดับดี 

๒. นักเรียนนักศึกษา สามารถเขียนสะกดภาษาไทยไดถูกตอง ใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารได

ด ี 

๓. ครูมีแผนการสอนที่แสดงใหเห็นวาเนนผูเรียนเปนสําคัญตามสมรรถนะอาชีพ และมีการบูรณาการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ครูมีวิธีการที่หลากหลายในการประเมินพัฒนาการของผูเรียน 

๕. ผูเรียนผานการประเมินผล มาตรฐานวิชาชีพไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 

๒.วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค

เพื่อใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมและผลสัมฤทธ์ิทางดาน คุณธรรม จริยธรรม ไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

๑. มีแผนการสอนที่มีการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงทุก

รายวิชา 

๒. มีการพัฒนาแผนการสอนไปเปนผลงานวิชาการ 

๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน 

๔. ผูเรียนมีวินัย รับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบหลักธรรมของแตละศาสนา 

๕. ผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

๖. ผูเรียนมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ  

๗. ผูเรียนใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

๘. ผูเรียนเคารพและรับฟงคําแนะนําของ พอ แม ญาติ หรือผูปกครอง 

๙. ผูเรียนรักษาและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอื่น  



 

 

๑๐. มีความรูและปฏิบัติตนตามกฎหมาย  

๑๑. ผูเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

 

๓.การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับทรัพยากรในทองถ่ิน และมีความยืดหยุนหลากหลาย

ตอเน่ืองเช่ือมโยง 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

๑. มีหลักสูตรที่ยืดหยุน หลากหลาย เช่ือมโยงกับทองถ่ิน 

๒. ชุมชน ผูปกครอง ยอมรับและใหความรวมมือ สนับสนุนทั้งเทคโนโลยีและสื่อในการจัดการเรียน

การสอน 

 

๔. ผู เรียนมีทักษะในการเรียนและการทํางานรวมกับผูอื่น  มีเจตคติที่ ดีตออาชีพสุจริต พัฒนา

สุนทรียภาพของผูเรียนทั้งดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา รวมทั้งพัฒนาผูเรียนทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

และภาษาอังกฤษ 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 ๑. ผูเรียนมีความขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางาน ทํางานอยางมีความสุข  

๒. ผูเรียนสามารถทํางานเปนหมูคณะ ชวยเหลือ รวมมือ รับฟงความคิดของผูอื่น รับผิดชอบผลงานของ

กลุม 

๓. มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

๔. มีผูเรียนช่ืนชมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร ีและกีฬา  

๕. ผูเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ  

๖ สถิติการใชหองสมุด สื่อและแหลงความรูอื่นๆ 

 

๒. ดานการบริหารและการจัดการ 

เปาหมาย 

๑. จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร สาขาแปรรูปสัตวนํ้า และสาขาเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้า ตามโครงการปฏิรูป การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 

(อศ.กช.) 

๒. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ใหเกษตรกรผูสนใจ ชาวประมง และเยาวชนผูจบมัธยมศึกษาตอนตน

และตอนปลายจัดทํางานวิจัยและพัฒนา 

๓. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียนนักศึกษาและผูผานการฝกอบรม 

๔. ดําเนินการธุรกิจฟารมศึกษาใหเปนตัวอยางแกนักศึกษา ประชาชน  

๕. สรางรายไดใหนักศึกษาระหวางเรียน 

๖. จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 



 

 

๗. บริการวิชาการฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อใหเปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปภายใตโครงการ “อาชีวรวม

ดวยชวยประชาชน”  

 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

๑. มีโครงสรางการบริหารงานชัดเจน  

๒. ทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการเรียนการสอน  

๓. มีการประชุมวิชาการ  

๔. ครูสอนตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ 

๕. สถิติคร ูจําแนกตามสาขาวิชาที่สอนไดสัดสวนกับจํานวนนักเรียนตามเกณฑมาตรฐาน  

๖. ครูมีความสามารถในการศึกษาวิจัย หาความรูขาวสารพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอน  

๗. ครูมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกไขสถานการณได  

๘. บุคลากรไดรับการฝกอบรม หรือศึกษาดูงานทางดานวิชาชีพและวิชาการ  

๙. ลูกจางช่ัวคราว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

๑๐. มีการบํารุงขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากร  

๑๑. บุคลากรทุกฝายมีความต้ังใจและรวมมือในการทํางานเพื่อการพัฒนา  

๑๒. มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน ทันเหตุการณ สามารถนําไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุง

งาน 

๑๓. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการหรือสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ

เปนไปตามเปาหมาย  

๑๔. มีผลงานการวิจัยที่สามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใชในการงานได  

๑๕. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี สื่อ มาใชในการเรียนการสอน  

๑๖. ผูปกครองและชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ยอมรับความสามารถและใหความรวมมือในการจัดการ

เรียนการสอน  

๑๗. มีรายไดจากผลผลิตจากการเรียนการสอน 

๑๘. ผูนําทางการศึกษามีหลักการครองตน ครองคน ครองงาน  

๑๙. ผูนําทางการศึกษามีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาเปนประชาธิปไตย 

 

๓. ดานทรัพยากร 

เปาหมาย  

๑. วิทยาลัยฯ จัดหาทรัพยากรอยางเรงดวน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

เพียงพอตอการใชงาน ปรับปรุง ซอมแซม พัฒนา ทรัพยากรที่มีอยูแลวใหใชประโยชนไดสูงสุด โดยจัดสรร

งบประมาณทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนอยางเพียงพอ 

 



 

 

 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

๑. มีงบประมาณทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาบํารุงรักษา ทรัพยากรทางการศึกษา  

๒. มีคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงาน  

๓. มีการพัฒนาและสรางสื่อการเรียนการสอนของบุคลากรภายใน  

๔. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ เอื้อตอการเรียนรูอยางครบถวน เพียงพอไดมาตรฐาน สะอาดเปนระเบียบ

พรอมใช 

๕. ภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคาร ไดรับการปรับปรุงเอื้อตอการเรียนการสอน  

๖. มีสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ เพียงพอเพื่อพัฒนาบุคลากรและการเรียนการสอน  

๗. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาทรัพยากร 

 

๔. ดานสภาพแวดลอม 

เปาหมาย  

๑. วิทยาลัยฯ และนักเรียน นักศึกษา พัฒนาและบํารุงรักษาสภาพแวดลอมภายในใหเปนอุทยาน

การศึกษาที่เอื้อตอการบริหารงานและการเรียนรูในวิชาชีพ สถานศึกษามีความปลอดภัย สะดวก สะอาด ถูก

สุขอนามัยปลอดยาเสพติด อบายมุข ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

๑. มีกฎระเบียบปฏิบัติชัดเจน  

๒. มีบริการและสวัสดิการอยางทั่วถึง  

๓. จํานวน และประเภทของโครงการ/กิจกรรม สอดคลองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

๔. สถิติการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา เปนไปตามวัตถุประสงค 

๕. สภาพและบรรยากาศของสถานศึกษาในหองเรียน/นอกหองเรียน เหมาะสมตอการเรียนการสอน 

๖ ผลสํารวจความคิดเห็นของครู ผูปกครอง นักเรียนนักศึกษา ชุมชนตอการพัฒนาสถานศึกษา มี

ความพึงพอใจ 

๗. บุคลากร นักเรียนนักศึกษา มีสุขภาพจิตดี รางกายแข็งแรง สมบูรณ  

๘. ชุมชนใหความรวมมือสอดสองดูแล นักเรียนนักศึกษา และมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา  

๙. สถิติผูปลอดอบายมุขและสารเสพติดสูงข้ึนกวาเดิม  

๑๐. ผูเรียนมีความรัก สามัคคี มีนํ้าใจ ทํางานเปนกลุม กลาแสดงออก ยึดขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย  

๑๑. ผูเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑมาตรฐาน รูจักดูแลสุขภาพตนเอง  

๑๒. ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั่วไปราเริงแจมใส 

 

 



 

 

๕. ดานการกํากับ ตรวจสอบและรายงาน 

เปาหมาย 

๑. วิทยาลัยฯ พัฒนาระบบการกํากับ ติดตามงานระบบการตรวจสอบ การประสานงานการ

ประชาสัมพันธ โดยการรายงานกิจกรรมภายในใหชุมชน ผูปกครองทราบอยางตอเน่ือง 

สภาพความสําเร็จทีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

๑. การรายงานผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ ความสําเร็จไปยังผูปกครอง ชุมชน  

๒. รายงานการดําเนินงานประจําป  

๓. ผลการประเมินตนเอง  

๔. ผลสํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง ชุมชน 

 

จุดเดนและจุดท่ีตองพัฒนา 

จุดเดนจุดแข็ง 

จุดแข็งของสถานศึกษา 

 ๑)  วิทยาลัยมีผูนําที่มีวิสัยทัศนมีความต้ังใจเสียสละในการพัฒนาองคกร 

 ๒)  วิทยาลัยมีโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต  เรียนฟรี  อยูประจํา  ทําโครงการในระดับ ปวช.  

๓)  การจัดการศึกษา สามารถจัดรวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชนในสถานการณแสวงหา

ความรวมมือการศึกษาบนพื้นฐานของการใชทรัพยากรรวมกัน 

๓) มีศักยภาพในการจัดการแหลงเรียนรูตาง ๆ ภายในสถานศึกษาตามสาขาวิชาที่เปดสอนแตละ

หลักสูตรอยางสอดคลองและเหมาะสม 

๔)   เปนสถานศึกษาดําเนินภารกิจภายใตเขตพัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  

 ๖)  ต้ังอยูในภูมิภาคการพัฒนาโครงสรางสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และการสรางความรวมมือระหวาง

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใตสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต ๓ หรือ ๑ 

 ๗)  นักศึกษาของวิทยาลัยผานการศึกษาทางดานการศาสนา ดานคุณธรรมจริยธรรมเปนเครื่องยึด

เหน่ียวจิตใจรอยละ ๑๐๐ 

๘)  ไดรับความรวมมือการสนับสนุนจากนโยบายการพัฒนาที่หลากหลายจากองคกรตาง ๆ ในการ

บริการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

 ๙)  สงเสริมการเรียนรูงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมทางการศึกษา ทางดานวิชาชีพ และ

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน สิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 



 

 

เกียรติยศและจุดเดนสถานศึกษา 

๑.  มีผูนํา (นายปรีชา  เวชศาสตร) ที่เขมแข็ง มีวิสัยทัศนเปนผูนํามืออาชีพที่ใชหลักการบริหารแบบมี

สวนรวมและธรรมภิบาลในการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี 

๒.  มีหลักสูตรที่หลากหลาย คือยืดหยุนตามความตองการของผูเรียนสามารถปรับหลักสูตรสาขาวิชา 

และการเทียบโอน 

๓.  เปนสถานศึกษาที่อยูในแผนยุทธศาสตรจังหวัดและยุทธศาสตร ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ให

การสนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากร 

๔.  วิทยาลัยประมงปตตานีต้ังอยูที่จุดภูมิศาสตรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการจัดการเรียนการสอน ดาน

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยมีพื้นที่ติดชายฝงทะเลมีความยาว ๑๒๐๐ เมตร มีคลองนํ้าจืดที่ไหลผานสามารถปรับ

ความเค็มตามความตองการของชนิดสัตวนํ้าเปนบริเวณที่มสีัตวนํ้าชุกชุม เน่ืองจากมีแพลงกตอนจํานวนมาก 

๕.  เปนสถานศึกษาดานอาชีวเกษตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งสาขาวิชาประมง และสาขาวิชา

เกษตรศาสตร เพื่อรองรับอาชีพที่สอดคลองและธํารงเอกลักษณของทองถ่ิน 

๖.  นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี เปนตัวแทนของสมาชิกองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ

ไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของหนวยปตตานี นําเสนอ

ผลงานทางวิชาการตอหนาพระที่น่ังองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใตกิจกรรม

หลักโครงการสรางชีวิตใหมใหเยาวชนในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๘ วันที่ ๙ กุมภาพันธ 

๒๕๕๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และไดรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานในระดับชาติ

ครั้งที่ ๒๘ ปการศึกษา ๒๕๕๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

๗.  รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับภูมิภาคประจําภาคใต ตามโครงการพูดเพื่อชาติ ปที่ ๒ 

ตอนตามรอยพอ ขออยูอยางพอเพียง ประเภทนิทรรศการและรามาทอลคโชวสื่อผสมรวมกับการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย วันเสารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ ลีการเดน อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

๘.  วิทยาลัยประมงปตตานี โดยนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการกิจกรรมหลักโครงการ

สมานฉันทเทิดไทองคราชัน และไดรับรางวัลชนะเลิศในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคใตครั้งที่ ๒๙ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล / ชนะเลิศในงานประชุมวิชาการ อกท.

ระดับชาติครั้งที่ ๒๙ ปการศึกษา ๒๕๕๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  

๙.  นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี ไดรวมประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมดีเกรฮูลู ชนะเลิศ

ป ระจํ าป  ๒๕ ๕ ๐  และ  ๒ ๕๕ ๑  ใน โคร งก าร เยาวชนอ นุ รักษ ไท ยฟ นฟู เ ชิด ชู วัฒ นธรรม ใต  ณ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เปนรางวัลที่ไดรับ ๓ ป อยางตอเน่ือง จนไดรับโลหรางวัลจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปการศึกษา ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ 

๑๐.  นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี เปนตัวแทนอาชีวศึกษาภาคใต (๑ ใน ๑๐ ) รวมประกวด

โครงการสรางสรรคคนพันธุอา ระดับประเทศ ปการศึกษา ๒๕๕๐ และไดรับรางวัลชนะเลิศดานการใช

ภาษาไทย / ดานมนุษยสัมพันธในการประกวดโครงการสรางสรรคคนพันธุ อา ระดับประเทศ ปการศึกษา 

๒๕๕๐ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 



 

 

๑๑. แสวงหาความรวมมือ จัดการโครงการศึกษารวมระหวางมหาวิทยาลัยแมโจ และวิทยาลัยประมง

ปตตานี จัดหลักสูตร การจัดการชุมชน รัฐศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

๑๒. นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ จํานวน ๒ คน ป

การศึกษา ๒๕๕๑ จํานวน ๒ คน ป ๒๕๕๒ จํานวน ๑ คน  

๑๓. นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันดีเกรฮูลูและการเตนรองเง็ง ครั้ง

ที่ ๑ ประจําป ๒๕๔๙ โครงการเยาวชนอนุรักษ : ฟนฟูเชิดชูวัฒนธรรมใต   

๑๔. วิทยาลัยไดรับโลที่ระลึกในโอกาสที่ใหการสนับสนุนการฝกอบรมการเลี้ยงปลา  

๑๕. นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันเดิน-ว่ิง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ฟนรัน 

ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ประเภทชาย อายุ ๑๔-๑๙ ป เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

๑๖. วิทยาลัยไดรวมกิจกรรม “มหกรรมคนตานี...มีงานทํา” ระหวางวันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

๑๗. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุนที่ ๑ จํานวน ๘ คน รุนที่ ๒ จํานวน ๒ คน รุนที่ ๓ 

จํานวน ๒ คน 

๑๘. นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การจัดนิทรรศการตาม

โครงการ “คนพันธ R ปลอดภัยเอดส ปฏิเสธยา ชวยเหลือสังคม” 

๑๙. วิทยาลัยประมงปตตานี ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมแกไขปญหายาเสพติด ตามนโยบายของ

รัฐบาล จนบังเกิดผลสําเร็จและประโยชนตอสังคมและประเทศชาติอยางดีย่ิง 

๒๐. บันทึกขอตกลงความรวมมือภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อรวมจัดการศึกษา

อาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ระหวางสถานีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงจังหวัดปตตานีกับวิทยาลัย

ประมงปตตานี โดยแสดงเจตจํานงจะประสานความรวมมือ ผนึกกําลัง สงเสริมสนับสนุนชวยเหลือในการจัด

การศึกษาหรือพัฒนากําลังคนของประเทศชาติตอไป 

๒๑. ไดรับเกียรติบัตรโครงการ สสส.สงขลามาราธอนนานาชาติ ครั้งที ่๙ 

๒๒. วิทยาลัยประมงปตตานี ไดเขารวมงานมหกรรมอาชีวศึกษา สรางคน สรางงาน สูถนนอาชีพ 

ระหวางวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ ณ ศูนยการคาบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอร สาขาปตตานี 

๒๓. . วิทยาลัยไดใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับการผลิตสัตวนํ้า ใหเปนฟารมสัตวนํ้าที่มี

การจัดการสุขอนามัยที่ดีและมีผลผลิตสัตวนํ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับฟารม

เลี้ยงสัตวนํ้า 

๒๔ สถานศึกษาไดรับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ๕๒ (สถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการ

สอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒๕. ชนะเลิศการแขงขันจรวดขวดนํ้า ระดับประเทศ ในงานสัปดาหวันวิทยาศาสตรประจําป

การศึกษา 2552 ประเภท แมนยําและประเภทยิงไกล 

 ๒๖.เปนตัวแทนการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม โมบายแกซ ในงานประชุมวิชาการอกท.ระดับชาติ 

 ๒๗. นักศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ปวส. ปการศึกษา ๒๕๕๒ 



 

 

 ๒๘. สถานศึกษาไดรับโลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การ

แขงขันดีเกรฮูลู ในโครงการประกวดดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบาน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

 ๒๙. นักศึกษาไดรับคัดเลือกการประกวดโครงการคุณธรรมนําความรูที่ดีเดน ระดับภาค ภาคใต 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

 ๓๐. วิทยาลัยประมงปตตานีไดรับโลเกียรติคุณ ในดานการมีผลการดําเนินงานตามโครงการสราง

อาชีพเพื่อชุมชนดีเดนของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี ประจําปพ.ศ.๒๕๕๒ 

 ๓๑.ไดรับเกียรติบัตร สัมมนากิจกรรมหลัก งานประชุมวิชาการอกท. ระดับชาติ ลําดับที่ ๒ ป

การศึกษา ๒๕๕๒ 

 ๓๒. ไดรับเกียรติบัตร สัมมนาโครงการสนองพระราชดําริฯ งานประชุมวิชาการอกท. ระดับชาติ ป

การศึกษา ๒๕๕๒ 

 ๓๓.ไดรับการคัดเลือกเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบาย ๓D โดยมี

จุดเดนดานความเปนประชาธิปไตย 

 ๓๔. วิทยาลัยประมงปตตานี ไดผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๒ 

 ๓๕. ไดรับเกียรติบัตรในการจัดงานนิทรรศการ ๑๘ ป อาชีวะไทย กาวไกลสูอนาคต ป ๒๕๕๒ 

 ๓๖. ไดรับโลเกียรติคุณ วิทยาลัยประมงปตตานี มีผลการดําเนินงานโครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน 

ดีเดน ของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 

 ๓๗. ไดรับรางวัล อกท.หนวยปตตานี มีมาตรฐาน ระดับเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 ๓๘. ไดรับโลรางวัล สถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ตามนโยบายสถานศึกษา ๓D ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๓๙. ไดรับโลรางวัล the best practice ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ โครงการ อกท.สานฝนเพื่อกลุม

สตรีสานสัมพันธ 

 ๔๐. วิทยาลัยประมงปตตานี มีผลการดําเนินงานโครงสรางอาชีพเพื่อชุมชุม ดีเดน ของอาชีวศึกษา

จังหวัดปตตานี ป ๒๕๕๓ 

 ๔๑. อกท.หนวยปตตานีผานการประเมินมาตรฐานเหรียญทอง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 ๔๒. อกท.หนวยปตตานีผานการประเมินมาตรฐานเหรียญเงิน (ผานมาตรฐาน ๓ ปซอน ) ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๓ ระดับภาคใต 

 ๔๓. ชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดผลงานของสมาชิก สาขาสัตวบาล ระดับชาติในงานประชุม

วิชาการ อกท.ระดับชาติครั้งที่ ๓๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 

 ๔๔. ชนะเลิศอันดับที่ ๓ การแขงขันสัมมนาผลงานทางวิชาการ สาขากิจกรรมหลัก ภาคบรรยาย 

ระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที ่๓๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 

 ๔๕. ชนะเลิศอันดับที่ ๓ การแขงขันสัมมนาผลงานทางวิชาการ สาขากิจกรรมหลัก ภาคโปสเตอร

ระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 



 

 

 ๔๖. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปดปายวิทยาลัยประมงปตตานี ในวันที่ 

๑๒ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๔๗. ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ ๔ พลังงานและ

สิ่งแวดลอม (มาตรฐานเหรียญเงิน) อกท.ชาติ 

 ๔๘. ชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแขงขันทักษะชางสํารวจ อกท.ภาคใต 

 ๔๙. รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแขงขันชางไฟฟา (มาตรฐานเหรียญทอง) อกท.ภาคใต 

 ๕๐. ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ ๔ พลังงานและ

สิ่งแวดลอม (มาตรฐานเหรียญเงิน) อกท.ภาคใต 

 ๕๑. รางวัลชมเชย โครงการวิทยาศาสตร-เอสโซ อุปกรณสกัดนํ้าจากวัตถุดิบเตรียมแปรรูป จากศูนย

สงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต 

 ๕๒. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดนํ้าอาชีว-เอสโซ จากศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคใต 

 ๕๓. รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดนํ้าระดับประเทศรอบรองชนะเลิศ จากองคการพิพิษ

ภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

 ๕๔. รางวัลรองชนะเลิศ อุปกรณกลั่นนํ้าพลังงานแสงอาทิตย จากสํานักงานทรัพยากรจังหวัดปตตานี 

 ๕๕. รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันจรวดชวดนํ้าโมคลาน จากโรงเรียนโมคลานประชาสรรค (นครศรี)  

 ๕๖. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดนํ้านราธิวาสราชนครินทร จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร 

 ๕๗. รางวัลชนะเลิศ กังหันสูบนํ้าพลังงานนํ้าไหล จาก อกท.ภาค 

 ๕๘. รางวัลรองชนะเลิศ กังหันสูบนํ้าพลังงานนํ้าไหล จาก อกท.ชาติ 

 ๕๙. ไดรับเกียรติบัตรกิจกรรมบริการชุมชน (งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ระดับชาติ) จากคณะกรรมการ

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

 ๖๐. ไดรับเกียรติบัตรหมูลูกเสือวิสามัญมาตรฐาน จากคณะกรรมการงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ

อาชีวศึกษา ระดับชาติ 

 ๖๑. ไดรับเกียรติบัตรการออกแบบเชิงสรางสรรคผลิตภัณฑลดโลกรอน (ผลงานนวัตกรรมใหม) จาก

กระทรวงวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี ระดับชาติ 

 ๖๒. ไดรับเกียรติบัตรการแขงขันทักษะชางไฟฟา ระดับภาค มาตรฐานเหรียญทอง จากองคการ

เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย 

 ๖๓. ไดรับเกียรติบัตรสิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอมเครื่องสลัดนํ้าวัตถุดิบเตรียมแปรรูป 

จากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๖๔. ไดรับเกียรติบัตรสิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอมกังหันสูบนํ้าพลังงานนํ้าไหล จาก

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

 ๖๕. ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศ การประกวดดีเกรฮูลู “โรตารีรวมใจ สายใย สรางผลงานเพื่อสันติสุข” 

จากมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลน ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

 ๖๖. ไดรับรางวัลชนะเลิศ โมบายแกส ๕ จากการแขงขันสิ่งประดิษฐในงานประชุมวิชาการองคการ

เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูประถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

จุดท่ีตองพัฒนาของสถานศึกษา 

๑. สรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สอดคลองเหมาะสมไดมาตรฐาน 

๒. พัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองแกผูเรียนที่สอดรับกับชุมชนและสังคม 

๓. พัฒนาเกณฑมาตรฐานทางดานพัฒนาผู เรียนที่ยึดตามสภาพจริง เนนการเพิ่มศักยภาพการ

จัดการเรียนการสอน  ดานการใชภาษาและคณิตศาสตร 

๔. สรางเครือขายทางดานอาชีพและการเรียนรูที่หลากหลายใหกับองคกร 

๕. สรางศูนยการเรียนรูที่เปนมาตรฐานในระดับสากล 

๖. จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูเนนการบูรณาการเปนหลัก 

๗. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเทคโนโลยีงานอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๘. เช่ือมโยงกับเครือขายการเรียนรูรูปแบบสรางความรวมมือระหวางนานาชาติในภูมิภาคอยางเปน

รูปธรรม 

๙. สรางคุณลักษณะทางการศึกษาใหเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

๑๐. พัฒนาศูนยสรางใหไดมาตรฐานระดับชุมชน 

๑๑. สรางสมรรถนะผูเรียนในสาขาวิชาชีพ 

๓. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 

 วิทยาลัยฯ ไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดดังน้ี 

๓.๑ แผนพัฒนาผูเรียน 

๓.๑.๑ จัดการเรียนการสอน โดยมุงสมรรถนะอาชีพ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๑.๒ จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคและบูรณาการทางวิชาและสาขางาน 

๓.๒ แผนพัฒนาบุคลากรและคร ูอาจารย 

๓.๒.๑ สงเสริมสวัสดิการ 

  ๓.๒.๒ เพิ่มพูนความรู ประสบการณใหม 

  ๓.๒.๓ สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการ 

  ๓.๒.๔ แผนพัฒนาทางดานการบริหารจัดการ 

  ๓.๒.๕ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 



 

 

  ๓.๒.๖ สงเสริมและพัฒนาการทํางานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ 

  ๓.๒.๗ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

๓.๒.๘ สงเสริมกํากับติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม 

  ๓.๒.๙ บริหารงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารวิทยาลัยของครูผูสอน 

  ๓.๒.๑๐ แผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรแบบย่ังยืน 

  ๓.๒.๑๑ จัดหางบประมาณสนับสนุน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการพัฒนา

บุคลากรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 

  ๓.๒.๑๒ สงเสริม สนับสนุนการพึ่งตนเองของบุคลากรภายใน ในการจัดสราง และพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนท่ี ๑ 

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
 

๑.๑ ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

๑.๑.๑ ประวัติความเปนมาและสภาพท่ัวไปโดยสังเขป 

  วิทยาลัยประมงปตตานี  เปนสถานศึกษา ที่ไดรับการจัดต้ังโดยความประสงค ความ

ตองการของประชาชน ใน ๓  จังห วัดชายแดนใต (ปตตานี  นราธิวาส และยะลา)  โดยนายพลากร  

สุวรรณรัฐ ผูวาราชการจังหวัดปตตานี เปนผูขอใชที่ดิน เพื่อจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานีและมีประวัติความ

เปนมาดังน้ี 

   วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๖  กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ัง นายวีระศักด์ิ  วงษสมบัติ  

ผูอํานวยการวิทยาลัยประมง สงขลาติณสูลานนท เปนผูประสานงานจัดต้ัง วิทยาลัยประมงปตตานี พรอม

ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพปตตานีเปนสํานักงานช่ัวคราวของวิทยาลัยประมง

ปตตานี  โดยกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ผูอํานวยการ บุญชุม เปยแดง  ไดมอบใหวิทยาลัยประมงสงขลาติณสู

ลานนทรวมกับศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน เปนผูสํารวจพื้นที่วางแผนการใชที่ดินและจัดทําแผนหลัก 

งานฟารม 

  วันที่ ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดต้ังวิทยาลัยประมง

ปตตานี  โดยอาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา  ๒๕  แหง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.

๒๕๓๔ จึงใหจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี  ที่หมูที่ ๒  ตําบลบางตาวา และหมูที่ ๘ ตําบลตุยง  อําเภอหนอง

จิก จังหวัดปตตานี   เปนสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

โดยนายสังขทอง ศรีธเนศ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๓๙  กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ัง นายชลิต  เฟองเรือง  ผูชวย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีและไดขอสนับสนุน

งบประมาณ งบกลาง ประจําป ๒๕๔๐ โดยจายตามโครงการพัฒนาจังห วัด  และกรุงเทพมหานคร  คือ 

การสรางอาคารเรียนช่ัวคราว  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวาท่ีรอยตรีนิพนธ   ภูพลับ อาจารย ๒ ระดับ ๕ และ

นายอุดม  จันทรพาหา  อาจารย ๒ ระดับ ๗ มาชวยปฏิบัติราชการ 

  วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑ กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ังใหนายประภาค  ขวัญชัยรัตน  

ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส    ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  

โดยมี   วาท่ีรอยตรีนิพนธ  ภูพลับ,  นายสุรัตนชัย  อมรจันทราภรณ,  นางสาวสมสมัย พลอินตา  และนาย

พิเสก สองสง   เปนคณะทีมงานชวยเหลือ 

  วันที่ ๓ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๕  กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ัง  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาสทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีอีกหนาที่หน่ึงขณะน้ัน นายไกรสีห ชัย



 

 

พรหม  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ทําหนาที่เปนผูอํานวยการ

วิทยาลัยประมงปตตานี อีกหนาที่หน่ึง และไดมอบหมายใหนายปรีชา  เวชศาสตร  ผูชวยผูอํานวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขตวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยมีนายพิ

เสก  สองสง  เปนอาจารยผูสอนอยูเพียงคนเดียว  เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน และดูแลความเปน

วิทยาลัยอยู 

  วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖  กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ังใหนายสุชาติ  พรหมหิตาทร  

มาเปนผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  จึงตองทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมง

ปตตานี  อีกหนาที่หน่ึง  ตามคําสั่งเดิมของกรมอาชีวศึกษา  และนายสุชาติ   พรหมหิตาทร  ผูอํานวยการ

วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนราธิวาส  ก็ไดมอบหมายใหนายปรีชา  เวชศาสตร ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส     ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขต วิทยาลัยประมงปตตานี  เชนเดิม  โดย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ไดมอบหมายใหนายพงษศักด์ิ ราชสุวรรณ ตําแหนงอาจารย ๑ ระดับ

๕ และนายอนุชาติ บุรีรัตน  ครูพิเศษจางสอน  มาชวยบริหารจัดการ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรวมดวย 

  วันที่ ๑๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ังให  นายปรีชา  เวชศาสตร 

ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  

โดยมีนายพงษศักด์ิ  ราชสุวรรณ  และนายอนุชาติ  บุรีรัตน  ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ  (ทําหนาที่ตาม

คําสั่งภายในของวิทยาลัย)  ทั้ง  ๓ คน ก็ไดยึดอาคารเรียนช่ัวคราว ทําเปนสํานักงาน  ทําเปนหองเรียน  

หองครัว  หองละหมาด  หองสมุด และพักกินนอนอยูภายในวิทยาลัยตลอดระยะเวลา และไดดําเนินการ

จัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)  ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร  เพื่อชีวิต

ไดเต็มรูปแบบและเริ่มแกไขปญหาเรื่องที่ดินอยางจริงจัง 

วันที่  ๕  สิงหาคม ๒๕๔๖  นายปรีชา  เวชศาสตร ไดผลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัย

ประมงปตตานี เขาสูนโยบายเฉพาะกิจการแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต เพื่อของบประมาณ 

งบกลาง ป  ๒๕๔๖   (แตยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ) 

วันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๔๖ วิทยาลัยประมงปตตานี  โดย นายปรีชา  เวชศาสตร ทําหนาที่

ผูอํานวยการสถานศึกษา ไดผลักดันโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี เขาสูประเด็น     ยุทธศาสตร การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยและธํารงเอกลักษณของทองถ่ิน การสงเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับ

ใหไดมาตามของยุทธศาสตรจังหวัดปตตานี 

  วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ  ๒๕๔๗ คณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยประมงปตตานี จํานวน ๑๗

คน  ไดเขาช่ือย่ืนเสนอ ขอจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี ตอผูวาราชการจังหวัดปตตานี นายวันมูหะมัดนอร  

มะทา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี  นายอดิศัย  โพ

ธารามิก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร  จํานง  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 

เพื่อผลักดันเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

  วันที่  ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗  นายปรีชา  เวชศาสตร ไดผลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัย

ประมงปตตานี โดยผานการทําประชาคม ระดับหมูบาน  ระดับตําบลบางตาวา  ตําบลตุยง  ระดับอําเภอของ



 

 

อําเภอหนองจิกเขาสู  เขาสูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดปตตานี และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต  (จังหวัดปตตานี ,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดยะลา)  โดยไดเสนอโครงการ

จัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี และ วันที่  ๒๒  มิถุนายน ๒๕๔๗  คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติโครงการจัดต้ัง

วิทยาลัยประมงปตตานี  และไดรับงบประมาณ  งบกลางป ๒๕๔๗ (วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๗) 

จํานวน ๒๒,๕๔๕,๒๐๐  บาท  ซึ่งไดจัดสรรผานหนวยเบิกของวิทยาลัยการอาชีพปตตานี  ไดชวยเหลือ

สนับสนุนเปนหนวยเบิกจายเงินให  โดยไดสรางอาคารศูนยวิทยบริการ  ระบบนํ้าบาดาล ขยายของเขตไฟฟา  

ปรับปรุงถนนทางเขา  และครุภัณฑ สํานักงาน  ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑหองสมุด  ครุภัณฑเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้า  ครุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า และครุภัณฑยานพาหนะ (รถยนตขับเคลื่อน  ๔  ลอ  จํานวน ๑ คัน) 

งบบุคลากร งบอุดหนุน โดยมีนายประวิทย  อองสุวรรณ ตําแหนงอาจารย ๑ ระดับ ๕  ทําหนาท่ีผูชวย

ผูอํานวยการ เปนผูประสานดําเนินการ และมี นายพงษศักด์ิ  ราชสุวรรณ  ตําแหนงอาจารย ๑ ระดับ ๕ 

ทําหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการ (คําสั่งภายในวิทยาลัย)  และวาท่ีรอยตรีนิพนธ  ภูพลับ เปนผูรวมดําเนินการ 

  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๘  นายปรีชา  เวชศาสตร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพ

บางแกวทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  ไดทําโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี  ไปเสนอ

ตอกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต)  เน่ืองจากรัฐบาลไดมีการปรับเปลี่ยน 

วิธีการทางงบประมาณ  โครงการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณ     ระยะที่  ๒ ของวิทยาลัยประมงปตตานี ได

ถูกพับไป    เมื่อนายปรีชา  เวชศาสตร ช้ีแจงถึงความจําเปน ความสําคัญของวิทยาลัยประมงปตตานี  ทางกอง

อํานวยการเสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต.)  ก็ไดอนุมัติงบประมาณมาให  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐  

บาท  โดยมีงบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน และงบลงทุน  โดยไดสรางอาคารเรียน  ๒  ช้ัน ๘

หองเรียน  ๒ หลัง  อาคารฝกอาชีพ ๑  ช้ัน มีใตถุนโลง  ๒  หลัง  อาคารประกอบกิจศาสนา จํานวน ๒ หลัง  

หอพักนักศึกษาจํานวน  ๑ หลัง  โรงเพาะฟกสัตวนํ้ากรอยอีก  ๑  หลัง  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ครุภัณฑ

สํานักงาน และครุภัณฑยานพาหนะ (รถตู ๑ คัน , รถกระบะ  ๑  คัน) โดยมีวาท่ีรอยตรีนิพนธ ภูพลับ รอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา   เปนผูประสานดําเนินการ  โดยมีนายประวิทย  อองสุวรรณ และนายวรยุทธ  ชีว

รัตน  ทําหนาท่ีรองผูอํานวยการ (คําสั่งภายใน)  นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน  นายประพัฒน  กองแกว และ

บุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานีมารวมดําเนินการ 

  วันที่ ๓๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗  นายปรีชา  เวชศาสตร ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัย

ประมงปตตานี ขอเสนอหนวยเบิกใหม ใหวิทยาลัยประมงปตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได

อนุมัติ ใหมีรหัสหนวยงาน  รหัสหนวยเบิกยอย และรหัสบัญชียอย  ในวันที่  ๒๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  

วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๘  นายปรีชา  เวชศาสตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพ

บางแกวทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี ไดเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการ

สอน ของวิทยาลัยประมงปตตานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ  จากงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แบบ

บูรณาการตอจังหวัดปตตานี ก็ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ มาเปนเงิน  ๗,๗๗๒,๙๐๐  บาท  โดยไดเปนงบ

บุคลากร  งบดําเนินงาน  และงบลงทุน  โดยสรางโรงอาหารอเนกประสงค  ปายวิทยาลัย  ปอมยาม เสาธง



 

 

ชาติ  ปรับปรุงหองเปนหองเรียนรวมและหองประชุม   หองนํ้า  ๔ หลัง และครุภัณฑยานพาหนะ    

(รถบรรทุก  ๖ ลอ  ๑  คัน) 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๐  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุน (งบลงทุน) สรางโรงฝกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า ๑ หลัง  สรางอาคารบานพักครู ๖ หนวย ๒ 

ช้ัน ๑ หลัง  สรางบานพักผูบริหาร จํานวน ๑ หลัง และครุภัณฑชุดการเรียนรูดวยตนเอง เปนเงิน 

๑๐,๕๕๓,๐๐๐ บาท และชุดกลองวงจรปด งบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๑ 

ชุด เปนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท 

  นายปรีชา  เวชศาสตร  ไดของบกลางป ๒๕๕๐ ไดงบสรางฟารมตัวอยาง, ขยายเขตไฟฟา

แรงตํ่า, สรางบานพักเกษตรกร, สรางถนนภายใน, ซื้อรถแทรกเตอร ๑ คัน และสรางรั้วรอบวิทยาลัย  รวม

งบประมาณ เปนเงิน ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๑ ไดรับการจัดสรรงบภายใตโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ตามกลยุทธการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาอาชีพเฉพาะทางเช่ือมโยงการ

มีงานทําเพื่อความมั่นคง (วิทยาลัยประมงปตตานี) เปนเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวิทยาลัยไดเสนอโครงการ

พัฒนาวิทยาลัยประมงปตตานี เพื่อของบประมาณจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 

ไดสรางบานพักนักเรียนนักศึกษา จํานวน ๒ หลังๆ ละ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท และได

ขอความอนุเคราะหสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปตตานีขุดสระเก็บนํ้าจืดไวใชเพื่อการเกษตร จํานวน ๑๖ ไร เปน

เงิน ๒,๖๑๗,๐๐๐ บาท และไดรับจัดสรรงบลงทุนสรางอาคารจําหนายผลผลิตของนักเรียนนักศึกษาจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๑ หลัง เปนเงิน ๑,๒๒๘,๕๐๐ บาท 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ไดรับจัดสรรงบลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เปนรายการปรับปรุงถนนภายในฟารมตัวอยาง เปนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครุภัณฑชุดมัลติมีเดีย เปนเงิน 

๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดรับงบเงินกู (SP2) โครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะ ๒ สราง

อาคารเรียนปฏิบัติการพื้นที่ ๑,๙๒๐ ตารางเซนติเมตร งบประมาณ ๑๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท และขอสนับสนุน

ระบบนํ้าเพื่อใชในฟารมเกษตรผสมผสานจากโครงการชลประทานปตตานี กรมชลประทานได ๑ ระบบ 

งบประมาณเปนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๔ ไดรับจัดสรรงบประมาณเปนสิ่งกอสราง จํานวน ๒ รายการ คือ 

รายการขยายเขตไฟฟาภายในวิทยาลัยประมงปตตานี งบประมาณ ๑,๗๙๐,๒๗๒.๑๑ บาท (หน่ึงลานเจ็ดแสน

เกาหมื่นสองรอยเจ็ดสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค ) และรายการปรับปรุงอาคารโรงเรือน งบประมาณ 

๕,๘๖๐,๐๐๐ บาท (หาลานแปดแสนหกหมื่นบาท) ไดรับงบจัดสรรงบปรับปรุงสิ่งกอสรางจากงบตามโครงการ

ไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ (SP2) จํานวน $ รายการ คือ ปรับปรุงหอพักชาย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รายการ

ปรับปรุงอาคารฝกอบรมและฝกอาชีพ งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท และรายการกอสรางคันปองกันนํ้าทะเล

หนุน งบประมาณ ๔,๑๑๕,๐๐๐ บาท ไดรับจัดสรรงบแกไขปญหานํ้าทวม จํานวน ๔ รายการ คือ รายการงาน

ทาสีนํ้าอะคีลิคอาคารปฏิบัติการ ๓ ช้ัน งบประมาณ ๘๕๕,๐๐๐ บาท รายการติดต้ังประตูหนาตางอาคาร ๔



 

 

ช้ัน งบประมาณ ๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท รายการปูกระเบื้องอาคาร ๔ ช้ัน งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท และ

รายการปรับปรุงถนนภายในฟารม งบประมาณ ๓,๔๒๐,๐๐๐ บาท สวนครุภัณฑโดยการจัดซื้อจากสวนกลาง 

(สอศ.) จํานวน ๒ รายการ คือ รายการครุภัณฑชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลโรคสัตว งบประมาณ ๑,๑๘๘,๕๐๐ 

บาท รายการครุภัณฑชุดปฏิบัติการวิเคราะหทางจุลชีววิทยา งบประมาณ ๓,๔๙๖,๐๐๐ บาท และรายการ

ครุภัณฑจากการจัดสรรงบประมาณจากศูนยพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศพต.) เปนรายการครุภัณฑศูนยการเรียนรูวิชาชีพ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณที่

วิทยาลัยประมงปตตานี ไดรับการจัดสรรมาทั้งสิ้น จํานวน ๒๕,๑๐๙,๗๗๒.๑๑ บาท (ย่ีสิบหาลานหน่ึงแสนเกา

พันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค) 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดสรรงบประมาณ (งบ

ลงทุน) สิ่งกอสรางสนมฟุตซอลพรอมติดต้ังอุปกรณมาตรฐาน งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุนสิ่งกอสราง) เพื่อปรับปรุง

อาคารเรียนศูนยการเรียนรูวิชาชีพ อําเภอยะหริ่ง งบประมาณ ๔๙๙,๙๙๕.๑๖ บาท 

 

๑.๑.๒ สถานท่ีต้ังและพ้ืนท่ี      

   วิทยาลัยประมงปตตานีต้ังอยูที่ หมูที่ ๒ ตําบลบางตาวา และ หมู ๘ ตําบลตุยง อําเภอหนอง

จิก จังหวัดปตตานี มีเน้ือที่ทั้งหมด  จํานวน ๓๒๗ ไร ๙๒.๘ ตารางวา  โดยแบงออกเปน  ๒  แปลง ดังน้ี 

   - แปลงท่ี ๑ ติดเขต ม. ๒ ตําบลบางตาวา อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี จํานวน  

๑๕๒  ไร ๓  งาน  ๔๐.๒ ตารางวา  

   - แปลงท่ี ๒  ติดเขต ม. ๘ ตําบลตุยง  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี  จํานวน  ๑๗๔  ไร 

๑ งาน  ๕๒.๖  ตารางวา  

 

 1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

  วิทยาลัยต้ังอยูในพื้นที่เขตชายฝงทะเล อยูภายใตอิทธิพลของนํ้าข้ึนนํ้าลง ลักษณะของระบบ

นิเวศเปนแบบปาชายเลน สภาพชุมชนรอบวิทยาลัยประกอบอาชีพการประมง รอยละ ๙๐ ใชเรือประมงแบบ

พื้นบาน (กอและ) และรับจางทั่วไป สวนใหญ รอยละ ๙๙ นับถือศาสนาอิสลาม 

  สภาพทั่วไปของวิทยาลัยเหมาะสําหรับการสงเสริมและจัดการเรียนรูทางดานการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้า และการอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.4 งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น  ๖๒,๙๖๗,๖๓๙.๗๗  บาท รายละเอียดในตารางที่ ๑.๑ 

ตารางที่ ๑.๑ งบดําเนินงาน งบประมาณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

๑. งบบุคลากร 

    (เงินเดือน, เงินประจําตําแหนง, เงินวิทยฐานะ, คาจางลูกจางประจํา) ๑๓,๓๘๙,๙๑๐.๐๖ 

๒. งบดําเนินงาน  

    ๒.๒ งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําป ๓,๖๓๖,๗๐๐ 

    ๒.๓ คาสาธารณูปโภค ๑๑,๒๒๒,๒๙๙.๗๑ 

๓. คาเสื่อมราคา ๒๗,๓๕๗,๒๔๙ 

๔. งบเรียนฟรี ๑๕ ป : คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนข้ันพื้นฐาน)  

    ๔.๑ คาจัดการเรียนการสอน ๕,๕๓๑,๖๕๐ 

    ๔.๒ คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑,๑๘๕,๖๓๑ 

๕. งบรายจายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตางๆ)  

    ๕.๑ โครงการ Fix it Center ๕๗๔,๐๐๐ 

    ๕.๒ สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม - 

    ๕.๓ โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง ๗๐,๒๐๐ 

    ๕.๔ โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น - 

รวมงบดําเนินการท้ังสิ้น ๖๒,๙๖๗,๖๓๙.๗๗ 

 

๑.๒ สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยประมงปตตานี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอียดสภาพปจจุบันของ

สถานศึกษามีดังน้ี 

 ๑.๒.๑ จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

ดังแสดงในตารางที่ ๑ ถึงตารางที่ ๑.๕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ ๑.๒ จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับช้ัน หลักสูตร เพศ 

ระดับชั้น 

หลักสูตร 
รวม 

ปกติ+ทวิภาคี เทียบโอนฯ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ท้ังหมด 

ปวช. ๑ ๓๙ ๑๙ - - ๓๙ ๑๙ ๕๘ 

ปวช.๒ ๑๗ ๙ - - ๑๗ ๙ ๒๖ 

ปวช. ๓ ๑๙ ๒๓ - - ๑๙ ๒๓ ๔๒ 

รวมระดับ ปวช. ๗๕ ๕๑ - - ๗๕ ๕๑ ๑๒๖ 

ปวส. ๑ ๑๐๖ ๕๙ - - ๑๐๖ ๕๙ ๑๖๕ 

ปวส. ๒ ๕๗ ๓๑ - - ๕๗ ๓๑ ๘๘ 

รวมระดับ ปวส. ๑๖๓ ๙๐ - - ๑๖๓ ๙๐ ๒๕๓ 

รวมท้ังหมด ๒๓๘ ๑๔๑ - - ๒๓๘ ๑๔๑ ๓๗๙ 

 

ตารางที่ ๑.๓ จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตรประเภทวิชา 

สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปดสอน) 

รุนท่ี/ป หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จํานวนรายวิชา 
จํานวนผูเรียน 

ชาย หญิง รวม 

๑/๒๕๕๕ การเพาะขยายพันธุ

ปลาดุก 

เกษตรศาสตร ๑ ๔๓ ๕ ๔๘ 

๒/๒๕๕๕ การเลี้ยงไกเน้ือ เกษตรศาสตร ๑ ๑๘ ๓๒ ๕๐ 

๓/๒๕๕๕ การเพาะเห็ดนางฟา เกษตรศาสตร ๑ - ๙๗ ๙๗ 

๔/๒๕๕๕ การเลี้ยงปลา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ๒ ๑๐๐ - ๑๐๐ 

๕/๒๕๕๕ การแปรรูปผลิตภัณฑ

สัตวนํ้า 

แปรรูปสัตวนํ้า ๒ - ๕๐ ๕๐ 

๖/๒๕๕๕ การทําบัญชีครัวเรือน คอมพิวเตอรธุรกิจ ๑ ๒๔๔ ๑๔๗ ๓๙๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ ๑.๔ จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง 

ผูบริหาร/แผนก

วิชา 

จํานวน 

(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/ครู 

ขา
รา

ชก
าร

 

พ
นัก

งา
นฯ

 

อัต
รา

จา
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โ

ท 

ป.
 ต

ร ี

ต่ํา
กว

า 

คร
ูผูช

วย
 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 

ชํา
นา

ญ
กา

ร

พิ
เศ

ษ 
เช

ี่ยว
ชา

ญ
 

ฝายผูบริหาร ๒ ๒ - - ๒ - - ๒ - - - - ๒ - 

แผนกวิชาประมง ๖ - ๕ ๑ ๒ ๔ - ๑ ๕ - - - - - 

แผนกวิชา

เกษตรศาสตร 

๖ ๖ - - ๔ ๒ - ๑ ๕ - ๒ ๓ ๑ - 

แผนกวิชา

อุตสาหกรรม

เกษตร 

๔ ๓ - ๑ - ๔ - ๑ ๓ - ๒ ๑ - - 

แผนกวิชาชางกล ๕ ๓ - ๒ ๕ - - ๒ ๓ - - ๓ - - 

แผนกวิชา

พื้นฐาน 

๕ ๓ ๒ - ๒ ๓ - ๒ ๓ - ๑ ๒ - - 

แผนก

คอมพิวเตอร 

๑๐ ๓ ๗ - ๒ ๘ - ๑ ๙ - ๑ ๒ - - 

รวมท้ังหมด ๔๘ ๒๐ ๑๔ ๔ ๑๗ ๒๑ - ๑๐ ๒๘ - ๖ ๑๑ ๓ - 

 

ตารางที่ ๑.๕ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงสรางบริหารสถานศึกษา จํานวน 

(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ขา
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

พ
นัก

งา
นร

าช
กา

ร 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ตน

 ห
รือ

 ต่ํ
าก

วา
 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

สูง
กว

า 
ป.

 ต
ร ี

ฝายบริหารทรัพยากร ๒๔ - ๑๕ ๙ ๑๓ ๑๑ ๑๐ ๓ ๕ ๖ - 

ฝายแผนงานและความรวมมือ ๖ - ๑ ๕ ๕ ๑ - ๑ ๑ ๔ - 

ฝายวิชาการ ๔ - - ๔ ๑ ๓ - - - ๔ - 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ๒ - ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ๒ - 

รวมท้ังหมด ๓๖ - ๑๗ ๑๙ ๒๐ ๑๖ ๑๐ ๔ ๖ ๑๖ - 

 



 

 

๑.๓ ระบบโครงสรางบริหาร 

 เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา 

รวมประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการ

บริหารงานดังน้ี (แสดงแผนภูมิโครงสรางการบริหารของวิทยาลัย) 



 

 

 

 

 

คณะกรรมการวิทยาลัย 
นายปรีชา  เวชศาสตร 

ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายประวิทย อองสุวรรณ 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายนิกร  จันทรแนม 

ฝายวิชาการ 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายประพนธ  สกูลหรัง 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานการบัญชี 

งานอาคารสถานที่ 

งานพัสด ุ

งานประชาสัมพันธ 

งานทะเบียน 

งานวางแผนและความรวมมือ 

งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

งานความรวมมือ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

งานสงเสริมผลิตผล การคา และประกอบ

ธุรกิจ 

งานฟารมเกษตร 

งานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 

งานครูที่ปรึกษา 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหา

งาน 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน 

แผนกวิชา 

- หัวหนาแผนกวิชาประมง(น.ส.นุสราสินี ณ พัทลุง) 

-หัวหนาแผนกวิชาเกษตรศาสตร(นายซาฮาบูดิน ยูโซะ 

-หัวหนาแผนกวิชาแปรรูปฯ(น.ส.จริญญา หนูนุรักษ) 

งานวิทยบริการและหองสมุด 

งานวัดผลและประเมินผล 

งานส่ือการเรียนการสอน 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

งานฟารมประมง 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายประพัฒน  กองแกว 



 

 

๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

 (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมใน

รอบปการศึกษา) 

๑.  มีผูนํา (นายปรีชา  เวชศาสตร) ที่เขมแข็ง มีวิสัยทัศนเปนผูนํามืออาชีพที่ใชหลักการบริหารแบบมี

สวนรวมและธรรมภิบาลในการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี 

๒.  มีหลักสูตรที่หลากหลาย คือยืดหยุนตามความตองการของผูเรียนสามารถปรับหลักสูตรสาขาวิชา 

และการเทียบโอน 

๓.  เปนสถานศึกษาที่อยูในแผนยุทธศาสตรจังหวัดและยุทธศาสตร ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ให

การสนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากร 

๔.  วิทยาลัยประมงปตตานีต้ังอยูที่จุดภูมิศาสตรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการจัดการเรียนการสอน ดาน

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยมีพื้นที่ติดชายฝงทะเลมีความยาว ๑๒๐๐ เมตร มีคลองนํ้าจืดที่ไหลผานสามารถปรับ

ความเค็มตามความตองการของชนิดสัตวนํ้าเปนบริเวณที่มสีัตวนํ้าชุกชุม เน่ืองจากมีแพลงกตอนจํานวนมาก 

๕.  เปนสถานศึกษาดานอาชีวเกษตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งสาขาวิชาประมง และสาขาวิชา

เกษตรศาสตร เพื่อรองรับอาชีพที่สอดคลองและธํารงเอกลักษณของทองถ่ิน 

๖.  นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี เปนตัวแทนของสมาชิกองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ

ไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของหนวยปตตานี นําเสนอ

ผลงานทางวิชาการตอหนาพระที่น่ังองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใตกิจกรรม

หลักโครงการสรางชีวิตใหมใหเยาวชนในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๘ วันที่ ๙ กุมภาพันธ 

๒๕๕๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และไดรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานในระดับชาติ

ครั้งที่ ๒๘ ปการศึกษา ๒๕๕๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

๗.  รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับภูมิภาคประจําภาคใต ตามโครงการพูดเพื่อชาติ ปที่ ๒ 

ตอนตามรอยพอ ขออยูอยางพอเพียง ประเภทนิทรรศการและรามาทอลคโชวสื่อผสมรวมกับการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย วันเสารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ ลีการเดน อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

๘.  วิทยาลัยประมงปตตานี โดยนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการกิจกรรมหลักโครงการ

สมานฉันทเทิดไทองคราชัน และไดรับรางวัลชนะเลิศในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคใตครั้งที่ ๒๙ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล / ชนะเลิศในงานประชุมวิชาการ อกท.

ระดับชาติครั้งที่ ๒๙ ปการศึกษา ๒๕๕๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  

๙.  นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี ไดรวมประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมดีเกรฮูลู ชนะเลิศ

ป ระจํ าป  ๒๕ ๕ ๐  และ  ๒ ๕๕ ๑  ใน โคร งก าร เยาวชนอ นุ รักษ ไท ยฟ นฟู เ ชิด ชู วัฒ นธรรม ใต  ณ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เปนรางวัลที่ไดรับ ๓ ป อยางตอเน่ือง จนไดรับโลหรางวัลจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปการศึกษา ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ 

๑๐.  นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี เปนตัวแทนอาชีวศึกษาภาคใต (๑ ใน ๑๐ ) รวมประกวด

โครงการสรางสรรคคนพันธุอา ระดับประเทศ ปการศึกษา ๒๕๕๐ และไดรับรางวัลชนะเลิศดานการใช



 

 

ภาษาไทย / ดานมนุษยสัมพันธในการประกวดโครงการสรางสรรคคนพันธุ อา ระดับประเทศ ปการศึกษา 

๒๕๕๐ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 

๑๑. แสวงหาความรวมมือ จัดการโครงการศึกษารวมระหวางมหาวิทยาลัยแมโจ และวิทยาลัยประมง

ปตตานี จัดหลักสูตร การจัดการชุมชน รัฐศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

๑๒. นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ จํานวน ๒ คน ป

การศึกษา ๒๕๕๑ จํานวน ๒ คน ป ๒๕๕๒ จํานวน ๑ คน  

๑๓. นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันดีเกรฮูลูและการเตนรองเง็ง ครั้ง

ที่ ๑ ประจําป ๒๕๔๙ โครงการเยาวชนอนุรักษ : ฟนฟูเชิดชูวัฒนธรรมใต   

๑๔. วิทยาลัยไดรับโลที่ระลึกในโอกาสที่ใหการสนับสนุนการฝกอบรมการเลี้ยงปลา  

๑๕. นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันเดิน-ว่ิง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ฟนรัน 

ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ประเภทชาย อายุ ๑๔-๑๙ ป เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

๑๖. วิทยาลัยไดรวมกิจกรรม “มหกรรมคนตานี...มีงานทํา” ระหวางวันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

๑๗. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุนที่ ๑ จํานวน ๘ คน รุนที่ ๒ จํานวน ๒ คน รุนที่ ๓ 

จํานวน ๒ คน 

๑๘. นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การจัดนิทรรศการตาม

โครงการ “คนพันธ R ปลอดภัยเอดส ปฏิเสธยา ชวยเหลือสังคม” 

๑๙. วิทยาลัยประมงปตตานี ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมแกไขปญหายาเสพติด ตามนโยบายของ

รัฐบาล จนบังเกิดผลสําเร็จและประโยชนตอสังคมและประเทศชาติอยางดีย่ิง 

๒๐. บันทึกขอตกลงความรวมมือภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อรวมจัดการศึกษา

อาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ระหวางสถานีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงจังหวัดปตตานีกับวิทยาลัย

ประมงปตตานี โดยแสดงเจตจํานงจะประสานความรวมมือ ผนึกกําลัง สงเสริมสนับสนุนชวยเหลือในการจัด

การศึกษาหรือพัฒนากําลังคนของประเทศชาติตอไป 

๒๑. ไดรับเกียรติบัตรโครงการ สสส.สงขลามาราธอนนานาชาติ ครั้งที ่๙ 

๒๒. วิทยาลัยประมงปตตานี ไดเขารวมงานมหกรรมอาชีวศึกษา สรางคน สรางงาน สูถนนอาชีพ 

ระหวางวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ ณ ศูนยการคาบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอร สาขาปตตานี 

๒๓. . วิทยาลัยไดใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับการผลิตสัตวนํ้า ใหเปนฟารมสัตวนํ้าที่มี

การจัดการสุขอนามัยที่ดีและมีผลผลิตสัตวนํ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับฟารม

เลี้ยงสัตวนํ้า 

๒๔ สถานศึกษาไดรับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ๕๒ (สถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการ

สอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒๕. ชนะเลิศการแขงขันจรวดขวดนํ้า ระดับประเทศ ในงานสัปดาหวันวิทยาศาสตรประจําป

การศึกษา 2552 ประเภท แมนยําและประเภทยิงไกล 

 ๒๖.เปนตัวแทนการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม โมบายแกซ ในงานประชุมวิชาการอกท.ระดับชาติ 



 

 

 ๒๗. นักศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ปวส. ปการศึกษา ๒๕๕๒ 

 ๒๘. สถานศึกษาไดรับโลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การ

แขงขันดีเกรฮูลู ในโครงการประกวดดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบาน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

 ๒๙. นักศึกษาไดรับคัดเลือกการประกวดโครงการคุณธรรมนําความรูที่ดีเดน ระดับภาค ภาคใต 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

 ๓๐. วิทยาลัยประมงปตตานีไดรับโลเกียรติคุณ ในดานการมีผลการดําเนินงานตามโครงการสราง

อาชีพเพื่อชุมชนดีเดนของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี ประจําปพ.ศ.๒๕๕๒ 

 ๓๑.ไดรับเกียรติบัตร สัมมนากิจกรรมหลัก งานประชุมวิชาการอกท. ระดับชาติ ลําดับที่ ๒ ป

การศึกษา ๒๕๕๒ 

 ๓๒. ไดรับเกียรติบัตร สัมมนาโครงการสนองพระราชดําริฯ งานประชุมวิชาการอกท. ระดับชาติ ป

การศึกษา ๒๕๕๒ 

 ๓๓.ไดรับการคัดเลือกเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบาย ๓D โดยมี

จุดเดนดานความเปนประชาธิปไตย 

 ๓๔. วิทยาลัยประมงปตตานี ไดผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๒ 

 ๓๕. ไดรับเกียรติบัตรในการจัดงานนิทรรศการ ๑๘ ป อาชีวะไทย กาวไกลสูอนาคต ป ๒๕๕๒ 

 ๓๖. ไดรับโลเกียรติคุณ วิทยาลัยประมงปตตานี มีผลการดําเนินงานโครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน 

ดีเดน ของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 

 ๓๗. ไดรับรางวัล อกท.หนวยปตตานี มีมาตรฐาน ระดับเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 ๓๘. ไดรับโลรางวัล สถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ตามนโยบายสถานศึกษา ๓D ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๓๙. ไดรับโลรางวัล the best practice ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ โครงการ อกท.สานฝนเพื่อกลุม

สตรีสานสัมพันธ 

 ๔๐. วิทยาลัยประมงปตตานี มีผลการดําเนินงานโครงสรางอาชีพเพื่อชุมชุม ดีเดน ของอาชีวศึกษา

จังหวัดปตตานี ป ๒๕๕๓ 

 ๔๑. อกท.หนวยปตตานีผานการประเมินมาตรฐานเหรียญทอง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 ๔๒. อกท.หนวยปตตานีผานการประเมินมาตรฐานเหรียญเงิน (ผานมาตรฐาน ๓ ปซอน ) ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๓ ระดับภาคใต 

 ๔๓. ชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดผลงานของสมาชิก สาขาสัตวบาล ระดับชาติในงานประชุม

วิชาการ อกท.ระดับชาติครั้งที่ ๓๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 

 ๔๔. ชนะเลิศอันดับที่ ๓ การแขงขันสัมมนาผลงานทางวิชาการ สาขากิจกรรมหลัก ภาคบรรยาย 

ระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที ่๓๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 



 

 

 ๔๕. ชนะเลิศอันดับที่ ๓ การแขงขันสัมมนาผลงานทางวิชาการ สาขากิจกรรมหลัก ภาคโปสเตอร

ระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 

 ๔๖. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปดปายวิทยาลัยประมงปตตานี ในวันที่ 

๑๒ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๔๗. ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ ๔ พลังงานและ

สิ่งแวดลอม (มาตรฐานเหรียญเงิน) อกท.ชาติ 

 ๔๘. ชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแขงขันทักษะชางสํารวจ อกท.ภาคใต 

 ๔๙. รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแขงขันชางไฟฟา (มาตรฐานเหรียญทอง) อกท.ภาคใต 

 ๕๐. ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ ๔ พลังงานและ

สิ่งแวดลอม (มาตรฐานเหรียญเงิน) อกท.ภาคใต 

 ๕๑. รางวัลชมเชย โครงการวิทยาศาสตร-เอสโซ อุปกรณสกัดนํ้าจากวัตถุดิบเตรียมแปรรูป จากศูนย

สงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต 

 ๕๒. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดนํ้าอาชีว-เอสโซ จากศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคใต 

 ๕๓. รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดนํ้าระดับประเทศรอบรองชนะเลิศ จากองคการพิพิษ

ภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

 ๕๔. รางวัลรองชนะเลิศ อุปกรณกลั่นนํ้าพลังงานแสงอาทิตย จากสํานักงานทรัพยากรจังหวัดปตตานี 

 ๕๕. รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันจรวดชวดนํ้าโมคลาน จากโรงเรียนโมคลานประชาสรรค (นครศรี)  

 ๕๖. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดนํ้านราธิวาสราชนครินทร จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร 

 ๕๗. รางวัลชนะเลิศ กังหันสูบนํ้าพลังงานนํ้าไหล จาก อกท.ภาค 

 ๕๘. รางวัลรองชนะเลิศ กังหันสูบนํ้าพลังงานนํ้าไหล จาก อกท.ชาติ 

 ๕๙. ไดรับเกียรติบัตรกิจกรรมบริการชุมชน (งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ระดับชาติ) จากคณะกรรมการ

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

 ๖๐. ไดรับเกียรติบัตรหมูลูกเสือวิสามัญมาตรฐาน จากคณะกรรมการงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ

อาชีวศึกษา ระดับชาติ 

 ๖๑. ไดรับเกียรติบัตรการออกแบบเชิงสรางสรรคผลิตภัณฑลดโลกรอน (ผลงานนวัตกรรมใหม) จาก

กระทรวงวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี ระดับชาติ 

 ๖๒. ไดรับเกียรติบัตรการแขงขันทักษะชางไฟฟา ระดับภาค มาตรฐานเหรียญทอง จากองคการ

เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย 

 ๖๓. ไดรับเกียรติบัตรสิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอมเครื่องสลัดนํ้าวัตถุดิบเตรียมแปรรูป 

จากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

 ๖๔. ไดรับเกียรติบัตรสิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอมกังหันสูบนํ้าพลังงานนํ้าไหล จาก

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๖๕. ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศ การประกวดดีเกรฮูลู “โรตารีรวมใจ สายใย สรางผลงานเพื่อสันติสุข” 

จากมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลน ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

 ๖๖. ไดรับรางวัลชนะเลิศ โมบายแกส ๕ จากการแขงขันสิ่งประดิษฐในงานประชุมวิชาการองคการ

เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูประถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  

๑.๕ ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังน้ี 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

๑.๕.๑ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาผานตามเกณฑมาตรฐาน 

๑.๕.๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีหลักสูตรสมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๑.๕.๓ การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

๑.๕.๔ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ชุมชนไดรับความพึงพอใจตองานบริการ 

๑.๕.๕ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย รางวัลชนะเลิศระดับภาค ชาติ และครบตาม

จํานวนตอคนและหลักสูตร 

๑.๕.๖ การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน

พลเมืองไทยและพลโลก 

จํานวนกิจกรรมเขารวมตามโครงการตางๆ 

๑.๕.๗ การประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพตอเน่ือง 

๑.๕.๘ การจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวนผูเขารวมการฝกอบรมผานเกณฑ 

 

๑.๖ ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 

 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งประชาคมของ

สถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังน้ี 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

๑.๖.๑ ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเรียน ครูและ

บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 

๑.๖.๒ ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท มีเหตุทะเลาะวิวาทในระดับตํ่า 

๑.๖.๓ ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม มีสิ่งแวดลอมที่ดี 

๑.๖.๔ ความเสี่ยงดานสังคม เชน การต้ังครรภกอนวัยอันควร เปนสังคมแหงการเรียนรูเต็มรูปแบบ 



 

 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

๑.๖.๕ ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม ไมมีกรณีการเลนพนันและมั่วสุมใน

สถานศึกษา 

ดานพัฒนาบุคลากร เปาหมายความสําเร็จ 

๑.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรูตามเปาหมาย มีคุณธรรม 

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

๒.โครงการศึกษาดูงานและฝกงานในสถานประกอบการ ปฏิบัติงาน 

๓.สงเสริมความรูและทักษะในการปฏิบัติหนาที่ มีองคความรูและพัฒนาศักยภาพความรู

ความสามารถ 

๔.สงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวม นําความรูประสบการณมาพัฒนางานไดดี 

ดานวัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี เปาหมายความสําเร็จ 

๑.สรางแหลงเรียนรูครบทุกสาขาอาชีพที่เปดการเรียนการสอน

แตละรายวิชา 

งานฟารมสาขาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และ

ฟารมเกษตร 

๒.มีหองปฏิบัติการและงานฟารมเฉพาะทาง อาคารปฏิบัติการและชุดฝกอุตสาหกรรม

เกษตร 

๓.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนตามรายวิชา

สาขาที่เปดสอนตามหลักสูตรในปการศึกษา 

วัสดุฝกในรายวิชาของแตละปการศึกษา 

๔.จัดหาครุภัณฑสถานที่สําหรับบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดี จัดบรรยากาศหองเรียนที่ดี และนันทนาการ

รองรับการจัดการเรียนการสอน 

ดานการเงิน งบประมาณ เปาหมายความสําเร็จ 

๑.สามารถเบิกจายไดตรงตามแผนการใชจายงบประมาณ เบิ กจ ายเงินไดตรงตามแผนการใชจาย

งบประมาณ 

๒.สามารถเบิกจายไดเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณน้ัน เบิกจายเงินไดเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 

๓.มีการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินกอนดําเนินการเบิก

จายเงินทุกครั้ง 

หลักฐานในการเบิกจายเงินมีความถูกตอง

ตามระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนท่ี ๒ 

การดําเนินงานของสถานศึกษา 
๒.๑ ปรัชญาสถานศึกษา  

  

ปรัชญา      

  อดทน  แกรงกลา ฝาอุปสรรค  รักคุณธรรม 

 

วิสัยทัศน 

  “สรางแหลงเรียนรู  มุงสูสากล 

  พัฒนาคนอยางตอเน่ือง  ลือเลื่องแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ” 

 

 พันธกิจ 

1. พัฒนาความพรอมดานแหลงเรียนรูและหองเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน 

2. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

3. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ใน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

4. การเทียบโอนความรูและประสบการณ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่นําไปสูการ

ปฏิบัติ 

5. ศูนยการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอยางย่ังยืน 

6. พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผูเรียนการอาชีวศึกษาในทุกระดับช้ัน 

7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอน 

8. สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ 

9. พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 

10. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมความรวมมือ 

11. จัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

12. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 

13. พัฒนาพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

 

 

 



 

 

เปาประสงค 

๑. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร สาขาแปรรูปสัตวนํ้า และ

สาขาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนา

ชนบท (อศ.กช.) ตลอดทั้งจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีรวมกับสถาบันอุดมศึกษา 

๒. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นใหเกษตรกรผูสนใจ ชาวประมง และเยาวชนผูจบมัธยมศึกษา 

และประชาชนทั่วไป 

๓. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียน นักศึกษา และผูผานการฝกอบรม 

๔. ดําเนินการธุรกิจฟารมศึกษาใหเปนตัวอยางแกนักเรียนยักศึกษา เยาวชน ประชาชน 

๕. สรางรายไดใหนักศึกษาระหวางเรียน 

๖. จัดการสอนรวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

๗. บริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อใหเปนที่ยอมรับของบุคลากร โดยทั่วไปภายใตโครงการ “อาชีว

รวมดวย ชวยประชาชน” 

๘. สงเสริมการทําวิจยัและพัฒนา และโครงงาน/โครงการ 

๙. จัดทํากิจกรรม/โครงการภายใตแผนการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 เพื่อใหการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาบรรลเุปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังน้ี 

ดานผูเรียน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑.การจัดการศึกษาตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บูรณาการทุกสาขางานอาชีพสูตร

ปฏิบัติ 

ศึกษา วิเคราะห วิจัยแนวทางจัดทํา

แนวทางการจัดการเรียนรูปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.การพัฒนาบุคลากร จํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนา

ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 

อบรม สัมมนา เขารวมตามสมรรถนะ

สาขาอาชีพ 

๓.การขยายผลและพัฒนา

เครือขาย 

มีเครือขายการจัดการศึกษารวมใน

ทุกระดับที่เหมาะสม 

พัฒนาสถานศึกษาเครือขายแลกเปลี่ยน

เรียนรูและระบบขอมูลสารสนเทศ 

๔.การเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวนผูเขาถึงขอมูลองคความรู เพิ่มจํานวนวิชาการและชองทางการ

เผยแพร 

๕.กระบวนการติดตามและ

ประเมินผล 

นําผลการประเมินมาติดตาม

พัฒนาตรวจสอบผลการปฏิบัติ 

กําหนดกรอบแนวทางและแผนการ

ดําเนินการติดตามประเมินผล 

 

(ใหจัดทําจนครบเปาหมายสําเร็จทุกขอและสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา) 

 



 

 

๒.๓ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

๒.๔.๑ การประเมินคุณภาพภายนอก  

๑) กระบวนการนิเทศสะทอนระดับคุณภาพสาขาวิชา ๑) แผนกระบวนการนิเทศ ระดับสาชาวิชา สาขางาน 

๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบแผนงาน

โครงการ 

๒) กําหนดปฏิทินการประชุม มีสวนรวมเพื่อกําหนดแผนงาน

โครงการ 

๓) ควรประมวลผลผูสําเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพอิสระ ๓) แผนติดตามผูเรียนสําเร็จการศึกษาภายใน ๑ ป 

๔) ประสานหนวยงานในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ๔) งบประมาณตามยุทธศาสตรและหนวยงานภายนอก 

๕) วิเคราะหอัตรากําลังสอดคลองจํานวนผูเรียน ๕) แผนการกําหนดอัตรากําลังบุคลากรลวงหนา ๓ ป 

๖) หาวิธีการลดตนทุนในการผลิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและ

การนําไปใชประโยชน 

๖) เขารวมประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๗) พัฒนาและเพิ่มระบบฐานขอมูลของสถานศึกษาและระบบ

ปองกันความปลอดภัยขอมูล 

๗) พัฒนาระบบงานฐานขอมูลตามศักยภาพของสถานศึกษา 

๒.๔.๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด  

๑) เพิ่มทักษะผูเรียนดานการสื่อสาร การฟง การสนทนา

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

๑) พัฒนาผูเรียนโดยใชโครงการงานกิจกรรมและเพิ่มผูสอน

จากตางประเทศ 

๒) ควรมีการบันทึกการใชเครื่องมือ อุปกรณ สื่อการสอน ๒) จัดทําสมุดการใชหองปฏิบัติการและสื่อ 

๓) มาตรฐานการเรียนรูสอดคลองกับทองถ่ิน ๓) จัดผูเรียนทํากิจกรรมรวมกับชุมชนตามสาขางานอาชีพ 

๔) เพิ่มระบบครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําชวยเหลือนักศึกษา ๔) แตงต้ังคําสั่งครูที่ปรึกษา จัดแผนพบผูปกครอง 

๕) การบริการวิชาชีพขาดการติดตามประเมินผลตอเน่ือง ๕) เพิ่มการประเมินผลหลังฝกอบรมเสร็จสิ้นในทุกโครงการ 

๖) การนําสิ่งประดิษฐ โครงการ ผลงานวิจัยไปใชในการ

พัฒนาชุมชนนอย 

๖) เพิ่มชองทางการเผยแพรและวิธีการนําไปใชนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ งานวิจัยสูชุมชน 

๗) ครู อาจารย บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความเขาใจ 

ความหมาย เครื่องมือวัดและประเมินผลโครงการตามตัวบงช้ี 

๗) จัดโครงการอบรมใหความรู นิเทศตามวาระการประชุม 

รายบุคคลที่รับผิดชอบ 

๒.๔.๓ การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๑) ดานผูเรียนเพิ่มทักษะวิชาชีพในระดับ ปวช. ปวส. ๑) เรียนรูกับสถานประกอบการ แหลงเรียนรู ชุมชน 

๒) ดานหลักสูตรและประเมินผล ๒) จัดการเรียนการสอนตามสมรรถนะผูเรียน ประเมินผล

ตามสภาพจริง 

๓) ดานการบริหารจัดการ ๓) จัดตัวระบบปองกันความเสี่ยงในแตละดาน 

๔) ดานการบริการวิชาชีพและหลักสูตรระยะสั้น ๔) เนนตามความตองการของทองถ่ิน ชุมชน 

๕) ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ วิจัย นวัตกรรม ๕) เพิ่มงานวิจัยในช้ันเรียนกับครูผูสอน 

 



 

 

ตอนท่ี ๓ 

การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี ๑ ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนที่ยอมรับหรือ

ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

 ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 

 ความตระหนัก สถานศึกษาไดช้ีแจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครอง ทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในแตละช้ันป ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 

 ความพยายาม สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปน

กระบวนการ เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันปใหมากที่สุด ดังน้ี 

๑. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง เพื่อสรางความเขาใจดานการจัดการศึกษา

และระบบการวัดและประเมินผล 

๒. มีการจัดทําและแจกคูมือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งคูมือดังกลาวไดประมวลสาระที่นักเรียน นักศึกษา 

และผูปกครองควรทราบไว รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผลดังกลาวดวย 

๓. มีการสอบปรับระดับความพรอมกอนเขาศึกษาตอในระดับ ปวช. เพื่อเปนการเตรียมความพรอม

ดานความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการศึกษาในระดับ ปวช. ใหแกนักเรียนที่สอบไมผานในรายวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในการสอบวัดระดับความรูของนักเรียนกอนเขาศึกษาตอระดับ 

ปวช. 

๔. ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 

๕. ใหครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ใบงาน 

๖. ใหครูประเมินผลตามสภาพจริง 

๗. มีโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตางๆ ที่พบวานักเรียนนักศึกษามีปญหาในดานการเรียน 

๘. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 

๙. มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐. มีโครงการทดสอบสมรรถนะชวงช้ันป 

๑๑. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด โดยใหมีครูที่ปรึกษาทุก

หองเรียน มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลักเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาหละ ๑ ช่ัวโมง เพื่อให

ครูที่ปรึกษาไดพบปะพูดคุยและใหความชวยเหลือแกนักศึกษาไดตามความเหมาะสม 



 

 

๑๒. สงเสริมใหครูไดพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการใหผูเรียนไดมีสวนรวม

ในกิจกรมการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของครู

เปนประจําทุกวัน 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม 

คิดเปนรอยละ ๘๐ ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ

ผูเรียน 

ความตระหนัก 

๑. โครงการการทําความรวมมือเรียนรวมกับสถานประกอบการ ชุมชน หนวยงานตางๆ 

๒. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหสถานประกอบการตางภาค และตางจังหวัด 

๓. แบบประเมิน 

๔. รายงานผล 

ความพยายาม 

๑. ดําเนินโครงการปรับพื้นฐานผูเรียนกอนไปฝกงานในสถานประกอบการ 

๒. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 

๓. รายงานผล 

ผลสัมฤทธิ ์

 สถานประกอบการมีความพึงพอใจ 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓  รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก 

๑. โครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหผานกรประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๒. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๓. บันทึกขอความขอเชิญประชุมแผนกวิชา 

๔. ตารางการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ความพยายาม 

๑. จัดการเรียนการสอนมุงเนนสมรรถนะวิชาชีพ 

๒. จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 

๓. ดําเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

๔. รายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของแตละแผนกวิชา 

๕. สรุปรายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ของระดับช้ัน ปวช.๓ และ ปวส.๒ 

ผลสัมฤทธิ ์

 นักศึกษามีการสอบผานมาตรฐานวิชาชีพผานรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔  รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติชาติข้ึนไป 

ความตระหนัก 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อทดสอบ V-NET 

๒. แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพฯ 

๓. จัดตารางเรียน (ติว) สอนเสริม 

๔. ประชุมครูผูที่สอนที่เกี่ยวของ 

๕. กํากับ ดูแล และอํานวยการ 

ความพยายาม 

๑. ดําเนินการตามโครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบ V-NET มีการ

จัดติวรายวิชาที่ทําการสอบ ช่ัวโมงการเรียนเพิ่มเติม นอกเหนือเวลาเรียนปกติ 

๒. ใหครูผูสอนไดทําการสอดแทรกในคาบเรียนในแตละวิชาที่มีการจัดตารางเรียนการสอนปกติ 

๓. ใหรางวัลสําหรับผูสอบผานเกณฑ รอยละ ๘๐ 

๔. ใหการสนับสนุนเรื่องอาหาร เครื่องด่ืม ขณะที่ติว 

ผลสัมฤทธิ ์

 มีผูสอบผานเฉลี่ย รอยละ ๒๐ ตองมีการปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕  รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษาไดกําหนดใหแผนกวิชาสามัญพื้นฐาน จัดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ จัดจางวิทยากรชาวตางประเทศสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยผูเรียนทุกคนจะตองผานการ

ประเมินผลการเรียน มีทักษะในการสื่อสารดานการอาน การฟง การเขียน และการสนทนา สถานศึกษาได

ประชุมช้ีแจงและกําหนดใหครูผูสอนทุกรายวิชา จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสมรรถนะอาชีพ นอกจากน้ี

สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมนอกช้ันเรียน ที่เปนบูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาอื่นๆ 

ความพยายาม 

 ครูผูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสมรรถนะอาชีพในแตละรายวิชา

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

ผลสัมฤทธิ ์

 รอยละศูนยของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-Net) ต้ังแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับ ตองปรับปรุงเรงดวน 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๖  รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 



 

 

ความตระหนัก 

 จัดเตรียมแผนงาน โครงการ ช้ีแจง ประชาสัมพันธครู บุคลากร ผูเรียน 

ความพยายาม 

 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ผลสัมฤทธิ ์

 ครู บุคลากร ผูเรียน สรางความพรอม 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๗  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

ความตระหนัก 

 จัดเตรียมโครงสรางหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอาชีวศึกษา ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 

ความพยายาม 

 คําสั่งมออบหมายครูผูสอนตามรายวิชาที่สอดคลองกับสมรรถนะสาชาอาชีพ 

ผลสัมฤทธิ ์

 ผูเรียนสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคเมื่อเทียบกับแรกเขา 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๘  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ

ภายใน ๑ ป 

ความตระหนัก 

 โครงการแนะแนวอาชีพ และแนะแนวศึกษาตอ 

ความพยายาม 

๑. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 

๒. การประชาสัมพันธการศึกษาตอ 

๓. การจัด open house 

๔. การจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ 

๕. การฝกงานตางพื้นที่ 

ผลสัมฤทธิ ์

 มีการติดตามในรูปแบบของการสงแบบสอบถาม การสอบถามผูปกครอง และครูที่ปรึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับ

บริหารที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก 

 โครงการประจําป เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ความพยายาม 

๑. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 

๒. มีการเย่ียมและสอบถามสถานประกอบการที่นักศึกษาทํางานอยู 

๓. มีการสอบถามหัวหนาผูคุมงาน 



 

 

๔. มีการสอบถามผูปกครอง 

ผลสัมฤทธิ ์

 มีการสงแบบสอบถามความพึงพอใจขอองสถานประกอบการ สถานประกอบการมีการตอบรับใน

ระดับที่พึงพอใจ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 

-ดี ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-พอใช ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุง ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๕๐ 

๘๑.๕๓ ดีมาก 

๒.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ

หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) และมีผล(๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) และมีผล 

(๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 

๕ ดีมาก 

๓.รอยละของผู เรียนที่ผานเกณฑการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 

-ดี ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-พอใช ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุง ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๕๐ 

๙๐.๒๘ ดีมาก 

๔.รอยละของผู เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

-ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 

-ดี ๕๕ – ๖๔.๙๙ 

-พอใช ๔๕ – ๕๔.๙๙ 

-ตองปรับปรุง ๓๕ – ๔๔.๙๙ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๓๕ 

๒๐ ตองปรับปรุงเรงดวน 

๕.รอยละของผู เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปใน

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

-ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 

-ดี ๕๕ – ๖๔.๙๙ 

-พอใช ๔๕ – ๕๔.๙๙ 

-ตองปรับปรุง ๓๕ – ๔๔.๙๙ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๓๕ 

 

รอยละ 0 ตองปรับปรุงเรงดวน 

๖.รอยละของผู เรียนที่ผานเกณฑการทดสอบ

มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ

หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

การอาชีวศึกษารับรอง 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 

-ดี ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-พอใช ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุง ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๕๐ 

 

 

ยังไมทดสอบ ยังไมทดสอบ 



 

 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๗.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบ

กับแรกเขา 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 

-ดี ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-พอใช ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุง ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๕๐ 

๘๐.๙๒ ดีมาก 

๘.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 

-ดี ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-พอใช ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุง ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๕๐ 

๘๒.๐๒ ดีมาก 

๙.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอ

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) และมีผล(๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) และมีผล 

(๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 

๓ พอใช 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๑ ๓.๗๕ 

 

(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย) 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๑ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ี ๑.๑ รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 

 ตัวบงช้ี ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ

ผูเรียน 

 ตัวบงช้ี ๑.๓ รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ตัวบงช้ี ๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

 ตัวบงช้ี ๑.๔ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

 ตัวบงช้ี ๑.๕ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา 

 

 

 



 

 

มาตรฐานท่ี ๒  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือ

ประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ

บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

 ความตระหนัก 

๑. โครงการ 

๒. แผนการจัดการเรียนรู 

๓. คําสั่งมอบหมายรายวิชาสอน 

๔. การประชุม 

 ความพยายาม 

๑. ครูผูสอนไดจัดทําแผนการเรียนรูมุงสูสมรรถนะอาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. จัดการเรียนรวมกับสถานประกอบการ 

๓. รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

๔. การวัดผลประเมินผล 

๕. จัดกระบวนการเรียนรูดวยโครงการงานอาชีพ (Project Based Learning : PBL ) 

 ผลสัมฤทธิ ์

   สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 

รอยละ ๘๖.๐๒ 

 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 ความตระหนัก 

๑. โครงการสอน 

๒. คําสั่งมอบหมายรายวิชาสอน 

๓. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพการศึกษา 

๔. การประชุม 

 ความพยายาม 

๑. ครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูมุงสูสมรรถนะอาชีพ โดยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. รายงานผลการจัดการศึกษา 

๓. จัดกระบวนการเรียนรูดวยโครงการงานอาชีพ (Project Based Learning : PBL ) 

๔. รายงานผลการสงแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณการเศรษฐกิจ

พอเพียงและคุณลักษณะ ๓D 

  



 

 

 ผลสัมฤทธิ ์

  รอยละระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครู ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ความตระหนัก 

๑. โครงการ 

๒. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อคุณภาพการศึกษา 

๓. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการเศรษฐกิจพอพียงและ

คุณลักษณะ ๓D 

๔. ประชุมครูสอน 

๕. จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรูดวยโครงการงานอาชีพ (Project Based Learning : 

PBL ) 

๖. การนิเทศการสอน 

 ความพยายาม 

๑. รายงานผลการสงแผนการจัดการเรียนมุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ ๓D 

๒. การจัดกระบวนการเรียนรูดวยโครงการงานอาชีพ (Project Based Learning : PBL ) 

๓. รายงานผลการจัดการศึกษา 

๔. รายงานผลการนิเทศการสอน 

๕. รายงานผลบันทึกหลังการสอน 

 ผลสัมฤทธิ ์

  รอยละคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ความตระหนัก 

๑. โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล 

๒. โครงการครูที่ปรึกษา 

๓. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินสรุปผลการเรียน 

๔. บันทึกขอความขอเชิญประชุม 

๕. ขอทราบเวลาในการประเมินสรุปผลการเรียน 

๖. การวิเคราะหจุดเดนจุดดอยในการจัดการเรียนการสอน 

๗. นําผลการวิเคราะหไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 ความพยายาม 

๑. จัดประเมินสรุปผลการเรียนกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

๒. รายงานผลการประเมินสรุปผลการเรียนของแตละรายวิชา 



 

 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาผลการเรียน 

๔. รายงานผลการจัดการศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ ์

  นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผาน รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

 ตัวบงชี้ท่ี ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

 ความตระหนัก 

  คัดเลือกสถานประกอบการ แผนนิเทศ การวัดผลกอนและหลังฝกงาน 

 ความพยายาม 

๑. สํารวจความตองการฝกงานของนักศึกษา 

๒. ประสานความรวมมือสถานประกอบการเพื่อใหนักศึกษาฝกงาน 

๓. จัดนักศึกษามาฝกงานตามสาขาวิชา 

๔. จัดกระบวนการนิเทศ วัดผล 

 ผลสมัฤทธิ์ 

  สถานประกอบการพึงพอใจ นักศึกษามีความมั่นใจเพิ่มข้ึน 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๒ ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ

ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) - (๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) - (๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 

๕ ดีมาก 

๒.ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชา 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) และมีผล(๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) และมีผล (๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 

๕ ดีมาก 

๓.ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

๔.ระดับคุณภาพในการวัดปละประในผลการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 



 

 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๕.ระดับคุณภาพในการฝกงาน -ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๒ ๔.๘๐ 

 

(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย) 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๒ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

 ตัวบงช้ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 ตัวบงช้ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบงช้ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดปละประในผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบงช้ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

 ไมม ี

 

มาตรฐานท่ี ๓  ดานการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี

การจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

 ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษาดําเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กําหับและสงเสริม

ส นับสนุนกิจการของสถาน ศึกษา ตามขอกํ าหนดแห งพระราชบัญญั ติระเบี ยบบริห ารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 

  



 

 

 ความพยายาม 

  สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทน

องคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของวิทยาลัย ผูแทนทางศาสนา ซึ่ ง

คณะกรรมการมีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 

 ผลสัมฤทธิ ์

  สถานศึกษาไดมาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหมดตามประกาศ

ระเบียบ มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา มีการกํากับดูแลสถานศึกษา ติดตามผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา 

 ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ความตระหนัก 

๑. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕ ป 

๒. มีแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด นโยบาย สอศ. 

 ความพยายาม 

๑. ประชุมครู บุคลากรทุกฝาย เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 

๒. มีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

๓. มีการติดตามในที่ประชุมประจําเดือน 

๔. มีการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

  ผลสัมฤทธิ ์

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประจําป 

 ตัวบงชี้ท่ี ๓.๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

 ความตระหนัก 

  กําหนดแผนงานโครงการแบบมีสวนรวม ครู บุคลากร 

 ความพยายาม 

  จัดประชุมกําหนดแผนปฏิบัติการสอดคลองตามกิจกรรม 

 ผลสัมฤทธิ ์

  นักศึกษามีอัตลักษณตามวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ 

 ตัวบงชี้ท่ี ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 ความตระหนัก 

  วิทยาลัยประมงปตตานี ดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย เนนการบริหารแบบมี

สวนรวม จัดใหมีโครงการประชุมบุคลากรในสถานศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและประชุม

ผูปกครองเปนประจําทุกป 

  

 



 

 

 ความพยายาม 

  วิทยาลัยประมงปตตานี มีการประชุมบุคลากรในสถานศึกษา และมีการจัดประชุมผูปกครอง

นักเรียน นักศึกษา ใหขอเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอน ปละการบริหารสถานศึกษาใหทุกฝาย ทุกแผนก

ของสถานศึกษา เสนอแผน โครงการ และแผนปฏิบัติเปนแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ วิทยาลัยประมงปตตานี บริหารงานตามนโยบายใหมีสวนรวมของทุกฝาย มีการจัดประชุม

บุคลากรในสถานศึกษาประจําทุกเดือน มีการจัดประชุมผูปกครองปการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 ผลสัมฤทธิ ์

  วิทยาลัยประมงปตตานี ไดบรรลุมี วิสัยทัศน  พันธกิจ ภารกิจ ของนโยบายสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ตัวบงชี้ท่ี ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 ความตระหนัก 

  มีแผนงาน โครงการ 

 ความพยายาม 

๑. มีการขออนุมัติโครงการ 

๒. มีการประชุม คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

๓. มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต สําหรับการเรียนการสอน 

๔. มีการ upload ขอมูลอยางสม่ําเสมอ  

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูสนใจสามารถใชขอมูลทาง 

Internet ได 

๒. มีความพึงพอใจของผูใชบริการในระดับดีมาก  

 ตัวบงชี้ท่ี ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

 ความตระหนัก 

๑. มีโครงการระบบดูแลนักเรียนนักศึกษา 

๒. มีโครงการเย่ียมบานเด็ก 

๓. มีการบริหารแบบธรรมาภิบาล 

๔. มีโครงการปองกันยาเสพติด 

 ความพยายาม 

๑. จัดกิจกรรมรณรงคยาเสพติด 

๒. จัดกิจกรรมบูรณาการการสอนแบบ ๓D 

๓. จัดกิจกรรมเย่ียมบานเด็ก 

๔. ประชุมผูปกครองและภาคี ๔ ฝาย 

  



 

 

 ผลสัมฤทธิ ์

  องคกร จัดการศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคของโรงการ กิจกรรมตางๆ เปนที่ยอมรับจนไดรับ

รางวัลพระราชทานและผานการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.  

 ตัวบงชี้ท่ี ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

 ความตระหนัก 

๑. โครงการครูที่ปรึกษา 

๒. คําสั่งมอบหมายครูที่ปรึกษา 

๓. การประชุมครูที่ปรึกษา 

๔. ตารางปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 

๕. ตารางโฮมรูม ครูที่ปรึกษา 

๖. โครงการเย่ียมบานนักเรียน นักศึกษา 

๗. การประชุมผูปกครอง 

๘. การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 

๙. โครงการตรวจสารเสพติด 

๑๐. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 

 ความพยายาม 

๑. แบบรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 

๒. แบบรายงานการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

๓. รายงานการเย่ียมบานนักเรียน นักศึกษา 

๔. รายงานการประชุมผูปกครอง 

๕. รายงานการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 

๖. รายงานการตรวจสารเสพติด 

๗. รายงานการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา กอนเปดภาคเรียน 

๒. แตงต้ังครูที่ปรึกษาทุกช้ันป และจัดทําตารางการพบนักเรียน นักศึกษา สัปดาหละ ๑ ครั้ง 

๓. จัดประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา 

๔. สนับสนุนทุนการศึกษา ๓๐ คน 

๕. ตรวจสารเสพติดใหกับนักเรียน นักศึกษา ทุกคน 

๖. จัดครูพี่เลี้ยงเพื่อดูแลนักเรียน นักศึกษาที่อยูหอพัก 

 ตัวบงชี้ท่ี ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา 

และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

  



 

 

 ความตระหนัก 

  จัดทําแผนงานโครงการ การวางแผนในการดําเนินงานโครงการประจําป ในการจัดเตรียมพื้นที่ที่

จะพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา ของการดูแลอาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

 ความพยายาม 

  มีแผนงาน โครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ฯลฯ และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร

จัดการ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

 ผลสัมฤทธิ ์

  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาดี

ข้ึน ทําใหการเรียนการสอนดีข้ึน อาคารดูสะอาด สะดวกในการปฏิบัติงาน ภูมิทัศนที่สวยงาม สะอาด 

เรียบรอย 

 ตัวบงชี้ท่ี ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

 ความตระหนัก 

๑. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ ตามความจําเปนของแต

ละงาน 

๒. จัดต้ังงบประมาณสําหรับการจัดการเรียนการสอนตามแผนกวิชา สาขาที่สอดคลองกับ

หลักสูตร 

 ความพยายาม 

๑. สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑตามแผนงาน 

๒. จัดซื้อจัดจางตามแผนงานและโครงการ เพื่อตอบสนองครูผูสอนในรายวิชา 

 ผลสัมฤทธิ ์

  สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑเหมาะสมในการใชงานตามความจําเปนอยางทั่วถึง 

ครอบคลุม ระดับผลการประเมินตนเองอยูในเกณฑ  ดี 

 ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษาไดสนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ

ใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนตรงตามสาขาวิชา จัดอบรมสัมมนาวิชาการทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา จัดศึกษาดูงาน จัดใหมีโครงการการทําความรวมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ

ภายนอก แลกเปลี่ยนครูและนักเรียน นักศึกษา 

 ความพยายาม 

  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ ไดรับการอนุญาตให

ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนตรงตามสาขาที่สอน เขารับการอบรมความรูทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก



 

 

สถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพใหสามารถ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 ผลสัมฤทธิ ์

  ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาตนเอง โดยไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหเขารับ

การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งดานวิชาดารและวิชาชีพ จากสถานประกอบการและหนวยงานตาง ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ และตอเน่ืองสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง

ดานวิชาการ วิชาชีพจากสถานศึกษาและหนวยงานภายนอก 

 ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ความตระหนัก 

๑. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของแตละป 

๓. จัดทําโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๔. จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ 

๕. จัดทําทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยืม 

๖. ประชุมประจําเดือน 

 ความพยายาม 

๑. มีการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนที่วางไว 

๒. มีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

๓. มีการลงรายการการเบิกจาย ขบ.๐๑, ขบ.๐๒ เปนปจจุบัน 

๔. มีการติดตามลูกหน้ีเงินยืมที่เกินกําหนดการคืนเงิน 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. เบิกจายถูกตอง ครบถวน ตามแผนที่วางไว 

๒. มีการสรุปผลการเบิกจายเงินในแตละเดือน 

๓. สามารถติดตามลูกหน้ีเงินยืมไดครบถวน ระดับผลการประเมิน อยูในเกณฑ ดีมาก 

 ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขาย ทั้ง

ในประเทศและ หรือตางประเทศ 

 ความตระหนัก 

  แสวงหาเครือขายเพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

 ความพยายาม 

  ประสานงาน ติดตอ เชิญเขารวมโครงการความรวมมือ 

 ผลสัมฤทธิ ์

  มีเครือขายการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ ในระดับภูมิภาค 



 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๓ ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

๒.ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) - (๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) - (๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 
 

 

๔ ดี 

๓.ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต

ลักษณ 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) - (๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) - (๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 

๔ ดี 

๔.ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

๕.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

๖.ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง -ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) - (๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) - (๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 

๔ ดี 

๗.ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน -ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

 

๔ ดี 



 

 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๘.ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และ

การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

๙.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

๑๐.ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทา

งกการศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

๑๑.ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ

งบประมาณ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๒๔.๔๒ ดีมาก 

๑๒.ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ

จัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ 

หรือตางประเทศ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๓ ๔.๒๕ 

 

(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย) 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๓ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 ตัวบงช้ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตัวบงช้ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

ตัวบงช้ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ตัวบงช้ี ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ตัวบงช้ี ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 



 

 

ตัวบงช้ี ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

ตัวบงช้ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา 

และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

ตัวบงช้ี ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

ตัวบงช้ี ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางกการศึกษา 

ตัวบงช้ี ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ตัวบงช้ี ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน

ประเทศและ หรือตางประเทศ 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

 ไมม ี

 

มาตรฐานท่ี ๔  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ชุมชน 

 ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษาใหความสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แบบสํารวจความตองการฝก

อาชีพ ประชุมประจําเดือนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีโครงการ คําสั่ง กิจกรรม โครงการที่ใหบริการ

ฝกอาชีพ 

 ความพยายาม 

  ดําเนินการทําแบบระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาชีพ 

๑. โครงการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

๒. โครงการ ๑๐๘ อาชีพ 

๓. โครงการฝกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

๔. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

๕. โครงการฝกอาชีพกลุมเปาหมายพิเศษ 

๖. โครงการฝกอาชีพกลุมเยาวชนสันติสุข 

๗. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียน ตชด. 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. รายงานผลการดําเนินโครงการฝกอาชีพ 

๒. ผลสัมฤทธ์ิระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครู

และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขา อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก  
 

 



 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๔ ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๔ ๕ 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๔ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

 ไมม ี

 

มาตรฐานท่ี ๕  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน 

ตลอดจนมีการเผยแพร 

 ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย ของผูเรียน 

 ความตระหนัก 

๑. สถานศึกษาไดจัดทําหลักสูตรโครงการงานวิจัยใหผูเรียนทั้งระดับ ปวช.ปวส. จัดทํา

โครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย โดยมีผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย 

๒. สถานศึกษาไดจัดทําโครงการสงเสริมดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย 

๓. สถานศึกษาไดแตงต้ังคณะกรรมการครูที่ปรึกษาคนละโครงการงานวิจัย 

๔. การประชาสัมพันธดานการประกวดแขงขันและการประกาศรางวัลดีเดน 

 ความพยายาม 

๑. สถานศึกษาสงเสริมการจัดทําช้ินงานโครงการงานวิจัย 

๒. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนในการเขาประกวดแขงขันในระดับตางๆ จังหวัด ภาค ชาติ 

๓. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนในดานการพัฒนาโครงการงานวิจัยตางๆ ใหดีเย่ียมอยูคลอด 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. นักศึกษามีการพัฒนาดานความคิดสารางสรรคดีมาก ทํางานเปนทีมความรับผิดชอบ 



 

 

๒. โครงการงานวิจัยนักเรียนนักศึกษาไดรับรางวัลเปนที่ประจักษทั้งในระดับจังหวัด ภาค 

ชาติ 

 ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยของคร ู

 ความตระหนัก 

๑. สถานศึกษาไดจัดทําหลักสูตรโครงการงานวิจัยในระดับช้ันเรียน เพื่อแกปญหานักเรียน 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า 

๒. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาจัดทําวิจัย อยางนอย ๑ เรื่องตอ ๑ 

ภาคเรียน 

๓. ประชาสัมพันธครู บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับปฏิทินการประกวดแขงขัน โครงการ

งานวิจัยตางๆ ทั้งในระดับจังหวัด ภาค ชาติ 

 

 ความพยายาม 

๑. สถานศึกษาสงเสริมการจัดทําช้ินงานโครงการงานวิจัน เพื่อพัฒนาผูเรียน 

๒. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนในการเขาประกวดแขงขันในระดับตางๆ 

๓. สถานศึกษาสงเสริมในดานการพัฒนาตอยอดโครงการงานวิจัยใหดีย่ิงข้ึน 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาดานความคิด กลาที่จะคิด กลาทํา เพื่อผลงานช้ินใหมๆ 

๒. เพิ่มทักษะใหกับครู บุคลากรทางการศึกษาในการจัดทําโครงการงานวิจัยตางๆ จนไดรับ

รางวัลในระดับตางๆ จังหวัด ภาค ชาติ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๕ ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ของ

ผูเรียน 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

๒.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของคร ู

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๕ ๔ 



 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๕ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ี ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

ของผูเรียน 

 ตัวบงช้ี ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ

งานวิจัยของคร ู

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

 ไมม ี

 

มาตรฐานท่ี ๖  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

 ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติเทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการแกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทะนุบํารุง

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรกัษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง สาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

 ความตระหนัก 

๑. โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 

๒. โครงการศิลปวัฒนธรรมดิเกรฮูลู 

๓. งานวันสําคัญ 

๔. ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

๕. วันเคารพคร ู

๖. วันแม 

๗. เมาวลิดสัมพันธ 

๘. แตงต้ังคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบทุกโครงการ 

๙. จัดประชุมผูรับผิดชอบทุกโครงการ 

 ความพยายาม 

๑. รายงานผลการดําเนินโครงการสงเสริมประชาธิปไตย 

๒. รายงานผลการดําเนินโครงการศิลปวัฒนธรรมดิเกรฮูลู 

๓. รายงานผลการดําเนินโครงการงานวันสําคัญ 

๔. รายงานผลการดําเนินโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

๕. รายงานผลการดําเนินโครงการวันเคารพคร ู

๖. รายงานผลการดําเนินโครงการวันแม 



 

 

๑๐. รายงานผลการดําเนินโครงการเมาวลิดสัมพันธ 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. จัดโครงการปลูกจิตฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ

ปกครอง ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา และวัฒนธรรม 

จํานวน ๗ โครงการ 

๒. นักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ คน 

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน ๖๙ คน 

๔. การประเมินผลโครงการภายในระดับดี 

๕. การประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภาพรวม 

 ตัวบงชี้ท่ี ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 ความตระหนัก 

๑. ใหความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 

๒. ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมกับการจัดการเรียนการสอน 

๓. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอผูเรียน 

๔. ใหบุคลากรทราบวา สิ่งแวดลอมมีผลตอคุณภาพชีวิตทั้งทางตรงและทางออม 

 ความพยายาม 

๑. จัดแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 

๒. แตงต้ังคณะกรมการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาตามคําสั่งวิทยาลัย 

๓. จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๔. จัดการเรียนการสอนรายวิชาทางดานสิ่งแวดลอม 

๕. ประสานงานกับรวมงานกับเครือขายองคกรดานสิ่งแวดลอม 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. วิทยาลัยมีสิ่งแวดลอมที่สอดคลองตามสภาพพื้นที่ เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอน 

๒. กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม จํานวนไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 

๓. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในสถานศึกษา และใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน 

 ตัวบงชี้ท่ี ๖.๓  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

 ความตระหนัก 

๑. มีแผนปฏิบัติงานโครงการประจําป 

๒. จัดการแขงขันกีฬาทั้งภายนอกและภายใน 

๓. มีการจัดการแขงขันกีฬาภายในประจําป 

๔. มีการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาหอพัก 

๕. จัดต้ังชมรมดิเกรฮูล ู



 

 

 ความพยายาม 

๑. มีการออกคําสั่งจัดต้ังคณะกรรมการในการทํางาน 

๒. มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

๓. มีการประชาสัมพันธ 

๔. ปรับเปลี่ยนประเภทของกีฬาใหมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 

๕. นําคณะดิเกรฮูลูเขารวมกิจกรรมของจังหวัดและหนวยงานตางๆ 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามแผนโครงการประจําป 

๒. จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในวิทยาลัยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ผลการประเมินอยูใน

เกณฑ ดี 

 ตัวบงชี้ท่ี ๖.๔  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความตระหนัก 

๑. การสรางองคความรูทั้งดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกบุคลากร 

๒. จัดทําแผนงานโครงการที่สอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. กําหนดแผนการจัดการเรียนรู บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความพยายาม 

๑. จัดคายปฐมนิเทศประจําปที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ครูผูสอนบูรณาการรายวิชาทุกรายวิชาที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. จัดโครงการและวิถีชีวิตสอดคลองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามงาน กิจกรรมตางๆ 

๔. เผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. ติดตามการดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. มีโครงการเรียนรูกับสถานประกอบการดานเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. แผนการสอนรายวิชาบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. โครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๖ ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรัก

ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 
๔ ขอ ดี 

๒.ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

๓.ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและ

นันทนาการ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ขอ ดี 

๔.ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัต ิ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัต ิ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๖ ๔.๕๐ 

 

(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย) 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๖ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

 ตัวบงช้ี ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 ตัวบงช้ี ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

 ตัวบงช้ี ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

 ไมม ี

 

มาตรฐานท่ี ๗  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

๒๕๕๕ และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 ความตระหนัก 

๑. สงเสริมความรูความเขาใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๒. จัดทําแผนพัฒนาระบบคุณภาพในสถานศึกษาเปนประจําทุกป 

๓. จัดประสบการณเรียนรู วาดวยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา 

 ความพยายาม 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการประจําป วาดวยกระบวนการพัฒนาบุคลากร 

๒. จัดวาระการประชุมประจําเดือน วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. ประชาสัมพันธกิจกรรมหนาเสาธง ใหครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาไดทราบความสําคัญ

ของระบบประกันคุณภาพภายใน 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินดานการบริหารจัดการศึกษา อบรมวิชาชีพ นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

๒. ใชระบบงานประกันพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการ 

 ตัวบงชี้ท่ี ๗.๒  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 

 ความตระหนัก 

๑. กําหนดแผนและนโยบาย วิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ เพื่อใหเกิดผลการดําเนินงานตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

๒. สรางกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานและปฏิบัติตามตัวบงช้ี เพื่อใหไดตาม

มาตรฐานกําหนด 

 ความพยายาม 

๑. จัดประชุมใหความรู และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร 

๒. กําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ีที่กําหนด 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. ผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ี ๘ มาตรฐาน ๔๕ ตัวบงช้ี อยูในระดับ ดี 

๒. สถานศึกษาผานการประเมินรางวัลพระราชทาน ป ๒๕๕๕ 



 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๗ ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) - (๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) - (๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 

๔ ดี 

๒.ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 

จํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตาม

เกณฑสูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก 

-ดีมาก ๓๐-๓๔ ตัวบงชี้และไมมีตัวบงชี้

ใดที่อยูในเกณฑตองปรับปรุงเรงดวน 

-ดี ๒๔-๒๙ ตัวบงชี ้

-พอใช ๑๘-๒๓ ตัวบงชี ้

-ตองปรับปรุง ๑๒-๑๗ ตัวบงชี ้

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๑๒ ตัวบงชี ้

๔ ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๗ ๔ 
 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๗ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ี ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 ตัวบงช้ี ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

 ไมม ี
 

มาตรฐานท่ี ๘  ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคลองกับความตองการของชุมชนสถานประกอบการ 

 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๑  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษาใหความสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แบบสํารวจความตองการฝก

อาชีพ ประชุมประจําเดือน โครงการ คําสั่ง กิจกรรม โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ สงเสริมความรูฝกทักษะ

วิชาชีพใหกับประชาชนเพื่อการประกอบอาชีพ 

 ความพยายาม 

  ทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรม 

๑. โครงการฝกอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

๒. โครงการฝกอบรม ๑๐๘ อาชีพ 



 

 

๓. โครงการฝกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

๔. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

๕. โครงการฝกอาชีพกลุมเปาหมายพิเศษ 

๖. โครงการฝกอาชีพกลุมเยาวชนสันติสุข 

๗. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียน ตชด. 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. รายงานผลการดําเนินโครงการฝกอาชีพ 

๒. ผลสัมฤทธ์ิระดับความพึงพอใจในการฝกอบรมและนําไปใชอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๒  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ

ความตองการของชุมชน สถานประกอบการ 

 ความตระหนัก 

๑. โครงการ 

๒. แผนการจัดการเรียนรู 

๓. คําสั่งมอบหมายรายวิชาสอน 

๔. การประชุม 

 ความพยายาม 

๑. รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

๒. การวัดผลประเมินผล 

๓. PBL การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 ผลสัมฤทธิ ์

   สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 

รอยละ ๘๖.๐๒ 

 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 ความตระหนัก 

๑. โครงการสอน 

๒. คําสั่งมอบหมายรายวิชาสอน 

๓. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพการศึกษา 

๔. การประชุม 

 ความพยายาม 

๑. รายงานผลการจัดการศึกษา 

๒. PBL การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

๓. รายงานผลการสงแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณการเศรษฐกิจ

พอเพียงและคุณลักษณะ ๓D 



 

 

 ผลสัมฤทธิ ์

  รอยละระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครู ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๔  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษาใหความสําคัญในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป ทําแบบสํารวจความตองการ

ฝกอาชีพ มีการประชุมประจําเดือนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีโครงการ คําสั่ง การดําเนินกิจกรรม

และสงเสริมความรูฝกทักษะวิชาชีพใหกับประชาชนเพื่อการประกอบอาชีพ 

 ความพยายาม 

๑. โครงการฝกอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

๒. โครงการฝกอบรม ๑๐๘ อาชีพ 

๓. โครงการฝกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

๔. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

๕. โครงการฝกอาชีพกลุมเปาหมายพิเศษ 

๖. โครงการฝกอาชีพกลุมเยาวชนสันติสุข 

๗. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียน ตชด. 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. รายงานผลการดําเนินโครงการฝกอาชีพ 

๒. ผลสัมฤทธ์ิระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นอยูในระดับ ดีมาก  

 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษาใหความสําคัญในกรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แบบสํารวจความตองการฝก

อาชีพ ประชุมประจําเดือนของครูและบุคลากร การจัดซื้อ จัดจางวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม มีโครงการ 

คําสั่ง กิจกรรม โครงการใหบริการวิชาชีพ สงเสริมความรู ฝกทักษะวิชาชีพใหกับประชาชนเพื่อการประกอบ

อาชีพ 

 ความพยายาม 

๑. โครงการฝกอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

๒. โครงการฝกอบรม ๑๐๘ อาชีพ 

๓. โครงการฝกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

๔. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

๕. โครงการฝกอาชีพกลุมเปาหมายพิเศษ 

๖. โครงการฝกอาชีพกลุมเยาวชนสันติสุข 

๗. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียน ตชด. 

  



 

 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. รายงานผลการดําเนินโครงการฝกอาชีพ 

๒. ผลสัมฤทธ์ิของระดับคุณภาพในการะดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมอยูในระดับ

คุณภาพ ดีมาก 

 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๖  รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไดรับการพัฒนา โดยการจัดทํา

โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาครูฝกอาชีพ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ดวยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย ที่มุงเนนสมรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน 

 ความพยายาม 

  สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเขารับการพัฒนาการฝกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีการนําผลการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเขารับการอบรม ที่

มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

 ผลสัมฤทธิ ์

  สถานศึกษามีการพัฒนาครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รอยละ ๖๑.๕๓ ของจํานวนครูผูสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ความตระหนัก 

๑. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของแตละป 

๓. จัดทําโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๔. จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ 

๕. จัดทําทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยืม 

๖. ประชุมประจําเดือน 

 ความพยายาม 

๑. มีการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนที่วางไว 

๒. มีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

๓. มีการลงรายการการเบิกจาย ขบ.๐๑, ขบ.๐๒ เปนปจจุบัน 

๔. มีการติดตามลูกหน้ีเงินยืมที่เกินกําหนดการคืนเงิน 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. เบิกจายถูกตอง ครบถวน ตามแผนที่วางไว 

๒. มีการสรุปผลการเบิกจายเงินในแตละเดือน 



 

 

๓. สามารถติดตามลูกหน้ีเงินยืมไดครบถวน ระดับผลการประเมิน อยูในเกณฑ ดีมาก 

 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๘  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ

ฝกอบรม ๒.๐๐ ข้ึนไป 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษามีความตระหนัก โดยจัดฝกอบรมวิชีพใหความรู ซึ่งไดจากการขอความอนุเคราะห

จากประชาชนทั่วไป โดยทางวิทยาลัยมีการปะชุม แตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการทํา

แผนงานโครงการ กิจกรรม วัดผล ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอสถานศึกษา 

 ความพยายาม 

  สถานศึกษาไดดําเนินการตามแผนงานการปฏิบัติงานทีไ่ดกําหนดไว 

 ผลสัมฤทธิ ์

 ผูเรียนมีผลสําเร็จทางการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่มีผลคะแนน การฝกอบรม ๒.๐๐ ข้ึนไป คิด

เปนรอยละ ๙๐ 

 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๙  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษามีความตระหนัก โดยการจัดอบรมใหความรูกับประชาชน มีการประชุม แตงต้ัง

คณะกรรมการรับผิดชอบที่ชัดเจนมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดี 

 ความพยายาม 

  สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ ตอผูเรียน สงผลใหผูเรียน

สามารถนําความรูทีไ่ดไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางดี 

 ผลสัมฤทธิ ์

  ผูเรียนมีผลสําเร็จทางการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น เมื่อเทียบกับแลกเขา คิดเปนรอยละ 

๑๐๐ 

 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๑๐  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถ

ไปใชประโยชน 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษาใหความสําคัญในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป ทําแบบสํารวจความตองการ

ฝกอาชีพ การประชุมประจําเดือนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีโครงการ คําสั่งในการดําเนินกิจกรรม 

และสงเสริมความรูฝกทักษะวิชาชีพใหกับประชาชนเพื่อการประกอบอาชีพ 

 ความพยายาม 

๑. โครงการฝกอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

๒. โครงการฝกอบรม ๑๐๘ อาชีพ 

๓. โครงการฝกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

๔. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 



 

 

๕. โครงการฝกอาชีพกลุมเปาหมายพิเศษ 

๖. โครงการฝกอาชีพกลุมเยาวชนสันติสุข 

๗. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียน ตชด. 

 ผลสัมฤทธิ ์

๑. รายงานผลการดําเนินโครงการฝกอาชีพ 

๒. ผลสัมฤทธ์ิระดับความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรมอยูในระดับ ดีมาก  

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๘ ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร

จัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) 

(๔) และ (๕) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) 

และ (๔) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ 

(๓)  

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 

๕ ดีมาก 

๒.ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน สถานประกอบการ 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) 

(๔) และ (๕) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) 

และ (๔) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ 

(๓)  

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 

๕ ดีมาก 

๓.ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชา 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผล

ตาม (๕) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผล

ตาม (๔) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผล

ตาม (๓) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผล

ตาม (๒) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 

๔ ดี 

๔.ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 



 

 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๕.ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ

จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

๖.รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่

ไดรับการพัฒนา 

-รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 

-รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

๕ ดีมาก 

๗.ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ

งบประมาณ 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผล

ตาม (๕) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผล

ตาม (๔) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผล

ตาม (๓) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผล

ตาม (๒) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 

๖๑.๕๓ พอใช 

๘.รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ข้ึนไป 

-รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 

-รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

 รอยละ ๑๐๐ ดีมาก 

๙.รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตร

เทียบกับแรกเขา 

-รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 

-รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

รอยละ ๙๐ ดีมาก 

๑๐.ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่

มีตอการนําความรูความสามารถไปใชประโยชน 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผล

ตาม (๕) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผล

ตาม (๔) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผล

ตาม (๓) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผล

ตาม (๒) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 

รอยละ ๑๐๐ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๘ ๔.๗๐ 

 



 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๘ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ี ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ตัวบงช้ี ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ

ความตองการของชุมชน สถานประกอบการ 

 ตัวบงช้ี ๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 ตัวบงช้ี ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ตัวบงช้ี ๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ตัวบงช้ี ๘.๘ รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม 

๒.๐๐ ข้ึนไป  

 ตัวบงช้ี ๘.๙ รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

 ตัวบงช้ี ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถไป

ใชประโยชน 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

 ตัวบงช้ี ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนท่ี ๔ 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 

๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ สรุปไดดังน้ี 

 ๔.๑.๑ มาตรฐานและตัวบงช้ีที่ดําเนินการไดในระดับดีมาก  เรียงตามลําดับดังน้ี 

  มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงช้ีที่ ๑, ๒, ๓, ๗, ๘ 

มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงช้ีที่ ๑, ๒, ๔, ๕ 

มาตรฐานที ่๓ ตัวบงช้ีที่ ๔, ๕, ๑๑ 

มาตรฐานที่ ๔ ตัวบงช้ีที่ ๑ 

มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงช้ีที่ ไมม ี

มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงช้ีที ่๒, ๔ 

มาตรฐานที่ ๗ ตัวบงช้ีที ่ไมม ี

มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงช้ีที ่๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐ 

๔.๑.๒ มาตรฐานและตัวบงช้ีที่ดําเนินการไดในระดับดี เรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงช้ีที่ ไมม ี

มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงช้ีที่ ๓ 

มาตรฐานที ่๓ ตัวบงช้ีที่ ๑, ๒, ๓, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒ 

มาตรฐานที่ ๔ ตัวบงช้ีที่ ไมม ี

มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงช้ีที่ ๑, ๒ 

มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงช้ีที ่๑, ๓ 

มาตรฐานที่ ๗ ตัวบงช้ีที ่๑, ๒ 

มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงช้ีที ่๓ 

๔.๑.๓ มาตรฐานและตัวบงช้ีที่ดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงช้ีที่ ๙ 

มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงช้ีที่ ไมม ี

มาตรฐานที ่๓ ตัวบงช้ีที่ ไมมี 

มาตรฐานที่ ๔ ตัวบงช้ีที่ ไมม ี

มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงช้ีที่ ไมม ี

มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงช้ีที ่ไมม ี

มาตรฐานที่ ๗ ตัวบงช้ีที ่ไมม ี

มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงช้ีที ่ ๗ 



 

 

 ๔.๑.๔ มาตรฐานและตัวบงช้ีที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง  เรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงช้ีที่ ไมม ี

มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงช้ีที่ ไมม ี

มาตรฐานที ่๓ ตัวบงช้ีที่ ไมมี 

มาตรฐานที่ ๔ ตัวบงช้ีที่ ไมม ี

มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงช้ีที่ ไมม ี

มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงช้ีที ่ไมม ี

มาตรฐานที่ ๗ ตัวบงช้ีที ่ไมม ี

มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงช้ีที ่ไมม ี

 ๔.๑.๕ มาตรฐานและตัวบงช้ีที่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน  เรียงตามลําดับดังน้ี 

มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงช้ีที่ ๔, ๕ 

มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงช้ีที่ ไมม ี

มาตรฐานที ่๓ ตัวบงช้ีที่ ไมมี 

มาตรฐานที่ ๔ ตัวบงช้ีที่ ไมม ี

มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงช้ีที่ ไมม ี

มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงช้ีที ่ไมม ี

มาตรฐานที่ ๗ ตัวบงช้ีที ่ไมม ี

มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงช้ีที ่ไมม ี

 

๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบ

ของกลยุทธ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังน้ี 

 ๔.๒.๑ แผนปฏิบัติการประจําป 

  ๑) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสถานที ่

  ๒) โครงการพัฒนาบุคลากร 

  ๓) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 

  ๔) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 

  ๕) โครงการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 

  ๖) โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบนํ้าและระบบการระบายนํ้างานฟารมเกษตร 

  ๗) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

  ๘) โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานฝายวิชาการ 

  ๙) โครงการอบรมวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาลัยฯ 



 

 

  ๑๐) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยประมงปตตานี 

  ๑๑) โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศ ประชุมผูปกครอง เขาคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

  ๑๒) โครงการจัดกิจกรรม อกท.หนวยปตตานี 

  ๑๓) โครงการอบรมคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๑๔) โครงการศึกษาดูงานแหลงเรียนรูวิชาชีพเกษตรพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๑๕) โครงการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  ๑๖) โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 

  ๑๗) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูสําเร็จการศึกษา 

  ๑๘) โครงการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

  ๑๙) โครงการจัดซื้ออุปกรณ ครุภัณฑ แผนกวิชาอุตสาหกรรม เพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอน 

๔.๓ ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๑. แหลงฝกงานและเรียนรูกับสถานประกอบการที่มีระดับมาตรฐานตามกรอบอาชีวศึกษา 

๒. การติดตาม นิเทศ และประเมินผลแบบกัลยาณมิตรจากหนวยงานภายนอกสังกัด 

๓. ชุมชน ภายใตองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคเอกชน เสริมสรางเจตคติตอเยาวชนในการเรียนใน

ระดับอาชีวศึกษาในเชิงบวก 

๔. ใหขอเสนอแนะตอการจัดการอาชีวศึกษาในแบบสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ก. 

 

 

 

คําสั่งวิทยาลัยประมงปตตานี 

ท่ี   059/2556      

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

รอบปการศึกษา 2555 

……………………………………………………. 

ตามที่พระราชบัญญัติแหงชาติ พุทธศักราช พ.ศ. 2542 มาตราที่ 48 กําหนดใหสถานศึกษาตองจัดให

มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางเตอเน่ือง 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 นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

1.4 นายประพนธ สกูลหรัง  กรรมการ 

1.5 นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการฝายดําเนินงาน มีหนาที่ปฏิบัติและดําเนินการในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายให

สอดคลองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา (7 มาตรฐาน 35 ตัวบงช้ี) สรางเครื่องมือประเมิน พรอมทั้งจัดเก็บและ

รวบรวมขอมูลวิเคราะหจุดเดน จุดดอยตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและตัวบงช้ีกําหนดของรอบปการศึกษา 

2555 อยางเปนหมวดหมูตามตัวบงช้ี และรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการอํานวยการ 

คณะกรรมการ ประกอบดวย 



 

 

ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2. นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

3. นายประพนธ  สกูลหรัง  กรรมการ 

4. นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป นางสาวปยนุช  ทองเจริญ 

นางสาวพิรญา  สิทธิโชค 

2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอ

คุณภาพของผูเรียน 

นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยนุย 

นางสาวนิลาวัลย  เจะเลาะ 

3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นางสาวฉันทนา  ปานาวา 

หัวหนาแผนกทุกแผนก 

4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

นางสาวสุภัก  ออนทอง 

นางสาวฉันทนา  ปานาวา 

5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ 

นางนิตยา  ดวงโสน 

นายไพโรจน  โภคัย 

นางสาวสุภัก  ออนทอง 

6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษารับรอง 

นายอดุลย  เมาะอะ 

นางสาวสุภัก  ออนทอง 

นางสาวปยนุช  ทองเจริญ 

7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา นางสาวปยนุช  ทองเจริญ 

นางสาวพิรญา  สิทธิโชค 

8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ

ศึกษาตอภายใน 1 ป 

นางสาวธีริศรา  คงคาลิมีน 

นายซาฮาบูดิน  ยูโซะ 

9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา 

หรือผูรับบริการมี่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

นางสาวธีริศรา  คงคาลิมีน 

นายซาฮาบูดิน  ยูโซะ 

 

ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2. นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

3. นายประพนธ  สกูลหรัง  กรรมการ 

4. นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

 



 

 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยนุย 

นางสาวฉันทนา  ปานาวา 

หัวหนาแผนกทุกแผนก 

2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยนุย 

นางสาวฉันทนา  ปานาวา 

3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยนุย 

นางสาวฉันทนา  ปานาวา 

หัวหนาแผนกทุกแผนก 

4 ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา นางสาวฉันทนา  ปานาวา 

หัวหนาแผนกวิชา 

5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน นางสาวนิลาวัลย  เจะเลาะ 

หัวหนาแผนกทุกแผนก 

 

ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2. นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

3. นายประพนธ  สกูลหรัง  กรรมการ 

4. นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย นางนิตยา  ดวงโสน 

2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร 

3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

 

นางสาวนิลาวัลย  เจะเลาะ 

4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา นางสาววรรธนี  อรุณรัตน 

5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา 

นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร 

นางสาววรรธนี  อรุณรัตน 

6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง นายนิเลาะ  หะยีสะแม 

นางสาววรรธนี  อรุณรัตน 

นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร 

นางสาวสิริกาญจน  บุญมาศ 

 



 

 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน 

นางสาวสําเนียง  เทียมธรรม 

นายนิอับดุลเลาะ  ปานาวา 

นายอานัซ  ดอเลาะ 

นางสาวแวนูรินดา  แวยุนุ 

8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ

สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

ศูนยวิทยบริการ 

นายปกรูรอซี  บากา 

นายอานัซ  ดอเลาะ 

9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณครุภัณฑ และคอมพิวเตอร นายอดุลย  เมาะอะ 

นางสาวรอปซะ  ยูโซะ 

นางสาวคอมสะ  มาม ุ

นางสาวฉันทนา  ปานาวา 

นางสาววรรธนี  อรุณรัตน 

10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางนิตยา  ดวงโสน 

นางสาวรอปซะ  ยูโซะ 

11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ นางสาวกะตีเยาะ  คร ู

นางสาวรูฮานี  บาเฮง 

นางสาวคอมสะ  มาม ุ

นางสาวนุรมาร  เจะมะ 

12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย

ทั้งในประเทศ และ หรือตางประเทศ 

นางสาวนิลาวัลย  เจะเลาะ 

นางสาวนุสราสินี  ณ พัทลุง 

 

ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2. นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

3. นายประพนธ  สกูลหรัง  กรรมการ 

4. นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ นายมะนาเซ  ดอเปาะ 

นายนิเลาะ  หะยีสะแม 

 

 



 

 

ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2. นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

3. นายประพนธ  สกูลหรัง  กรรมการ 

4. นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัยของผูเรียน นายนิอับดุลเลาะ  ปานาวา 

นายผจญ  สิงหจินดา 2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัยของคร ู

 

ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

1. นายปรีชา  เวชศาสตร ประธานกรรมการ 

2. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  รองประธานกรรมการ 

3. นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

4. นายประพนธ  สกูลหรัง  กรรมการ 

5. นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

นายไพโรจน  โภคัย 

นายประเทือง  โมคทิพย 

นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน 

2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม นายจรัญ   ราชนุย 

นายไพโรจน   โภคัย 

นางสาวธีริศรา  คงคาลิมีน 

นายอานัซ  ดอเลาะ 

3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ นายไพโรจน  โภคัย 

นายประเทือง  โมคทิพย 

นางสาวธีริศรา  คงคาลิมีน 

นายอานัซ  ดอเลาะ 

4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายจรัญ   ราชนุย 

นางสาวแวนูรินดา  แวยุนุ 

หัวหนาแผนกทุกแผนก 

 



 

 

ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2. นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

3. นายประพนธ  สกูลหรัง  กรรมการ 

4. นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน นายจรัญ   ราชนุย 

นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร 

นางสาวนิลาวัลย  เจะเลาะ 

นางสาวแวนูรินดา  แวยุนุ 

นางสาวสิริกาญจน  บุญมาศ 

หัวหนาแผนกทุกแผนก 

2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 นายจรัญ  ราชนุย 

หัวหนาแผนกทุกแผนก 

 

ท่ีปรึกษามาตรฐานท่ี 8 การฝกอบรมวิชาชีพ 

1. นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ประธานกรรมการ 

2. นายประพัฒน กองแกว  กรรมการ 

3. นายประพนธ  สกูลหรัง  กรรมการ 

4. นายนิกร  จันทรแนม กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

1 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น 

นายนิเลาะ  หะยีสะแม 

นายมะนาเซ   ดอเปาะ 

2 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่

สอดคลองกับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ 

นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยนุย 

นางสาวฉันทนา  ปานาวา 

หัวหนาแผนกทุกแผนก 

3 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยนุย 

นางสาวฉันทนา  ปานาวา 

หัวหนาแผนกทุกแผนก 

4 ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นายนิเลาะ  หะยีสะแม 

นายมะนาเซ   ดอเปาะ 

5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น 

นายนิเลาะ  หะยีสะแม 

นายมะนาเซ   ดอเปาะ 



 

 

ตัวบงชี้ รายการ กรรมการผูรับผิดชอบ 

6 รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา นางนิตยา  ดวงโสน 

นางสาวรอปซะ  ยูโซะ 

7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ นางสาวกะตีเยาะ  คร ู

นางสาวรูฮานี  บาเฮง 

นางสาวคอมสะ  มาม ุ

นางสาวนุรมาร  เจะมะ 

นายมุสตากิม  มะแซ 

นางสาวเปาอีสะห  สุหลง 

8 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการ

ฝกอบรม 2.00 ข้ึนไป 

นายนิเลาะ  หะยีสะแม 

นายมะนาเซ   ดอเปาะ 

9 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา นายนิเลาะ  หะยีสะแม 

นายมะนาเซ   ดอเปาะ 

10 ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรู

ความสามารถไปใชประโยชน 

นายนิเลาะ  หะยีสะแม 

นายมะนาเซ   ดอเปาะ 

 

3.คณะกรรมการฝายเก็บรวบรวมขอมูล มีหนาที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ หัวหนา

แผนกวิชาทุกแผนก เพื่อเก็บขอมูลเอกสารหลักฐานตามตัวบงช้ีที่คณะกรรมการดําเนินงานไดดําเนินการ

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน จัดพิมพ ทํารูปเลม นําเสนอตอวิทยาลัย และเผยแพรตอ

สาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

คณะกรรมการประกอบดวย 

3.1 นายจรัญ  ราชนุย  ประธานกรรมการ 

3.2 นางสาวสุมาวดี พวงจันทร กรรมการ 

3.3 นางสาวนิลาวัลย เจะเลาะ  กรรมการ 

3.4 นางสาวแวนูรินดา แวยุนุ  กรรมการ 

3.5 นางสาวปทมา บือราเฮง กรรมการ 

3.6 หัวหนาแผนกวิชา 

3.7 นางสาวสิริกาญจน บุญมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งน้ีใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงต้ัง ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบเสียสละใหบังเกิดผลดีและเปน

ประโยชนแกทางราชการตอไป 
 

  สั่ง ณ วันที่   8    เดือน     กุมภาพันธ      พ.ศ. 2556 

    ลงช่ือ 

  ( นายปรีชา   เวชศาสตร ) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี 


