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สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา        กระทรวงศกึษาธิการ 
 

คํานํา 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา มาตราที่ 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมรีะบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของการบรหิาร

การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี  ตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษา พรอมนําเอานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามาเปนสวนหน่ึงในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพผูเรียนใหเปนผูมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ เปนไปตามมารฐานการ

อาชีวศึกษา  รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report) ฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 เพื่อรายงานผลการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 7 มาตรฐาน 34 ตัวบงช้ี โดยมีคณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดทํารายงานในแตละตัวบงช้ีแบบมสีวนรวม ภายใตกระบวนการดําเนินงานแบบ PDCA  พรอม

ทั้งมีการนําเสนอผลการประเมินตนเองดังกลาวตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพจิารณาเห็นชอบและ

เผยแพรใหสาธารณชนรับทราบตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับดังกลาวตอไป 
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บทสรุปผูบรหิาร 

 

1.ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 1.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ช่ือสถานศึกษา     วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี   

ที่ต้ัง   หมูที่ 2 ตําบลบางตาวา และ หมู 8 ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก  

จังหวัดปตตานี  รหัสไปรษณีย 94170  

  โทรศัพท    073-321072 

  โทรสาร     073-321071 

  E-mail Address  pattanifish_college@hotmail.com 

  Website  http://www.pfcollege.com 
 

 1.2 ประวัติและสภาพทั่วไปโดยสังเขป 

  “วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรประมงปตตานี”  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมช่ือวิทยาลัยประมงปตตานี เปน

สถานศึกษาที่ไดรับการจัดต้ังโดยความประสงคและความตองการของประชาชนในพื้นที่ 3   จังหวัด

ชายแดนภาคใต ( ปตตานี  ยะลา   นราธิวาส )    โดย นายพลากร  สุวรรณรัฐ ผูวาราชการจังหวัด

ปตตานี เปนผูขอใชที่ดิน เพื่อจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี  และในวันพุธ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดวิทยาลัยประมงปตตานี         

ณ วิทยาลัยประมงปตตานี 
 

 1.3 ขนาดและที่ต้ัง  

  วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี ต้ังอยูที่ หมูที่ 2 ตําบลบางตาวา และหมู

ที่ 8 ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี โดยแบงออกเปน  2  แปลง ดังน้ี 



 

   -  แปลงท่ี 1 ติดเขต ม. 2 ตําบลบางตาวา อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี จํานวน  

152  ไร 3  งาน  40.2 ตารางวา  

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

1 งาน  52.6  ตารางวา  
 

 1.4 ปรัชญา วิสัยทัศนวิทยาลัย 

  -ปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  

   “อดทน แกรงกลา ฝาอุปสรรค    "รักคุณธรรม  

 

-วิสัยทัศนของวิทยาลัย(พ.ศ. 2558-2562) 

   “สรางแหลงเรียนรู   มุงสูสากล  

พัฒนาคนอยางตอเน่ือง  ลือเลื่องแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ” 

 -อัตลักษณ 

  “สุภาพ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย สะอาด มีวินัย รับผิดชอบ มีนํ้าใจ  

สามัคคี กตัญู” 

 -เอกลักษณ 

  “เปนสถานศึกษาที่เปดสอนและฝกอาชีพ ทักษะใหมีความเปนเลิศดานเกษตร

และประมงในจังหวัดชายแดนภาคใต” 

  

1.5 พันธกิจ 

1.พัฒนาความพรอมดานแหลงเรียนรูและหองเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทุก 

ระดับช้ัน 

2.ดําเนินงานฟารมธุรกิจศึกษาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 

3.พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับ 

สากล 

4.สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ใน 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

5.การเทียบโอนความรูและประสบการณ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่นําไปสูการ 

ปฏิบัติ 

6.ศูนยการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอยางย่ังยืน 

7.พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผูเรียนการอาชีวศึกษาในทุก 

ระดับช้ัน 

8.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการ 



 

เรียนการสอน 

9.สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ 

10.พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 

11.ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมความรวมมือ 

12.จัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

13.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 

14.พัฒนาพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

 

 

 

 

2.หลักสูตรการเรียนการสอน 

 2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พ.ศ. 2556 ตามโครงการปฏิรูปการเกษตรเพื่อชีวิต

และโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท(อศ.กช.) โดยเปดจํานวน 1 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา

เกษตรศาสตร จํานวน 3 สาขางาน ไดแก 

  2.1.1 สาขางานผลิตสัตวนํ้า 

  2.1.2 สาขางานการเกษตร 

  2.1.3 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

 2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) พ.ศ.2557 เปดจํานวน 5 สาขาวิชา 5 สาขางาน

ประกอบดวย ไดแก 

  2.2.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

  2.2.2 สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า  สาขางานแปรรูปสัตวนํ้า 

  2.2.3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขางานเกษตรศาสตร 

  2.2.4 สาขาวิชาชางกลเกษตร  สาขางานเครื่องจักรกลเกษตร 

  2.2.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน 

(ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) 

 3.1 สภาพการดําเนินงาน 

 วิทยาลัยฯมีความตระหนักและใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ีและมี

ความพยายามในการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและโครงงานโครงการตาม

มาตรฐานและตัวบงช้ีทําใหผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสงผลใหการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษาอยูในระดับ ดีมาก คาเฉลี่ย 4.76 และมีข้ันตอนการดําเนินงานตาม

กระบวนการการประกันคุณภาพภายใน  ดังแผนภาพตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การเตรียมการ 

1.1เตรียมความพรอมของ

บุคลากร 

    -สรางความตระหนัก 

    -อบรมใหความรู 

1.2แตงตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบ 

2.การดาํเนินการ 

2.1การวางแผนการปฏิบัติงาน (P) 

    -กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 

    -จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย 

    -กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

    -กําหนดระยะเวลา 

    -กําหนดงบประมาณ 

    -กําหนดผูรับผิดชอบ 

3.การรายงาน 

จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง 

  -รวบรวมผลการ

ดําเนินงานและผลการ

ประเมิน 

  -วิเคราะหมาตรฐาน 

  -เขียนรายงาน 

2.2 ดําเนินการตามแผน (D) 

    -สงเสริม สนับสนุน 

    -จัดสิ่งอํานวยความสะดวก  สนับสนุน

ทรัพยากร  

    -กํากับ ติดตาม 

    -ใหการนิเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบงช้ี 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 9 ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที ่1 

ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 /     

ตัวบงช้ีที่ 1.2 /     

ตัวบงช้ีที่ 1.3 /     

ตัวบงช้ีที่ 1.4  /    

ตัวบงช้ีที่ 1.5    /   

ตัวบงช้ีที่ 1.6 ไมมีการประเมินตัวบงช้ีน้ี 

ตัวบงช้ีที่ 1.7 /     

ตัวบงช้ีที่ 1.8 /     

ตัวบงช้ีที่ 1.9 /     

รวม 6 1 1    

คิดเปนรอยละ 75.00 12.50 12.50   

คาเฉลี่ยการประเมิน 4.63(ดีมาก) 

 

 

2.3ตรวจสอบประเมิน (C) 

    -วางกรอบการประเมิน 

    -จัดหาหรือจัดทําเคร่ืองมือ 

    -เก็บขอมูล 

    -แปลความหมาย 

    -ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

2.4 นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 

    -ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 

    -วางแผนในระยะตอไป 

    -จัดทําขอมูลสารสนเทศ 



 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

             จํานวน 5 ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 2 

ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 /     

ตัวบงช้ีที่ 2.2 /     

ตัวบงช้ีที่ 2.3 /     

ตัวบงช้ีที่ 2.4 /     

ตัวบงช้ีที่ 2.5  /     

รวม 5     

คิดเปนรอยละ 100.00     

คาเฉลี่ยการประเมิน 5.00(ดีมาก) 

 

 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 12 ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 3 

ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 /     

ตัวบงช้ีที่ 3.2 /     

ตัวบงช้ีที่ 3.3 /     

ตัวบงช้ีที่ 3.4 /     

ตัวบงช้ีที่ 3.5  /     

ตัวบงช้ีที่ 3.6  /    

ตัวบงช้ีที่ 3.7 /     

ตัวบงช้ีที่ 3.8 /     

ตัวบงช้ีที่ 3.9 /     

ตัวบงช้ีที่ 3.10  /    

ตัวบงช้ีที่ 3.11  /    

ตัวบงช้ีที่ 3.12 /     

รวม 9 3    



 

คิดเปนรอยละ 75.00 25.00    

คาเฉลี่ยการประเมิน 4.75(ดีมาก) 

 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 1 ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 4 

ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 /     

รวม 1     

คิดเปนรอยละ 100.00     

คาเฉลี่ยการประเมิน 5.00(ดีมาก) 

 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

จํานวน 1 ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 5 

ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีที่ 5.1  /    

ตัวบงช้ีที่ 5.2  /    

รวม  2    

คิดเปนรอยละ  100.00    

คาเฉลี่ยการประเมิน 4.00(ดี) 
 

ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง

ไทยและพลโลก จํานวน 4 ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 6 

ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีที่ 6.1 /     

ตัวบงช้ีที่ 6.2 /     

ตัวบงช้ีที่ 6.3 /     



 

ตัวบงช้ีที่ 6.4 /     

รวม 4     

คิดเปนรอยละ 100.00     

คาเฉลี่ยการประเมิน 5.00(ดีมาก) 
 

ตารางที่ 7 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 7 

ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีที่ 7.1 /     

ตัวบงช้ีที่ 7.2  /    

รวม 1 1    

คิดเปนรอยละ 50.00 50.00    

คาเฉลี่ยการประเมิน 4.50(ดีมาก) 

 

 

4.จุดเดน จุดที่ตองพฒันาของสถานศึกษา 

4.1 จุดเดนของสถานศึกษา 

 4.1.1 สถานศึกษาต้ังอยูในภูมิภาคที่มีการพัฒนาแบบพหุวัฒนธรรม 

 4.1.2 สถานศึกษามีโครงการความรวมมือไทย-อินโดนีเซีย 

 4.1.3 วิทยาลัยมีผูนําที่มีวิสัยทัศนมีความต้ังใจเสียสละในการพัฒนาองคกร 

 4.1.4 วิทยาลัยมีหอพักเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

 4.1.5 ไดรับความรวมมือการสนับสนุนจากนโยบายในการพัฒนาที่หลากหลายจากองคกร

ตาง ๆ  

 4.1.6 เปนสถานศึกษาอาชีวเกษตรเพียงสถานศึกษาเดียวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

4.2 จุดที่ตองพัฒนาของสถานศึกษา 

4.2.1 สรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สอดคลองเหมาะสมไดมาตรฐาน 

4.2.2 พัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองแกผูเรียนที่สอดรับกับชุมชนและสังคม 

  4.2.3 พัฒนาเกณฑมาตรฐานทางดานพัฒนาผูเรียนที่ยึดตามสภาพจริง เนนการเพิ่ม 

ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน  ดานการใชภาษาและคณิตศาสตร 

4.2.4 สรางศูนยการเรียนรูที่เปนมาตรฐานในระดับสากล 

4.2.5 เช่ือมโยงกับเครือขายการเรียนรูรูปแบบสรางความรวมมือระหวางนานาชาติใน 

ภูมิภาคอยางเปนรูปธรรม 

5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 



 

 วิทยาลัยฯ ไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดดังน้ี 

5.1 แผนพัฒนาผูเรียน 

5.1.1 จัดการเรียนการสอน โดยมุงสมรรถนะอาชีพ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
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บทท่ี 1 

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
 

1.ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

1.1 ประวัติความเปนมาและสภาพท่ัวไปโดยสังเขป 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรประมงปตตานี  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมช่ือวิทยาลัยประมงปตตานี เปนสถานศึกษาที่

ไดรับการจัดต้ังโดยความประสงคและความตอ งการของประชาชน ในพื้นที่ 3   จังหวัดชายแดน

ภาคใต (ปตตานี  ยะลา  นราธิวาส)   โดย นายพลากร  สุวรรณรัฐ ผูวาราชการจังหวัดปตตานี เปนผูขอ

ใชที่ดิน เพื่อจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานีและมีประวัติความเปนมาดังน้ี 

 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2536  กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ัง นายวีระศักด์ิ  วงษสมบัติ  ผูอํานวยการ

วิทยาลัยประมงติณสูลานนทสงขลาเปนผูประสานงานในการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี พรอมศึกษา

ความเปนไปไดของโครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพปตตานีเปนสํานักงานช่ัวคราวของวิทยาลัยประมง

ปตตานี  โดยกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ผูอํานวยการ บุญชุม เปยแดง  ไดมอบใหวิทยาลัยประมงติณสูลา

นนทรวมกับศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน เปนผูสํารวจพื้นที่วางแผนการใชที่ดินและจัดทาํแผนหลกั

งานฟารม 

 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดต้ัง “วิทยาลัยประมงปตตานี” 

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ  จึงใหจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานีในพื้นที่

หมูทึ่ 7 ตําบลตุยง และพื้นที่หมูที่ 2 ตําบลบางตาวา  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี  เปนสถานศึกษาใน

สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยนายสังขทอง  ศรีธเนศ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

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

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี  ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีและไดขอสนับสนุน

งบประมาณ งบกลาง ประจําป 2540 โดยจายตามโครงการพัฒนาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  คือ 

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

นายอุดม  จันทรพาหา อาจารย 7 ระดับ 2 มาชวยปฏิบัติราชการ  

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ังใหนายประภาค ขวัญชัยรัตน ผูชวย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส   ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี     

โดยมีวาที่รอยตรีนิพนธ  ภูพลับ , นายสุรัตนชัย  อมรจันทราภรณ , นางสาวสมสมัย  พลอินตา     และนาย

ภิเษก  สองสง เปนคณะทีมงานชวยเหลือ   

 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2545  กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ัง  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาสทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีอีกหนาที่หน่ึงขณะน้ัน นายไกรสีห  

ชัยพรหม  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ทําหนาที่เปนผูอํานวยการ



 

วิทยาลัยประมงปตตานี อีกหนาที่หน่ึง และไดมอบหมายใหนายปรีชา  เวชศาสตร  ผูชวยผูอํานวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขตวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยมีนาย

พิเสก  สองสง  เปนอาจารยผูสอนอยูเพียงคนเดียว  เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน และดูแลความเปน

วิทยาลัยอยู 

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

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  จึงตองทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมง

ปตตานี  อีกหนาที่หน่ึง  ตามคําสั่งเดิมของกรมอาชีวศึกษา  และนายสุชาติ   พรหมหิตาทร  ผูอํานวยการ

วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนราธิวาส  ก็ไดมอบหมายใหนายปรีชา  เวชศาสตร  ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส     ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขต วิทยาลัยประมงปตตานี  เชนเดิม  โดย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ไดมอบหมายใหนายพงษศักด์ิ ราชสุวรรณ ตําแหนงอาจารย 1 

ระดับ 5 และนายอนุชาติ บุรีรัตน ครูพิเศษจางสอน   มาชวยบริหารจัดการดําเนินการจัดการเรียนการสอน

รวมดวย 

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

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยมี

นายพงษศักด์ิ  ราชสุวรรณ  และนายอนุชาติ  บุรีรัตน  ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ (คําสั่งภายในวิทยาลัย)

ทั้ง 3 คน ไดใชอาคารเรียนช่ัวคราวทําเปนสํานักงาน หองเรียน หองครัว หองละหมาด หองสมุด พักกินนอน

ประจําภายนในวิทยาลัยตลอดมา และดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.)ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตไดเต็มรูปแบบและเริ่มแกไขปญหาเรื่องที่ดิน เรื่องการ

จัดการเรียนการสอนอยางแทจริง 

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2546  นายปรีชา  เวชศาสตร ไดผลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมง

ปตตานี  เขาสูนโยบายเฉพาะกิจการแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต    เพื่อของบประมาณ 

งบกลางป 2546  )แตยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ(  

 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 นายปรีชา  เวชศาสตร ทําหนาที่รองผูอํานวยการวิทยาลัยประมง

ปตตานี ไดผลักดันโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี เขาสูประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและธํารงเอกลักษณของทองถ่ิน การสงเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับใหไดมาตาม

ของยุทธศาสตรจังหวัดปตตานี 

 วันที่ 11 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2547 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีไดเขาช่ือย่ืนเสนอ

ขอจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานีตอนายวันมูหะมัดนอร  มะทา ผูวาราชการจัดหวัดปตตานี พลเอกชวลิต  

ยงใจยุทธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  นายอดิศัย  โพธารามิก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

และนายนิกร  จํานง รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เพื่อผลักดันเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. นายปรีชา  เวชศาสตร ไดผลักดันโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี

โดยผานการทําประชาคมระดับหมูบาน ระดับตําบลบางตาวา ตําบลตุยง ระดับอําเภอของอําเภอหนองจิก

เขาสูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดปตตานี  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต(ยะลา ปตตานี นราธิวาส) โดยไดเสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี 



 

วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 นายปรีชา  เวชศาสตร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแกวทํา

หนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  ไดจัดทําโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานีไปเสนอตอกอง

อํานวยการเสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต(กอ.สสส.จชต.) เน่ืองจากรัฐบาลไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ทางงบประมาณโครงการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณระยะที่ 2 ของวิทยาลัยประมงปตตานีไดถูกพับไป  

เมื่อนายปรีชา เวชศาสตรช้ีแจงถึงความจําเปนและมีความสําคัญตอวิทยาลัยประมง ทางกองอํานวยการ

เสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต(กอ.สสส.จชต.) จึงอนุมัติงบประมาณมาให25,000,000 บาทโดยมีงบ

บุคลากร งบอุดหนุน และงบลงทุน โดยไดสรางอาคารเรียน 2 ช้ัน 8 หองเรียน 2 หลัง อาคารฝกอาชีพ 1 

ช้ัน มีใตถุนโลง จํานวน 2 หลังอาคารประกอบศาสนกิจ จํานวน 2 หลัง หอพักนักศึกษาจํานวน 1 หลัง โรง

เพาะฟกสัตวนํ้ากรอยจํานวน 1 หลัง ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑยานพาหนะ(รภตู 

จํานวน 1 คัน และรถกระบะจํานวน 1 คัน) โดยมีวาที่รอยตรีนิพนธ ภูพลับรองผูอํานวยการสถานศึกษา 

เปนผูดําเนินการพรอมดวยนายประวิทย อองสุวรรณ และนายวรยุทธ ชีวรัตนทําหนาที่รองผูอํานวยการ

(คําสั่งภายใน)นายกิตติวรรณ ชีวรัตน นายประพัฒน กองแกว และบุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี

มารวมดําเนินการ 

วันที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2547 นายปรีชา  เวชศาสตร ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมง

ปตตานี ขอเสนอหนวยเบิกใหม ใหวิทยาลัยประมงปตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดอนุมัติ 

ใหมีรหัสหนวยงาน  รหัสหนวยเบิกยอย และรหัสบัญชียอย  ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547   

 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2548  นายปรีชา  เวชศาสตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแกวทํา

หนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี ไดเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ของ

วิทยาลัยประมงปตตานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ  จากงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แบบบูรณาการ

ตอจังหวัดปตตานี    และไดรับงบประมาณจํานวน 7,772,900 บาทเปนงบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบ

ลงทุนโดยสรางโรงอาหารอเนกประสงค ปายวิทยาลัย ปอมยาม เสาธงชาติ ปรับปรุงหองเปนหองเรียนรวม

และหองประชุม หองนํ้า 4 หลัง และครุภัณฑยานพาหนะ(รถบรรทุก 6 ลอจํานวน 1 คัน)  

 ปงบประมาณ 2550 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน(งบ

ลงทุน) สรางโรงเรือนฝกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า 1 หลัง สรางอาคารบานพักครู 6 หนวย 2 ช้ัน 1 

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

บาทและชุดกลองวงจรปดงบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 1 ชุดเปนเงิน

900,000 บาท   

 นายปรีชา  เวชศาสตร  ไดของบกลางป 2550 สรางฟารมตัวอยาง ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า สราง

บานพักเกษตรกร สรางถนนภายในวิทยาลัย ซื้อรถแทรกเตอรจํานวน 1 คัน และสรางรั้วรอบวิทยาลัยรวม

งบประมาณเปนเงิน 14,200,000 บาท 

 ปงบประมาณ 2551 วิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตโครงการพัฒนาการศึกษาในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ตามกลยุทธการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาอาชีพเฉพาะทาง

เช่ือมโยงการมีงานทําเพื่อความมั่นคง(วิทยาลัยประมงปตตานี) เปนเงิน 8,000,000 บาท  



 

ปงบประมาณ 2552  ไดรับจัดสรรงบลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปน

รายการปรับปรุงถนนภายในฟารมตัวอยาง เปนเงิน 5 ,000, 000  บาท ครุภัณฑชุดมัลติมีเดีย เปนเงิน 

1,850, 000 บาท   

ปงบประมาณ 2553  ไดรับงบเงินกู  (SP:2) โครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2  สราง

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

ระบบนํ้าเพื่อใชในฟารมเกษตรผสมผสานจากโครงการชลประทานปตตานี กรมชลประทาน งบประมาณ 

10,000,000 บาท  

ปงบประมาณ 2554 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดสรรงบประมาณ  )งบลงทุน  (คา

ที่ดิน สิ่งกอสราง ในการปรับปรุงอาคารโรงเรือน งบประมาณ 5,880,000 บาท และคาขยายขอบเขตไฟฟา

แรงตํ่าภายในแปลงเกษตรผสมผสาน  งบประมาณ 1,800,000 บาท  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดวิทยาลัยประมง

ปตตานี วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554   ณ วิทยาลัยประมงปตตานี จังหวัดปตตานี เวลา 11.00 น   .สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่น่ังจากโรงพยา บาล

ปตตานี อําเภอเมืองปตตานี ไปยังวิทยาลัยประมงปตตานี อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี โดยมีรัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ นางนริศรา  ชวาลตันพิพัทธ ทูลเกลาฯ ถวายพวงมาลัย  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินเขาพลับพลา   รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานความเปนมา ของวิทยาลัยประมงปตตานี 

 ปงบประมาณ 2555 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ )งบลงทุน (ครุภัณฑรถบริการสงเสริมการเกษตร

เคลื่อนที่ พรอมอุปกรณ จํานวน 1  คัน งบประมาณ 850,000  บาท คาสรางสนามฟุตซอล พรอมติดต้ัง

อุปกรณ จํานวน รายการ งบประมาณ 1,993,000 บาท   

  ปงบประมาณ 2556 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 499,995.16 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน

ศูนยการเรียนรูวิชาชีพอําเภอยะหริ่ง  

  22 พฤศจิกายน 2556 วิทยาลัยไดรับการจัดต้ังเปนสวนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 

3 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 168 งและเปลี่ยนช่ือใหมเปน “วิทยาลัย

เทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี”                                                                             

 1.2 ขนาดและท่ีต้ัง      

   วิทยาลัยประมงปตตานีต้ังอยูที่ หมูท  ๒ ตําบลบางตาวา และ หมู 8 ตําบลตุยง อําเภอ

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

   -  แปลงท่ี 1 ติดเขต ม. 2 ตําบลบางตาวา อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี จํานวน  

152  ไร 3  งาน  40.2 ตารางวา  

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

1 งาน  52.6  ตารางวา  

 1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 



 

  วิทยาลัยต้ังอยูในพื้นที่เขตชายฝงทะเล อยูภายใตอิทธิพลของนํ้าข้ึนนํ้าลง ลักษณะของ

ระบบนิเวศเปนแบบปาชายเลน สภาพชุมชนรอบวิทยาลัยประกอบอาชีพการประมง รอยละ 90 ใช

เรือประมงแบบพื้นบาน   (กอและ) และรับจางทั่วไป สวนใหญ รอยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม 

  สภาพทั่วไปของวิทยาลัยเหมาะสําหรับการสงเสริมและจัดการเรียนรูทางดานการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และการอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล 

1.4 งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น    40,456,403    บาท รายละเอียดในตารางที่ ๑.๑ 

ตารางที่ 1.1 งบดําเนินงาน งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1. งบบุคลากร 

    (เงินเดือน, เงินประจําตําแหนง, เงินวิทยฐานะ, คาจางลกูจางประจํา) 5,956,245 

2. งบดําเนินงาน  

    2.2 งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําป 14,252,900 

    2.3 คาสาธารณูปโภค 1,551,710.91 

3. คาเสื่อมราคา 5,990,422.20 

4. งบเรียนฟรี 15 ป : คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนข้ันพื้นฐาน)  

    4.1 คาจัดการเรยีนการสอน 2,276,250 

    4.2 คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อปุกรณ+กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 1,164,975 

5. งบรายจายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตางๆ)  

    5.1 อุดหนุน อศ.กช. 999,000 

    5.2 ศูนยบมเพาะ 80,000 

    5.3 กระจายโอกาสทางการศึกษา 635,500 

    5.4 ออกกลางคัน 120,000 

    5.5 ระยะสั้น 87,900 

    5.6 Fix it center 540,000 

    5.7 ทุนราชกุมาร ี 45,000 

    5.8 หารายไดระหวางเรียน 83,000 

    5.9 ผลิตและพฒันาบุคลากร 72,000 

    5.10  สถานศึกษาขนาดเล็ก 200,000 

    5.11 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 38,500 

    5.12 ทุน จชต. 2,663,000 

    5.13 คาใชจาย จชต. 200,000 

6.งบลงทุน 3,500,000 

รวมงบดําเนินการท้ังสิ้น 40,456,403 



 

 

2. สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยประมงปตตานี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545

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

สถานศึกษามีดังน้ี 

 2.1จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 

ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ถึงตารางที่ 1.5 

 

ตารางที่ 1.2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับช้ัน หลักสูตร เพศ (ปการศึกษา 2558) 

ระดับชั้น 

หลักสูตร 
รวม 

ปกติ+ทวิภาคี เทียบโอนฯ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ท้ังหมด 

ปวช. 1 59 48 - - 59 48 107 

ปวช.2 41 36 - - 41 36 77 

ปวช. ๓ 21 14 - - 21 14 35 

รวมระดับ ปวช. 121 98 - - 121 98 219 

ปวส. 1 53 41 - - 53 41 94 

ปวส. 2 114 71 - - 114 71 185 

รวมระดับ ปวส. 167 112 - - 167 112 279 

รวมท้ังหมด 288 210 - - 288 210 498 

 

ตารางที่ 1.3 จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตรประเภทวิชา 

สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปดสอน) 

รุนท่ี/ป หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จํานวนรายวิชา 
จํานวนผูเรียน 

ชาย หญิง รวม 

 (ไมไดเปดสอน)      

       

 

ตารางที่ 1.4 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง (ปการศึกษา 2558) 

ผูบริหาร/แผนก จํานวน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/ครู 



 

วิชา (คน) 

ขา
รา

ชก
าร

 

พ
นัก

งา
นฯ

 

อัต
รา

จา
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ
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ป.
 โ

ท 

ป.
 ต

รี 
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กว

า 
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วย
 

ครู
 ค

ศ.
๑ 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 

ชํา
นา

ญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 

เชี่
ยว

ชา
ญ

 

ผูอํานวยการ 1 1 - - 1 - 1 - - - - - - - 1 

รองผูอํานวยการ 2 2 - - 2 - - 2 - - - - - 2 - 

ครูชํานาญการพเิศษ 2 2 - - 1 1 - 1 1 - - - - 2 - 

ครูชํานาญการ 7 7 - - 6 1 - 2 5 - - - 7 - - 

คร ู 4 4 - -  4 - 2 2 - - 4 - - - 

ครูผูชวย 6 6 - - 3 3 - 1 5 - 6 - - - - 

พนักงานราชการ คร ู 11 - 11 - - 11 - - 11 - - - - - - 

ครูจางสอน - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 33 22 11 - 13 20 1 8 24 - 6 4 7 4 1 

 

 

ตารางที่ 1.5 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงสราง

บริหารสถานศึกษา 

จํานวน 

(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
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ชก
าร

 ก
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ลูก
จา

งชั่
วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ตน

 ห
รือ

 ต
่ําก

วา
 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
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ญ

ญ
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รี 

สูง
กว

า 
ป.

 ต
รี 

ฝายบริหารทรพัยากร 19 - 13 6 9 10 5 4 4 6 - 

ฝายแผนงานและความ

รวมมือ 

6 - 4 2 5 1 1 - - 5 - 

ฝายวิชาการ 4 - - 4 - 4 - - - 4 - 

ฝายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา 

5 - 2 3 3 2 1 - - 4 - 

รวมท้ังหมด 34 - 19 15 17 17 7 4 4 19 - 

 

2.2 ระบบโครงสรางบริหาร 

 เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวม

ทํา รวมประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการ

บริหารงานดังน้ี (แสดงแผนภูมิโครงสรางการบริหารของวิทยาลัย) 



 

 

 

 

คณะกรรมการวิทยาลัย 
นายปรีชา  เวชศาสตร 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง

ปตตาน ี

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายประวิทย อองสุวรรณ 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายนิยา  ดวงโสน 

ฝายวิชาการ 

นายประวิทย อองสุวรรณ 

 

ฝายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

นายประวิทย   อองสุวรรณ 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

ชื่อ...นายประพัฒน กองแกว... 

งานบคุลากร 

ชื่อ....นางนติยา ดวงโสน... 

งานการเงิน 

ชื่อ....นางสาวกะตีเยาะ  ครู... 

งานการบัญช ี

ชื่อ..นางสาวรูฮานี  บาเฮง..... 

งานอาคารสถานที ่

ชื่อ....นายผจญ สิงหจนิดา.... 

งานพัสด ุ

ชื่อ...นายสาวเปาอีสะห สุหลง. 

งานประชาสมัพันธ 

ชื่อ...น.ส.จิรสดุา  อรุณรัตน.... 

งานทะเบียน 

ชื่อ  นางสาวกมลาณัช ทองเจริญ 

งานวางแผนและความรวมมือ 

ชื่อ...นายนติยา  ดวงโสน..... 

งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

ชื่อ...น.ส.จิรสดุา อรุณรัตน.... 

งานความรวมมือ 

ชื่อ..นางสาวนิลาวัณย ชวยนุกูล..... 

งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ 

ชื่อ...นายปกรูรอซี  บากา...... 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ชื่อ...นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร..... 

งานสงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ 

ชื่อ.....น.ส.สภุัก  ออนทอง...... 

งานฟารมเกษตร 

   ชื่อ...นายมุสตากีม  มะแซ.... 

งานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา 

ชื่อ...นายประวิทย  อองสุวรรณ.... 

งานครูที่ปรึกษา 

ช่ือ...นางสาวศลิษา ศรีสุข... 

งานปกครอง 

ชื่อ...นายนอิับดุลเลาะ ปานาวา.... 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

ชื่อ...นางธันยพัต จนัทรศรีราษฎ..... 

งานสวัสดิการนกัเรียน นักศกึษา 

ชื่อ..นายธันยพัต จันทรศรีราษฎร.. 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

ชื่อ....นางสาวนลิาวัณย ชวยนุกูล.... 

งานพัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอน 

ชื่อ..นางจันทรเพ็ญ ไชยนุย... 

แผนกวิชา 

-  หัวหนาแผนกประมง (นายมะนาเซ  ดอเปาะ) 

- หัวหนาแผนกวิชาเกษตรศาสตร (นางกิตติวรรณ ชีวรัตน) 

- หัวหนาแผนกวิชาแปรรูปฯ (น.ส.จันทรเพ็ญ  ไชยนุย) 

- หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (นายอดุลย  เมาะอะ) 

- หัวหนาแผนกชางกลเกษตร (นายประพัฒน  กองแกว) 

- หัวหนาแผนกวิชาพ้ืนฐานประยุกต (น.ส.สุภัก  ออนทอง) 

งานวิทยบริการและหองสมดุ 

ชื่อ.....น.ส.นุสราสินี  ณ พัทลุง..... 

 

งานวัดผลและประเมินผล 

ชื่อ...นางฉันทนา ปานาวา...... 

งานสื่อการเรียนการสอน 

ชื่อ...นายอดุลย เมาะอะ..... 

งานอาชีวศกึษาระบบทวภิาค ี

ชื่อ....นายวรยุทธ ชีวรัตน .....  

งานฟารมประมง 

ชื่อ...นายมะนาเซ ดอเปาะ... 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายประพัฒน  กองแกว 

 



 

1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

 (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมใน

รอบปการศึกษา) 

1.นายปรีชา  เวชศาสตร ไดรับเกียรติบัตร เขารวมกิจกรรมจิตอาสา โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวย 

ประชาชน “ตรวจรถกอนใช ปลอดภัยแนนอน” ชวงเทศกาบปใหมอยางดีเย่ียม ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 

2556 ถึง 2 มกราคม 2557 จาก   สอศ. รวมกับ กรมการขนสงทางบก 

2.วิทยาลัยไดรับโลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขันจรวจขวดนํ้า 4 ประเภทยิงไกล ระดับ

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ปวช. และ ปวส. เน่ืองในงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้งที่ 9 ระหวาง 3-

7 กุมภาพันธ 2557 จาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

3.วิทยาลัยไดรับโลรางวัลชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดนํ้า 4 ประเภทยิงไกล ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  

ปวช. และ ปวส. เน่ืองในงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้งที่ 9 ระหวาง 3-7 

กุมภาพันธ 2557 จาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

4.อกท.หนวยปตตานี ไดรับเกียรติบัตร เขารวมหนวยรวมกิจกรรมดีเดน ระดับชาติ ครั้งที่ 35 จาก 

องคการ 

เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5.วิทยาลัยไดรับเกียรติบัตรสนับสนุน “โครงการอบรมจริยธรรมศาสนา ภาคฤดูรอน” ระหวางวันที่ 

20-24  

เมษายน 2557 จาก ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ดารุลนาอีม (บาโงเปาว) บานบางปลาหมอ 

ม.8 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปตตานี 

6.นายปรีชา   เวชศาสตร ไดรับเกียรติบัตร เขารวมกิจกรรมจิตอาสา โครงการอาชีวศึกษารวมดวย

ชวย 

ประชาชน “ตรวจรถกอนใช ปลอดภัยแนนอน” ชวงเทศกาลสงกรานต อยางดีเย่ียม ระหวางวันที่ 11-17 

เมษายน 2557 จาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7.วิทยาลัย ไดรับเกียรติบัตร นําเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเปนสถานศึกษาตนแบบ ระดับภาค ภาคใต  

โครงการเสริมสรางคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

จาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

8.วิทยาลัย ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ รับคัดเลือกเปนสถานศึกษาตนแบบ ระดับภาคใต อันดับที่ 1  

โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

จาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9.วิทยาลัย ไดรับเกียรติบัตร รับคัดเลือกเปนสถานศึกษาตนแบบ ระดับภาคใต อันดับที่ 1 โครงการ

สราง 



 

เสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 จาก สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

10.วิทยาลัย ไดรับเกียรติบัตร รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ดาน

การ 

อาชีวศึกษา ต้ังแตวันที่ 29 เมษายน 2557 จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) 

 

 

11.นายปรีชา   เวชศาสตร  ไดรับโลเกียรติคุณ ผูมีสวนรวมในการสรางเกียรติประวัติแก

วิทยาลัยเทคนิค 

กาญจนาภิเษกปตตานี จาก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปตตานี 

12.วิทยาลัย ไดรับโลเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ โครงการอาชีพการเพาะขยายพันธุปลานิล สาขา

ประมง ใน 

การดําเนินการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยหลักการใชโครงการเปนฐาน (Project Based Learning : PBL) 

ระดับประเทศ ประจําป 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด จาก สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

13.วิทยาลัย ไดรับโลเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ โครงการอาชีพการผลิตขาวเกรียบปลา สาขา

อุตสาหกรรม 

เกษตร ในการดําเนินการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยหลักการใชโครงการเปนฐาน (Project Based 

Learning : PBL) ระดับประเทศ ประจําป 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด จาก สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.วิทยาลัย ไดรับโลเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ โครงการอาชีพการเลี้ยงไกแบบฮาลาล สาขาสัตว

ศาสตร ใน 

การดําเนินการพัฒนาผูเรียนสูงานฟารม โดยหลักการใชโครงการเปนฐาน (Project Based Learning : PBL) 

ระดับประเทศ ประจําป 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด จาก สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

15.นายปรีชา   เวชศาสตร ไดรับโลเกียรติคุณ สนับสนุนสงเสริมการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี 

โดย 

มุงเนนใหผูเรียนสามารถสรางประกอบและบํารุงรักษาอากาศยานขนาดเล็กที่ไดมาตรฐานสากลภายใตความ

รวมมือกับบริษัท ซันชายน เอวิเอช่ัน จํากัด จาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

16.นายมะไซดี  บินอาแวสนิ อกท.หนวยปตตานี ไดรับเกียรติบัตร รับรางวัล สมาชิก อกท.ดีเดน 

ระดับภาค  

ภาคใต ครั้งที่ 36 ปการศึกษา 2557 จาก องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  



 

17.หนวยปตตานี ไดรับเกียรติบัตร รับรางวัล อันดับที่ 3 มาตรฐานเหรียญทอง การแสดงนันทนาการ 

ระดับ 

ภาค ภาคใต ปการศึกษา 2557 จาก อกท.ภาคใต ครั้งที่ 36 จาก องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

18.หนวยปตตานี ไดรับเกียรติบัตร รับรางวัล อันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง หนวย อกท.รวม

กิจกรรม 

ดีเดน ระดับภาค ภาคใต ปการศึกษา 2557 ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคใต ครั้งที่ 36 จาก องคการ

เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

19.หนวยปตตานี ไดรับโลรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแสดงนันทนาการ ในการประชุม

วิชาการ  

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ภาคใต ครั้งที่ 36 ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ จาก องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ

ไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

20.วิทยาลัย ไดรับโลเกียรติคุณ ความเปนเลศิในการดูแลผูเรียนและการเย่ียมบานผูเรียน ผูปกครอง 

ใน 

รูปแบบ “หมูบานมหาดไทยโมเดล” และ “อําเภอโมเดดล” จาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

21.วิทยาลัยบันทึกขอตกลงในการรวมดําเนินงาน “โครงการลดเมืองรอน ดวยมือเรา” ปที่ 10 จาก 

บริษัทโต 

โยตา มอเตอรประเทศไทย จํากัด และ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

22.วิทยาลัย ไดรับโลเกียรติคุณ ในงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทําจังหวัด

ชายแดน 

ภาคใต ประจําป 2557 จาก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

23.นางพัชรี  โชติรัตน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับประเทศ สวนภาคใต “โครงการชีว

วิถีเพื่อ 

การพัฒนาอยางย่ังยืน” ประเภทที่ 4 ราษฎรไดรับความรูจากวิทยาลัยนําไปใชไดอยางดีเดน จาก การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย 

24.ชุมชนบานปาศรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับประเทศ สวนภาคใต “โครงการชีววิถี

เพื่อการ 

พัฒนาอยางย่ังยืน” ประเภทที่ 5 ชุมชนไดรับความรูจากวิทยาลัยนําไปใชไดอยางดีเดน จาก การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย 

1.5 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําป

การศึกษา 2558 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังน้ี 

 



 

ดาน เปาหมายความสาํเร็จ 

1.5.1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาผานตามเกณฑมาตรฐาน 

1.5.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีหลกัสูตรสมรรถนะบรูณาการเศรษฐกจิ

พอเพียง 

1.5.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

1.5.4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ชุมชนไดรับความพึงพอใจตองานบริการ 

1.5.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย รางวัลชนะเลิศระดับภาค ชาติ และครบตาม

จํานวนตอคนและหลักสูตร 

1.5.6 การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมอืง

ไทยและพลโลก 

จํานวนกิจกรรมเขารวมตามโครงการตางๆ 

1.5.7 การประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพตอเน่ือง 

1.5.8 การจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวนผูเขารวมการฝกอบรมผานเกณฑ 

 

1.6 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 

 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2558 ซึ่งประชาคมของ

สถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังน้ี 

ดาน เปาหมายความสาํเร็จ 

1.6.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผู เรียน ครูและ

บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีขวัญกําลังใจใน

การปฏิบัติหนาที่ 

1.6.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท มีเหตุทะเลาะวิวาทในระดับตํ่า 

1.6.3 ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม มีสิ่งแวดลอมที่ดี 

1.6.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน การต้ังครรภกอนวัยอันควร เปนสังคมแหงการเรียนรูเต็มรูปแบบ 

1.6.5 ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม ไมมีกรณีการเลนพนันและมั่วสมุในสถานศึกษา 

ดานพัฒนาบุคลากร เปาหมายความสาํเร็จ 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรูตามเปาหมาย มี คุณธรรม 

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2.โครงการศึกษาดูงานและฝกงานในสถานประกอบการ ปฏิบัติงาน 

3.สงเสริมความรูและทักษะในการปฏิบัติหนาที่ มี อ งค ความรู และพัฒนา ศักยภาพความ รู

ความสามารถ 

4.สงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวม นําความรูประสบการณมาพัฒนางานไดดี 

ดานวัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี เปาหมายความสาํเร็จ 

1.สรางแหลงเรียนรูครบทุกสาขาอาชีพที่เปดการเรียนการสอน

แตละรายวิชา 

งานฟารมสาขาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และฟารม

เกษตร 

2.มีหองปฏิบัติการและงานฟารมเฉพาะทาง อาคารปฏิบัติการและชุดฝกอุตสาหกรรมเกษตร 



 

ดานวัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี เปาหมายความสาํเร็จ 

3.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนตามรายวิชา

สาขาที่เปดสอนตามหลักสูตรในปการศึกษา 

วัสดุฝกในรายวิชาของแตละปการศึกษา 

4.จัดหาครุภัณฑสถานที่สําหรับบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดี จัดบรรยากาศหองเรียนที่ ดี และนันทนาการ

รองรับการจัดการเรียนการสอน 

ดานการเงิน งบประมาณ เปาหมายความสาํเร็จ 

1.สามารถเบิกจายไดตรงตามแผนการใชจายงบประมาณ เ บิ ก จ า ย เ งิ น ไ ด ต ร ง ต ามแ ผ นการ ใ ช จ า ย

งบประมาณ 

2.สามารถเบิกจายไดเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณน้ัน เบิกจายเงินไดเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 

3.มีการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินกอนดําเนินการเบิก

จายเงินทุกครั้ง 

หลักฐานในการเบิกจายเงินมีความถูกตองตาม

ระเบียบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 

การดําเนินงานของสถานศึกษา 
1.ปรัชญาสถานศึกษา  

 ปรัชญา      

  อดทน  แกรงกลา ฝาอุปสรรค  รักคุณธรรม 

 

วิสัยทัศน 

  “สรางแหลงเรียนรู  มุงสูสากล 

  พัฒนาคนอยางตอเน่ือง  ลือเลื่องแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ” 

 

 พันธกิจ 

1.พัฒนาความพรอมดานแหลงเรียนรูและหองเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน 

2.ดําเนินงานฟารมธุรกิจศึกษาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 

3.พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับ

สากล 

4.สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ใน

โรงเรียน 

ตํารวจตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

5.การเทียบโอนความรูและประสบการณ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่นําไปสูการ

ปฏิบัติ 

6.ศูนยการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอยางย่ังยืน 

7.พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผูเรียนการอาชีวศึกษาในทุกระดับช้ัน 

8.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียน 

การสอน 

9.สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ 

10.พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 

11.ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมความรวมมือ 

12.จัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

13.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 

14.พัฒนาพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

 

 

 



 

เปาประสงค 

1.จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร สาขาแปรรูปสัตวนํ้า และ 

สาขาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนา

ชนบท     (อศ.กช.) ตลอดทั้งจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีรวมกับสถาบันอุดมศึกษา 

2.จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นใหเกษตรกรผูสนใจ ชาวประมง และเยาวชนผูจบมัธยมศึกษา  

และประชาชนทั่วไป 

3.ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียน นักศึกษา และผูผานการฝกอบรม 

4.ดําเนินการธุรกิจฟารมศึกษาใหเปนตัวอยางแกนักเรียนยักศึกษา เยาวชน ประชาชน 

5.สรางรายไดใหนักศึกษาระหวางเรียน 

6.จัดการสอนรวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

7.บริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อใหเปนที่ยอมรบัของบุคลากร โดยทั่วไปภายใตโครงการ “อาชีว 

รวมดวย ชวยประชาชน” 

8.สงเสริมการทําวิจัยและพฒันา และโครงงาน/โครงการ 

9.จัดทํากจิกรรม/โครงการภายใตแผนการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต 

2. แนวปฏิบัติท่ีใชไปสูเปาหมายและกลยุทธท่ีตองการพัฒนาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  

วิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตร เปาหมายและกลยุทธ ดังน้ี 

2.1ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 เพื่อใหการดําเนินการศึกษาของสถานศึกษาบรรลเุปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังน้ี 

ดานผูเรียน เปาหมายความสาํเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1.การจัดการศึกษาตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 

บูรณาการทุกสาขางาน

อาชีพสูตรปฏิบัติ 

ศึกษา วิเคราะห วิจัยแนวทางจัดทําแนวทางการจัดการ

เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.การพฒันาบุคลากร จํานวนบุคลากรไดรับการ

พัฒนาตามกรอบ

มาตรฐานการศึกษา 

อบรม สัมมนา เขารวมตามสมรรถนะสาขาอาชีพ 

3.การขยายผลและพัฒนา

เครือขาย 

มีเครือขายการจัด

การศึกษารวมในทกุ

ระดับทีเ่หมาะสม 

พัฒนาสถานศึกษาเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูและระบบ

ขอมูลสารสนเทศ 

4.การเผยแพร

ประชาสมัพันธ 

จํานวนผูเขาถึงขอมูลองค

ความรู 

เพิ่มจํานวนวิชาการและชองทางการเผยแพร 

5.กระบวนการติดตาม

และประเมินผล 

นําผลการประเมินมา

ติดตามพัฒนาตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติ 

กําหนดกรอบแนวทางและแผนการดําเนินการติดตาม

ประเมินผล 



 

(ใหจัดทําจนครบเปาหมายสําเรจ็ทุกขอและสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา) 

 

 

 

3.การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

การประเมินคุณภาพภายนอก  

๑) กระบวนการนิเทศสะทอนระดับคุณภาพสาขาวิชา ๑) แผนกระบวนการนิเทศ ระดับสาชาวิชา สาขางาน 

๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพฒันาระบบแผนงาน

โครงการ 

๒) กําหนดปฏิทินการประชุม มสีวนรวมเพื่อกําหนดแผนงาน

โครงการ 

๓) ควรประมวลผลผูสําเรจ็การศึกษาและประกอบอาชีพอสิระ ๓) แผนติดตามผูเรียนสําเร็จการศึกษาภายใน ๑ ป 

๔) ประสานหนวยงานในการสนับสนุนงบประมาณเพิม่เติม ๔) งบประมาณตามยุทธศาสตรและหนวยงานภายนอก 

๕) วิเคราะหอัตรากําลังสอดคลองจํานวนผูเรียน ๕) แผนการกําหนดอัตรากําลงับุคลากรลวงหนา ๓ ป 

๖) หาวิธีการลดตนทุนในการผลิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและ

การนําไปใชประโยชน 

๖) เขารวมประกวดสิง่ประดิษฐและนวัตกรรมตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

๗) พัฒนาและเพิ่มระบบฐานขอมลูของสถานศึกษาและระบบ

ปองกันความปลอดภัยขอมลู 

๗) พัฒนาระบบงานฐานขอมลูตามศักยภาพของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด  

๑) เพิ่มทกัษะผูเรียนดานการสือ่สาร การฟง การสนทนา

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

๑) พัฒนาผูเรียนโดยใชโครงการงานกจิกรรมและเพิ่มผูสอน

จากตางประเทศ 

๒) ควรมีการบันทึกการใชเครื่องมือ อปุกรณ สื่อการสอน ๒) จัดทําสมุดการใชหองปฏิบัติการและสื่อ 

๓) มาตรฐานการเรียนรูสอดคลองกบัทองถ่ิน ๓) จัดผูเรียนทํากิจกรรมรวมกับชุมชนตามสาขางานอาชีพ 

๔) เพิ่มระบบครูทีป่รกึษาใหคําแนะนําชวยเหลือนักศึกษา ๔) แตงต้ังคําสั่งครูที่ปรึกษา จัดแผนพบผูปกครอง 

๕) การบริการวิชาชีพขาดการติดตามประเมินผลตอเน่ือง ๕) เพิ่มการประเมินผลหลงัฝกอบรมเสร็จสิ้นในทุกโครงการ 

๖) การนําสิง่ประดิษฐ โครงการ ผลงานวิจัยไปใชในการ

พัฒนาชุมชนนอย 

๖) เพิ่มชองทางการเผยแพรและวิธีการนําไปใชนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ งานวิจัยสูชุมชน 

๗) ครู อาจารย บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความเขาใจ 

ความหมาย เครื่องมือวัดและประเมินผลโครงการตามตัวบงช้ี 

๗) จัดโครงการอบรมใหความรู นิเทศตามวาระการประชุม 

รายบุคคลที่รบัผิดชอบ 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

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

๒) ดานหลักสูตรและประเมินผล ๒) จัดการเรียนการสอนตามสมรรถนะผูเรียน ประเมินผล

ตามสภาพจริง 

๓) ดานการบริหารจัดการ ๓) จัดตัวระบบปองกันความเสี่ยงในแตละดาน 

๔) ดานการบริการวิชาชีพและหลกัสูตรระยะสั้น ๔) เนนตามความตองการของทองถ่ิน ชุมชน 



 

๕) ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ วิจัย นวัตกรรม ๕) เพิ่มงานวิจัยในช้ันเรียนกบัครผููสอน 

 
 
 

บทท่ี 3 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนที่ยอมรับหรือ

ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการช้ีแจงระเบียบและหลักเกณฑของการวัดและประเมินผล

ทางการเรียนตามระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และปวส.  ใหแกครูผูสอน   

นักเรียน  นักศึกษารวมทั้งผูปกครองไดรับทราบ  

 ความพยายาม  วิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนดแผนงานโครงการและดําเนินงานตามแผนงานโครงการใน

การพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ  เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันปภายใต

กิจกรรม  โครงการที่หลากหลาย  ดังน้ี 

  1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ

เขาใจในดานการจัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

  2. จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา ในระดับปวช.และปวส.ประกอบดวยรายละเอียดของ

รายวิชาในแตละหลักสูตรรวมทั้งรายละเอียดของแตละรายวิชาที่นักเรียน นักศึกษา และผูปกครองควรทราบไว 

รวมไปถึงเกณฑการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร 

  3. ครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทกุภาคเรียน  รวมทั้งสื่อการเรียน

การสอนในแตละรายวิชา  พรอมดําเนินการจัดทําการวิจัยในช้ันเรียนเพือ่สงเสรมิและแกปญหาทีเ่กิดแกผูเรียน 

   4.จัดโครงการพฒันาบุคลากรโดยมีกจิกรรมในการพฒันาครใูหมีความรูในการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง 

5. ดําเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจรงิโดยเนนการมีสวนรวมของผูเรียน 

  6.มีการนิเทศติดตามการสอนของครใูนแตละแผนกวิชา 

  7.มีการบูรณาการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของหลกัเศรษฐกจิพอเพียงทุกรายวิชา 

  8.จัดใหมีระบบดูแลนักเรียน  นักศึกษาโดยครูที่ปรึกษา     

 

 ผลสัมฤทธิ ์ ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ

ที่กําหนดตามช้ันป คิดเปนรอยละ 87.50  คาคะแนน 5 ทําใหมีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับ ระดับดีมาก ดังตาราง 



 

 

 

 

 

 

  ตารางที่ 8 แสดงผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป  

ระดับ/ประเภท

วิชา 

สาขาวิชา 

สาขางาน 
ชั้นป 

(1) 

จํานวน

นักเรียน  

นักศึกษาที่

ลงทะเบียน 

(2) 

จํานวน

นักเรียน 

นักศึกษาที่

ออกกลางคัน 

(1-2) 

จํานวนผูเรียน

ที่เหลือ 

ผูมีผลการเรียน

เฉล่ียสะสม 2.00 

ขึ้นไป 

ปวช. 

ประเภทวิชา

เกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

สาขางานผลิตสัตวนํ้า 

1 13 - - 9 69.23 

2 10 - - 5 50.00 

3 12 - - 12 100.00 

รวม 35 - - 26 74.28 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

สาขางานผลิตสัตวนํ้า 

1 16 - - 14 87.50 

2 35 - - 25 71.43 

3 16 - - 9 56.25 

รวม 67 - - 48 71.64 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

สาขางานอุตสาหกรรม

เกษตร 

1 24 - - 22 91.67 

2 6 - - 6 100.00 

3 8 - - 7 87.50 

รวม 38 - - 35 92.11 

รวม ปวช. 140 - - 109 77.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตารางที่8 แสดงผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป (ตอ)  

ระดับ/ประเภท

วิชา 

สาขาวิชา 

สาขางาน 
ชั้นป 

(1) 

จํานวน

นักเรียน  

นักศึกษาที่

ลงทะเบียน 

(2) 

จํานวน

นักเรียน 

นักศึกษาที่

ออก

กลางคัน 

(1-2) 

จํานวน

ผูเรียนที่

เหลือ 

ผูมีผลการเรียน

เฉล่ียสะสม 2.00 

ขึ้นไป 

ปวส. 

ประเภทวิชา

ประมง 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

สาขางานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

1 15 - - 12 80.00 

2 11 - - 9 81.82 

รวม 26 - - 21 80.77 

สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 

สาขางานแปรรูปสัตวนํ้า 

1 32 - - 32 100.00 

2 10 - - 10 100.00 

รวม 42 - - 42 100.00 

ปวส. 

ประเภทวิชา

เกษตรศาสตร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

สาขางานเกษตรศาสตร 

1 37 - - 36 97.30 

2 37 - - 35 94.59 

รวม 74 - - 71 95.95 

สาขาวิชาชางกลเกษตร 

สาขางานเกษตรศาสตร 

1 10 - - 10 100.00 

2 2 - - 2 100.00 

รวม 12 - - 12 100.00 

ปวส. 

ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

สาขางานเทคโนโลยี

สํานักงาน 

1 12 - - 11 91.67 

2 14 - - 14 100.00 

รวม 26 - - 25 96.15 

รวม ปวส. 180 - - 171 95.00 

รวมทั้งสถานศึกษา 320 - - 280 87.50 

 

สรุป    นกัเรียน  นกัศกึษาทีมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนเฉลียสะสม 2.00 ขนึไปคิดเป็นร้อยละ ..87.50.... 

 คา่คะแนน....5....... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  1.1     (     )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (   )  ดีมาก  (     )  ดี   (     )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของ

ผูเรียน   

ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของผูเรียน 3 ดาน ไดแก  ดาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีการกําหนด

กลุมตัวอยางจากสถานประกอบการ  และบุคคลในชุมชน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจแบบประเมิน

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บขอมูล และนําขอมูลมาวิเคราะหผล  

 ความพยายาม  สถานศึกษาและครผููสอนไดมกีารกําหนดแผนงานและโครงการในการพฒันาผูเรียน   

ในกิจกรรมและโครงการ ตาง ๆ  

1.โครงการฝกงานตางภาคตางพื้นที่  

2.พัฒนาผูเรียนดานทักษะวิชาชีพและความรูดานวิชาการ 

 ผลสัมฤทธิ ์ ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หนวยงาน และบุคคลในชุมชน ที่

มีตอคุณภาพของผูเรียน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ทําใหระดับคุณภาพอยูในระดับ  ดีมาก ดัง

ตาราง 

 ตารางที่ 9.แสดงผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตอความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ 

หนวยงาน และบุคคลในชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน 

ผลการปฏิบัติ 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1.)สถานศึกษามกีารประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยาง  สราง

เครื่องมือเพื่อเก็บขอมลู  เก็บขอมูลจากลุมตัวอยาง  นําขอมลูมาวิเคราะห 

ผลการปฎิบัติ 

5.)สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปนรอย

ละ 80 ข้ึนไปเมื่อเทียบกบัขอมลูที่ไดรบัจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจาก

ภาพรวม 

    โดย  สถานศึกษามีผลการประเมินเฉลี่ย.....4.40..... 

          คิดเปนรอยละ  ๘๗.๑๐ เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากลุมตัวอยาง 

 
 

 

ปฏิบัติตาม

ประเด็น )1(  

และมผีลตาม 

)5(  

 

 

 

 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาโดยปฏิบัติตามประเด็น(1 )และมีผลตาม )5(  

ผลการประเมินตวับ่งชีที  1.2    (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (       )  ดีมาก  (     )  ดี   (  )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 



 

 
 
 
 
 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ จัดประชุมช้ีแจงผูเรียนทุกแผนกวิชา เพื่อสรางความตระหนัก ในการพัฒนา

ตนเองใหเปนผูมีความรู ความสามารถและทักษะตามสาขาวิชาชีพ 

 ความพยายาม  สถานศึกษามกีารจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดังตอไปน้ี 

1. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ 

2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

3. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

 ผลสัมฤทธิ ์ ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงช้ี 1.3 สงผลใหผูเรียนทีล่งทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยมีคาเฉลี่ยผูผานการประเมินที่รอยละ 

93.40  คาคะแนน 5 อยูในระดับดีมาก ดังตาราง 

ตารางท ี10 แสดงรอยละของผูเรียนทีผ่านเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับชั้นป 

จํานวนผูเรียนท่ี

ลงทะเบียนครบ 

ทุกรายวิชา 

จํานวนผูท่ีผานการ

ประเมิน 

มาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีผานการ

ประเมินฯ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ )ปวช(. แยกตามแผนกวิชา 

การผลิตสัตวนํ้า 11  11 100.00 

การเกษตร 17 12 70.59 

อุตสาหกรรมเกษตร 8 7 87.50 

รวมปวช. 36 30 83.33 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )ปวส(. แยกตามแผนกวิชา 

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 10 10 100.00 

เกษตรศาสตร 34 33 97.06 

แปรรปูสัตวนํ้า * 10 10 100.00 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 14 14 100.00 

ชางกลเกษตร 2 2  100.00 

รวมปวส. 70 69 98.57 

รวมสถานศึกษา 106 99 93.40 

 

สรุป    รอยละของผูเรยีนทีผ่านเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  รอยละ..........93.40........... 

ผลการประเมินตัวบงช้ีที่  1.3       (   ) ผาน  (    )ไมผาน 

ระดับการประเมิน   (   ) ดีมาก  (   ) ดี  (     )  พอใช 



 

    (    )  ปรับปรุง  (    )  ปรับปรุงเรงดวน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4  รอยละของผูเรียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V – NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) จัดประชุมช้ีแจงใหครูผูสอน ผูเรียน ใหทราบถึงความสําคัญของการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET) 

 ความพยายาม  สถานศึกษาและครูผูสอนไดมีการกําหนดแผนงานในการพัฒนาผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมี

สัมฤทธ์ิผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V– NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ

ข้ึนไป โดยมีกิจกรรมโครงการที่ไดดําเนินการ  ดังน้ี 

  1. วิทยาลัยฯมีแผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET)   

  2.แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา(V-NET)   

  3.จัดโครงการติวเขมเพื่อเตรียมความพรอมกอนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V - NET)  

  4.ประชุมครูผูสอนที่เกี่ยวของในรายวิชาที่ทําการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา(V-NET)   

 ผลสัมฤทธิ ์ ผลจากการพฒันาผูเรียนอยางเปนระบบสงผลใหผูเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ

ทางวิชาการทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET) คาคะแนน 4.45 อยูในระดับ  ดี  ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ตารางที่ 11 แสดงรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V – NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

ระดับช้ันป 
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน 

เขาสอบ 

จํานวนผูเรียนที่มีคาคะแนน

เฉล่ียระดับชาติข้ึนไป  

 

คิดเปนรอยละ  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ )ปวช(.แยกตามแผนกวิชา  

การผลิตสัตวน้ํา * 12 7 58.33 

การเกษตร 17 6 35.29 

อุตสาหกรรมเกษตร 8 6 75.00 

รวมปวช. 37 19 51.35 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 11 2 18.18 

เกษตรศาสตร 37 15 40.54 

แปรรูปสัตวน้ํา * 10 5 50.00 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 13 7 53.85 

ชางกลเกษตร 2 1 50.00 

รวมปวส. 73 30 41.10 

รวมสถานศึกษา 110 49 44.55 

คาคะแนน 

 

44.55
50 	푥		5 = 4.45	 

 

*หมายเหตุ นักศึกษาตกคางเขารวมสอบ 

สรุป    นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET) 

ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป รอยละ 44.55 คาคะแนน  4.45 

ผลการประเมินตัวบ่งชีที  1.4       (  ) ผ่าน  (     )ไม่ผ่าน 

ระดบัการประเมิน    (    ) ดีมาก (   ) ดี  (     )  พอใช้ 

    (    )  ปรับปรุง (      )  ปรับปรุงเร่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V – NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ    

ความตระหนัก  สถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ  โดยจัดรายวิชาภาษาอังกฤษไวในโครงสรางหลักสูตรทัง้ในระดับปวช. และปวส. จัดทําแผนงาน 

โครงการเพือ่สงเสรมิความรูทางดานภาษาอังกฤษใหแกผูเรียนและเพือ่ใหผูเรียนสามารถนําเอาความรูและ

ทักษะที่ไดไปใชในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานภาษาอังกฤษ  มีการจัดประชุมช้ีแจงใหครผููสอน 

ผูเรียน และผูปกครองทราบถึงความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET) 

ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

 ความพยายาม สถานศึกษาและครผููสอนกลุมวิชาภาษาอังกฤษไดมีการวางแผนและมีการดูแลผูเรียน

อยางเปนระบบเพื่อใหผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ V – NET ต้ังแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป ดังน้ี 

  1. วิทยาลยัฯมีแผนงานโครงการและกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนจัดทํา

แผนการเรียนรูที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนกลาแสดงออก

ในดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางดานการฟง  พูด  อานและเขียน 

  2.จัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

3.จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน นักศึกษาที่พักอาศัยภายใน

หอพักของวิทยาลัย 

4.สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในรายวิชาสามัญและวิชาชีพ  เชน โครงการแขงขัน

ทักษะทางวิชาการ 

  5.จัดโครงการติวเขมเพื่อเตรียมความพรอมกอนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V - NET)  

 ผลสัมฤทธิ ์ ผลจากการพฒันาผูเรียนอยางเปนระบบสงผลใหผูเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ

ทางวิชาการทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET) คาคะแนน 3.36 อยูในระดับ  พอใช  ดัง

ตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 12 แสดงรอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V – NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับช้ันป 
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน

เขาสอบ 

จํานวนผูเรียนที่มีคาคะแนนเฉล่ีย

ระดับชาติข้ึนไป 

ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  

 

คิดเปนรอยละ  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แยกตามแผนกวิชา  

การผลิตสัตวนํ้า 12 5 41.67 

การเกษตร 17 9 52.94 

อุตสาหกรรมเกษตร 8 4 50.00 

รวมปวช. 37 18 48.65 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) แยกตามแผนกว ิชา 

การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 11 - 0.00 

เกษตรศาสตร 37 9 24.32 

แปรรูปสัตวนํ้า 10 4 40.00 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 13 6 46.15 

ชางกลเกษตร 2 - 0.00 

รวมปวส. 73 19 26.03 

รวมสถานศึกษา 110 37 33.64 

คาคะแนน 

 
ퟑퟑ. ퟔퟒ
ퟓퟎ 	풙		ퟓ = ퟑ. ퟑퟔ	 

 

*หมายเหตุ นักศึกษาตกคางเขารวมสอบ 

สรุป    นักเรียน  นักศึกษา  ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V – NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  รอยละ  33.64 คาคะแนน 3.36 

ผลการประเมินตัวบงช้ีที่  ๑.๕       (  ) ผาน  (  )ไมผาน 

ระดบัการประเมิน   (     ) ดีมาก  (    ) ดี  (  )  พอใช้ 

    (     )  ปรับปรุง  (    )  ปรับปรุงเร่งดว่น 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 รอยละของผูเรียนทีผ่านเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษารับรอง 

ความตระหนัก  วิทยาลัยดําเนินการติดตามขาวสารและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาในการจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนในการเขารับการทดสอบ 

 ความพยายาม   - 

 ผลสัมฤทธิ ์   - 



 

 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนงานในการดูแลและติดตามผูเรียน   โดยการจัดทําแผนงานที่

มีกิจกรรมที่มุงเนนและสงเสริมผูเรียนในดานตาง ๆ เชน  ดานวิชาการ   วิชาชีพ  กิจกรรมรวมกับชุมชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ   

ความพยายาม  สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปน

กระบวนการ เพื่อใหผูเรียนสําเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรมากที่สุด ดังน้ี 

1. ปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง เพื่อสรางความเขาใจการจัดการ

เรียนการสอนของสถานศึกษา 

2.จัดระบบดูแลผูเรียนโดยงานครูทีป่รกึษา  และมีการจัดทําบันทึกประวัติผูเรียน   

3. จัดระบบการเรียนการสอนโดยใหครจูัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการทุก

รายวิชาและทุกภาคเรียน   รวมทัง้สื่อการเรียนการสอนและการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดกับ

ผูเรียนและสงเสริมการเรียนรู 

4.จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่หลากหลายตามความตองการและศักยภาพของผูเรียน  

 ผลสัมฤทธิ ์ การพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขาทั้งหมด คาคะแนน 5.00 อยูในระดับ ดีมาก ดังตาราง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 13 แสดงรอยละของผูสําเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา 

สาขาวิชา 
จาํนวน 

ผู้เรียนแรกเข้า 

จาํนวน 

ผู้สําเร็จการศึกษา

จากผู้เรียนแรก

เข้า 

จาํนวน 

ผู้ไม่สําเร็จ

การศึกษาจาก

ผู้เรียนแรกเข้า 

ร้อยละของผู้สาํเร็จ

การศกึษาตามหลกัสตูร

เทียบกบัแรกเข้า 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ )ปวช  (.  

การผลิตสตัว์นํา 11 9 2 81.82 

การเกษตร 17 8 9 47.06 

อตุสาหกรรมเกษตร ๘ ๗ ๑ ๘๗.๕๐ 

รวมปวช. ๓๖ ๒๔ ๑๒ ๖๖.๖๗ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสงู (ปวส.)   

การเพาะเลียงสตัว์นํา ๑๑ ๗ ๔ ๖๓.๖๔ 

เกษตรศาสตร์ ๓๗ ๓๔ ๓ ๙๑.๘๙ 

แปรรูปสตัว์นํา ๙ ๙ - ๑๐๐.๐๐ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๔ ๑๔ - ๑๐๐.๐๐ 

ช่างกลเกษตร ๒ ๒ - ๑๐๐.๐๐ 

รวมปวส. ๗๓ ๖๖ ๗ ๙๐.๔๑ 

รวมสถานศึกษา ๑๐๙ ๙๐ ๑๙ ๘๒.๕๖ 

 

สรุป     จํานวนผู้สําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรเทียบกบัแรกเข้าคิดเป็นร้อยละ.....๘๒.๕๖.... 

            คา่คะแนน....๕....... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  ๑.๗    ( )  ผา่น (     ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (   )  ดีมาก  (     )  ดี   (     )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๘  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือสถานประกอบอาชีพอสิระ หรอื 

ศึกษาตอภายใน ๑ ป 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาใหมีความรูเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือ

ทํางานในสถานประกอบการ จนเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ 

 ความพยายาม  สถานศึกษามีการจัดทําโครงการสํารวจผูสําเร็จการศึกษา เพื่อสํารวจนักเรียน 

นักศึกษา ที่จบการศึกษาแลว วาไดงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ

ภายใน 1 ปการศึกษา หลังจากสําเร็จการศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์  ผลการสํารวจรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือ

ศึกษาตอภายใน ๑ ป รอยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก ดังตาราง 

ตารางที่  14  แสดงรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือสถานประกอบอาชีพอิสระ หรือ 

ศึกษาตอภายใน 1 ป   

ระดับ 

จํานวน

ผูสําเร็จ

การศึกษา

ทั้งส้ิน 

ทํางานใน

สถาน

ประกอบการ 

ประกอบ

อาชีพ

อิสระ 

ศึกษาตอ วางงาน ติดตอไมได 

รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทํา/

ประกอบอาชีพอิสระ/

ศึกษาตอ 

ปวช. 20 - - 4 - - 100 

ปวส 74 - 40 34 - - 100 

รวมทั้งส้ิน 113 - 40 38 - - 100 

  

สรุป    นักเรียนนักศึกษาทีส่ําเรจ็การศึกษาที่ไดงานทํา  หรอืประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอภายใน 1 ป     

          คิดเปนรอยละ ..........100...... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  1.8        (   )  ผา่น  (     ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน     (   )  ดีมาก  (     )  ดี   (       )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษาหรือ

ผูรบับริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเรจ็การศึกษา 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ ไดกําหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาใหมีความรู    เชิงปฏิบัติ เชิงวิชาการ ทักษะวิชาชีพคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถทํางานใน

สถานประกอบการและเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ 

 ความพยายาม   สถานศึกษาดําเนินการความพงึพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มี

ตอคุณภาพของผูเรียน หลงัจากผูเรียนจบการศึกษาแลวเขาทํางานในสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน นํา

ผลมาพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ผลสัมฤทธิ ์สถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษาหรือผูรบับริการที่มีตอคุณภาพของ

ผูสําเรจ็การศึกษาโดยสถานศึกษาดําเนินการใหครปูฏิบัติตาม (1) และมผีลตาม (5) สงผลใหระดับคุณภาพ 

อยูในระดับดีมาก ดังตาราง 

ตารางที่ 15 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรอื

สถานศึกษาหรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

     ๑) สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจ   โดยกําหนดกลุม

ตัวอยางสรางเครือ่งมอืเพื่อเกบ็ขอมลู   เก็บขอมลูจากลุมตัวอยางนํา

ขอมูลมาวิเคราะห 

ผลการปฏิบัติ 

    ๕) สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.58 คิดเปนรอย

ละ 80.00  

/  

สรุปประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติตามประเด็น )1(  

และมีผลตาม )5(  

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาโดยปฏิบัติตามประเด็น )1  และมีผลตาม )5(  

ผลการประเมินตวับ่งชีที  1.9    (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (       )  ดีมาก  (     )  ดี   (  )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง  (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1.1 รอยละของผูเรียนที 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย

สะสม 2.00 ขึ้นไป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 

- ดี 70-79.99 

- พอใช 60-69.99 

- ตองปรับปรุง 50-59.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 87.50   

คาคะแนน 5 

5 

(ดีมาก) 

      1.2 ระดบัความพึงพอใจ

ของสถานประกอบการ

หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอ

คุณภาพของผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบตัิ (1) และมีผล (5) 

- ดี ปฏิบตัิ (1) และมีผล (4) 

- พอใช ปฏิบตั ิ(1) และมีผล (3) 

- ตองปรับปรุง ปฏบิัต ิ(1) และมีผล (2) 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ(1) 

มีการปฏิบตัิ

ตามประเด็น 

(1) และมีผล

ตาม (5) 

    5 

(ดีมาก) 

      1.3 รอยละของผูเรียนท่ี

ผานเกณฑการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 

- ดี 70-79.99 

- พอใช 60-69.99 

- ตองปรับปรุง 50-59.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 93.40 

คาคะแนน 5 

          5 

(ดีมาก) 

      1.4 รอยละของผูเรียนท่ีมี

คะแนนจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดบัชาติดาน

อาชีวศึกษา   (V-NET) ตัง้แต

คาคะแนนเฉลี่ยระดบัชาติขึ้น

ไป 

- ดีมาก รอยละ 65 ขึ้นไป 

- ดี รอยละ 55-64.99 

- พอใช รอยละ 45-54.99 

- ตองปรับปรุง รอยละ 35-44.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ต่าํกวา รอยละ 35 

รอยละ 44.45 

คาคะแนน 4.45 

4 

(ดี) 

      1.5 รอยละของผูเรียนท่ีมี

คะแนนเฉลีย่จากการทดสอบ

ทางการศึกษาระดบัชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตัง้แตคา

คะแนนเฉลีย่ระดับชาติขึ้นไป

ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก รอยละ 65 ขึ้นไป 

- ดี รอยละ 55-64.99 

- พอใช รอยละ 45-54.99 

- ตองปรับปรุง รอยละ 35-44.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ต่าํกวา รอยละ 35 

รอยละ 33.64 

คาคะแนน 3.36 

3 

(พอใช) 

     1.6 รอยละของผูเรียนที่ผาน

เกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงาน

ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 

- ดี 70-79.99 

- พอใช 60-69.99 

- ตองปรับปรุง 50-59.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

ไมประเมินตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 

19 เมษายน 2556 



 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

     1.7 รอยละของผูสําเร็จ 

การศึกษาตามหลักสูตรเทียบ

กับแรกเขา 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 

- ดี 70-79.99 

- พอใช 60-69.99 

- ตองปรับปรุง 50-59.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 82.65 

คาคะแนน 5.00 

5 

(ดีมาก) 

     1.8 รอยละของผูสําเร็จ 

การศึกษาท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบการอาชีพอิสระ หรือ

ศึกษาตอภายใน 1 ป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 

- ดี 70-79.99 

- พอใช 60-69.99 

- ตองปรับปรุง 50-59.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ   

100  

  5 

(ดีมาก) 

     1.9 รอยละความพึงพอใจ 

ของสถานประกอบการ 

หนวยงาน หรือสถานศึกษา 

หรือผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพ

ของผูสําเร็จการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบตัิ (1) และมีผล (5) 

- ดี ปฏิบตัิ (1) และมีผล (4) 

- พอใช ปฏิบตั ิ(1) และมีผล (3) 

- ตองปรับปรุง ปฏบิัต ิ(1) และมีผล (2) 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ(1) 

มีการปฏิบตัิ

ตามประเด็น 

(1) และมีผล

ตาม (5) 

5 

(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 4.63 (ดีมาก) 

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 

จุดเดน ไดแกตัวบงช้ีตอไปน้ี 

ตัวบงชี้ ๑.๑  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

ตัวบงชี้ ๑.๒ รอยละของความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 

ตัวบงชี้ ๑.๓ รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ ๑.๔  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดานอาชีวศึกษา   (V-

NET) ตัง้แตคาคะแนนเฉลีย่ระดับชาตขิึ้นไป 

ตัวบงชี้ ๑.๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา   หรือประกอบการอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอ

ภายใน ๑ ป 

ตัวบงชี้ ๑.๙รอยละของความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ

ท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

จุดที่ตองพัฒนา ไดแก 

  ตัวบงชี้ ๑.๕ รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิานอาชีวศึกษา 

(V-NET) ตัง้แตคาคะแนนเฉลี่ยระดบัชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ตัวบงชี้ ๑.๗  รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

 

 

 

 



 

มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกบัความตองการของสถานประกอบการของ

สถานประกอบการหรอืประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย

มุงเนนสมรรถนาอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

 ตัวบงชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกบัความ

ตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ความตระหนัก วิทยาลัยฯ ดําเนินการประชุมช้ีแจงใหครูเห็นความสําคัญของการจัด    การเรียนการ

สอนที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ การสงเสริมใหครูใชและพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชา 

 ความพยายาม  สถานศึกษาดําเนินการตามแผนงานโครงการและสงเสริมสนับสนุน  ดังน้ี 

  1. มีการสํารวจความตองการของสถานประกอบการและชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอนของสถานศึกษา 

  2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่อดคลองกบัความตองการของสถาน

ประกอบการ ชุมชน และการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  3.จัดทํารายงานการสํารวจความตองการของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร  

พรอมดําเนินการพัฒนาหลักสูตรรวมกบัสถานประกอบการ  และรายงานผลการใชหลักสูตร 

 ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษามีผลสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตรและมีการพัฒนาหลักสูตร

รวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ และมีการทดลองใชหลักสูตรรวมกัน  สอดคลองตาม

ประเด็นพิจารณา ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)   คาคะแนน  5 ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี

มาก ดังตาราง 

 ตารางที่ 16 แสดงผลการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ

ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1) สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร  

โดย  สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลจากสถานประกอบการจํานวน ๕๗ แหง 

2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและ 

หนวยงานที่เก่ียวของ  

โดย  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่

เกี่ยวของ ๘ สาขางาน 

3) สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร   

4) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 

5) สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตาม 

ขอ (1) – (4) อยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

โดย  สถานศึกษานําหลักสูตรมาใชจํานวน 8 สาขางาน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

สรุปประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) 

(3) (4)  และ (5) 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาโดยปฏิบัติตามประเด็นปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3)     

 (4) และ (5) 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  2.1  (    )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (   )  ดีมาก  (     )  ดี   (     )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูรายวิชา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการพฒันาใหครูผูสอนไดจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการทีมุ่งเนนสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  โดยใช

เทคนิคและวิธีการสอนทีห่ลากหลาย  รวมทั้งโครงการพฒันาผูเรียนสูงานฟารมโดยหลักการใชโครงการเปน

ฐาน(Project  Based  Learning:PBL)  

 ความพยายาม สถานศึกษามีการกําหนดเกณฑรวมกับครูผูสอนในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

คุณลักษณะพึงประสงค ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาคมอาเซียน ไปใชสอนในทุกรายวิชา และมี

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู  จัดทําบันทึกหลังสอนเพื่อนําปญหาที่ไดจากการ

จัดการเรียนการสอนมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

 ผลสัมฤทธิ ์ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะ

อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน โดยสถานศึกษาดําเนินการใหครูปฏิบัติตาม (1) และมีผลตาม (5) คาคะแนน 5 

สงผลใหระดับคุณภาพ อยูในระดับดีมาก ดังตาราง 

  ตารางที่ 17 แสดงผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

     1) สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูรายวิชา 

ดวยเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย   ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและ

บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค

และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ผลการปฏิบัติ 

    5) สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 80.00 ข้ึนไปของ

จํานวนครูผูสอนทัง้หมดในสถานศึกษา 

โดย สถานศึกษามีจํานวนครูเฉลี่ย...31...คน    มีแผนการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ

บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลกัษณะอันพึง

ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาท่ีสอน 

จํานวน..31......คน คิดเปนรอยละ...100.... 

 
 

 

 

 

 

 

สรุปประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติตามประเด็น )๑ 1 

และมีผลตาม )5(  

 

 

 



 

 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาโดยปฏิบัติตามประเด็น )1(  และมีผลตาม )5(  

 คา่คะแนน...5... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  2.2    (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (       )  ดีมาก  (     )  ดี   (     )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินการใหครูเห็นชอบความสําคัญของจัดการเรียนการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการใหครูใชสื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม สถานศึกษาจัดใหมีคณะกรรมการนิเทศการจัด       การเรียนการสอนและใหครูทํา

บันทึกหลังการสอน ใหครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการ

เรียนการสอนไปจัดทําวิจัย 

 ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการใหมีระบบการนําเสนอภายในเพื่อวัดระดับคุณภาพในการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาของครูแตละคน ครูผูสอนทุกคนมีรายงานผลการวิจัย   ในช้ันเรียนตาม

กระบวนการวิจัยซึ่งประกอบดวย  เปาประสงค   ปญหาและที่มา   วิธีทีการดําเนินการวิจัย  การเก็บและ

บันทึกขอมูล  และการวิเคราะหและสรุปผล ทุกภาคเรียน 

 ผลสัมฤทธิ ์ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 

5 ประเด็น  คาคะแนน  5  สงผลใหระดับคุณภาพอยูในระดับ  ดีมาก  ดังตาราง 

 ตารางที่ 18 แสดงผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1)สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน  

ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนทีห่ลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะ

อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค

และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 80 ของ 

รายวิชาที่สอน 

โดย  สถานศึกษามีรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา  2558 ท้ังสิ้น  

      245 รายวิชา    มีการดําเนินการแผนการจัดการเรียนรู  245 รายวิชา     

      คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

2) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที ่

เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน  

โดย  สถานศึกษามีรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา  2558 ท้ังสิ้น  

245 รายวิชา   มีการดําเนินการใชสื่อและเทคโนโลยีที ่

       เหมาะสมในการจัดการเรยีนการสอน 245รายวิชา   

       คิดเปนรอยละ 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

3)สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแตละ

คนทําบันทึกหลงัการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

โดย สถานศึกษามีการนิเทศการสอน 245 รายวิชา   

   คิดเปนรอยละ 100 

4)สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอน

ที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจดัทําวิจัยเพื่อแกไข

ปญหาหรอืพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหน่ึงรายวิชาที่สอน 

โดย สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการ

สอนทีห่ลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อ

แกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 31  รายวิชา 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5)  สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหา

หรือพฒันาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหน่ึงรายวิชาที่สอน   

รวมประเด็นการพจิารณา 5 ประเด็น 

 

สรุป    มีการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณา    5  ประเดน็    คา่คะแนน....5..... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  2.3     ( )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (  )  ดีมาก  (      )  ดี   (  )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง  (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคนกําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ

ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน มกีารวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูใช

วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ใหผูเรียนมสีวนรวมในการวัดและประเมินผลและนําผล

จากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรยีนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 ความพยายาม  

1.. สถานศึกษาดําเนินการจัดใหมเีกณฑการวัดผลประเมินผลเปนไปตามระเบียบวาดวยการ 

วัดผลประเมินผลและการจัดการเรียนการสอน 

  2. ครูผูสอนกําหนดและแจงเกณฑการวัดผล  ประเมินผล  และขอตกลงในการวัดผล

ประเมินผลรายวิชาโดยผูเรียนมสีวนรวมในการวัดผล  ประเมินผล 

  3. สถานศึกษาจัดใหมีการวัดผลปลายภาคเรียน   โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานในสวนตาง 

ๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองของผลการเรียนกอนเสนออนุมัติ 

 ผลสัมฤทธิ ์ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีการปฏิบัติ

ตามประเด็นการพิจารณา 5 ประเด็น  คาคะแนน 5  สงผลใหผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก   ดังตาราง 

 ตารางที่ 19 แสดงระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1)สถานศึกษาดําเนินการใหครทูุกคนกําหนด และแจง 

หลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียน

การสอนทุกรายวิชาที่สอน 

2)สถานศึกษาดําเนินการใหครทูุกคน วัดและประเมินผลตาม 

แผนการจัดการเรียนรูทกุรายวิชาที่สอน 

   3) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่

หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

   4)  สถานศึกษาดําเนินการใหครทูุกคน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผลทุกรายวิชาทีส่อน 

   5)สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคน ผลจากการวัดและ 

ประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุงเนนสมรรถนะ 

อาชีพและบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลกัษณะ 

อันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที ่

สอน 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

รวมประเด็นการพจิารณา 5 ประเด็น 

  



 

 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาโดยปฏิบัติตามประเด็น 5 ประเด็น คา่คะแนน....5.....  

ผลการประเมินตวับ่งชีที  2.4  (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (       )  ดีมาก  (     )  ดี   (  )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง  (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน   

 ความตระหนัก สถานศึกษามีแผนงานโครงการสงผูเรียนเขารับการการฝกงานโดยดําเนินการรวมกับ

สถานประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและตางพื้นที่ทัง้หนวยงานภาครัฐและเอกชน    

 ความพยายาม สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการสงผูเรียนเขารับการฝกงานในสถาน

ประกอบการทั้งหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตและตางพื้นที่ทั้งหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน   โดยคํานึงถึงประสบการณวิชาชีพที่ตรงตามสาขาวิชาของผูเรียน และมีโครงการที่

เกี่ยวของ   ดังน้ี 

  1.โครงการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงาน  

  2.โครงการนิเทศติดตามการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ 

  3.โครงการฝกงานตางภาคตางพื้นที ่

  4.โครงการปรับพื้นฐานความรูกอนออกฝกงาน 

 ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการฝกงาน โดยสถานศึกษาดําเนินการสอดคลองตามประเด็นการ

พิจารณา 5 ขอ  คาคะแนนที่ได 5 คะแนน  ทําใหผลการดําเนินงานอยูระดับ ดีมาก   

 ตารางที่ 20 แสดงผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานในการฝกงาน 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

       1) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ       

หนวยงาน และทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือ

สัมพันธกบัสาขางาน 

   

      2) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงาน           

พรอมมีคูมือการฝกงาน 

  

      3)ถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถาน 

ประกอบการ หนวยงาน 

  

      4) สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกบัสถาน 

ประกอบการ หนวยงาน 

  

  5)สถานศึกษามีการสมัมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไป 

ปรับปรงุโดยเชิญสถานประกอบการ หนวยงานทีเ่กี่ยวของเขารวม

การสมัมนา 

  

รวมประเด็นการพจิารณา 5  ประเด็น 

 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาโดยปฏิบัติตามประเด็น 5 ประเด็น  คาคะแนน...5.... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  2.5    (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (       )  ดีมาก  (     )  ดี   (  )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 



 

 

สรุปผลการประเมนิมาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในแตละตัวบงชี้ 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

      2.1 ระดบัคุณภาพในการใช 

และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชาท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการ

หรือประชาคมอาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบตัิ (1) - (5) 

- ดี ปฏิบตัิ (1) - (4) 

- พอใช ปฏิบตั ิ(1) - (3) 

- ตองปรับปรุง ปฏบิัต ิ(1) - (2) 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ(1) 

ปฏิบตัิ (1) (2) (3) 

(4) และ (5) 

5 

 (ดีมาก) 

      2.2 ระดบัคุณภาพในการ 

จัดการทําแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบตัิ (1) และมีผล(5) 

- ดี ปฏิบตัิ (1) และมีผล (4) 

- พอใช ปฏิบตั ิ(1) และมีผล (3) 

- ตองปรับปรุง ปฏบิัต ิ(1) และมีผล(2) 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ(1) 

ปฏิบตัิ  

ตามประเด็น (1)  

และมีผลตาม(5)   

5 

(ดีมาก) 

       2.3 ระดับคณุภาพในการ 

จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบตัิ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏบิัต ิ2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบตัิตามประเด็น 

5 ขอ  

5 

(ดีมาก) 

       2.4 ระดับคณุภาพในการ 

วัดและประเมินผลการจัดการ 

เรียนการสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบตัิ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏบิัต ิ2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ1 ขอ 

 ปฏิบตัติามประเด็น 

5 ขอ 

5 

 (ดีมาก)  

        2.5 ระดบัคุณภาพในการ

ฝกงาน 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบตัิ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏบิัต ิ2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบตัิตามประเด็น 

5 ขอ 

5 

 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 5.00 

 (ดีมาก) 

 

 

 

 



 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 

จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

   ตัวบงช้ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ตัวบงช้ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดการทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

ตัวบงชี้ ๒.๓ ระดบัคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ตัวบงช้ี ๒.๔ ระดับคณุภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ตัวบงชี้ ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก  

 -ไมม-ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ

จัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทศันอาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

 ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ความตระหนัก สถานศึกษาไดมีการวางแผนการดําเนินงาน โดยการจัดทําโครงการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ความพยายาม สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยางเปนระบบ

และเปนกระบวนการเพื่อใหเกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ดังน้ี 

  1. วิทยาลัยดําเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

  2. เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกและการสรรหาเปนกรรมการ 

  3. จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

  4. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

  5. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนด 

 

 ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษามีคณะกรรมการวิทยาลัยตามกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของและปฏิบัติงาน

สอดคลองตามประเด็นพิจารณา 5  ขอ คาคะแนน 5  คะแนน   สงผลใหระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย อยูในระดับ ดีมาก  ดังตาราง 



 

ตารางที่ 21 แสดงระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1.)สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัย  

ตามที่กําหนดในกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

   

      2.)สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการ 

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย อยางนอยภาคเรียนละ  1 ครั้ง 

โดย  วิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการฯ จํานวน 2 ครั้ง   

  

3.)สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษา 

หรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ทีก่ําหนดไวใน

กฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

  

     4.)  สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา 

และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย..4.53.....  

 
 

 

 

     5.) สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

  

จํานวนประเด็นในการปฏิบัติ 5 ประเด็น 

 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาจํานวน....5....ข้อ  คา่คะแนน....5....... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  3.1     (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (  )  ดีมาก  (     )  ดี   (      )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ความตระหนัก สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และหนวยงานภายนอกสถานศึกษาทั้ง

ภาครัฐและเอกชน โดยทั้งผูเรียน ผูปกครอง และสถานประกอบการ เขามามีสวนรวมในการดําเนินการเสนอ 

จัดทํา และสรุป ตรวจสอบ ประเมินผล ต้ังแตกระบวนการเริ่มตน จนกระทั่งสิ้นสุด  

 ความพยายาม  สถานศึกษามีการดําเนินการจัดทําจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจําป ตามแผนงานโครงการที่กําหนดไวโดยใชกระบวนการการมีสวนรวมของบุคลากร 

ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการดําเนินตาม

แผนปฏิบัติการประจําป และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 

 ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษามีการดําเนินการจัดทําแผนการบริการจัดการสถานศึกษา โดยการมีสวนรวม

ของบุคลากร ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน

และมีการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ขอ(1) (2) (3) (4) และ (5) มีคาคะแนน 5  สงผลใหผลการประเมิน

ระดับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามตัวบงช้ี อยูในระดับ  ดีมาก   ดังตาราง 

 ตารางที่ 22 แสดงผลการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

      1 )สถานศึกษามีการจัดทําแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยการมสีวนรวมของครูและบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน 

สถานประกอบการ และหนวยงานทีเ่กี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

 

 

 

       2) สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ทีส่อดคลองกบั

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมสีวนรวมของครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

  

       3) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป   

       4) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ  

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุ 

  

       5) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป   

รวมประเด็นการพจิารณา ขอ(1) (2) (3) (4) 

 และ (5) 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณา …..ขอ(1) (2) (3) (4) และ (5)…… 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  3.2     (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (  )  ดีมาก  (     )  ดี   (  )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง  (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

 ความตระหนัก สถานศึกษาไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 5 ป(พ.ศ.2556-

2559) โดยการมีสวนรวมของครู  บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา  พิจารณาผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาองสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย  มีการดําเนินงานตามแผนงาน  มีการกํากับ  

ตรวจสอบ  ประเมินผลโดยคณะทํางาน เสนอขอเสนแนะเพื่อการปรับปรุงตอไป 

 ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการวิเคราะหคุณลักษณะ กําหนดอัตลักษณ เอกลักษณ โดยแบบมี

สวนรวมโดยผูบริหาร  คณะครู  และบุคลากรรวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของ  โดยผานกระบวนการพิจารณาเห็นชอบ

จากกรรมการสถานศึกษา   และสถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงคของการจัดต้ัง

สถานศึกษา ตามอัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ที่ไดรับความเห็นชอบ  มีข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

2. จัดประชุมครู บุคลากร ผูบริหารเพื่อรวมกันวิเคราะหจุดแข็ง   จุดออน กําหนดกลยุทธ 

รวมกัน  นําขอเสนอแนะจากการประเมินภายในมาปรับปรุงแกไข 

3. จัดทําแผนเสนอผูบริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4. นําแผนเขาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 

5. แจงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อทราบและรวมกันปฏิบัติตามแผน 

6. มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลเพื่อจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษามีอัตลักษณ โดยความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษา มีแผนงานโครงการ

ที่สอดคลองกับอัตลักษณ มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ นําผลการดําเนินงานไปใชปรับปรุงการ

บริหาร สอดคลองตามประเด็นพิจารณา ขอ (1) (2) (3) (4) และ (5)  คาคะแนน  5 สงผลใหระดับคุณภาพ

การประเมินตามตัวบงช้ีอยูในระดับ  ดีมาก ดังตาราง 

ตารางที่ 23 แสดงผลการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 

1.)สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

    

     2.)สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลอง 

กับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 

   

    3.) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ    

    4.) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ    

   5.) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   

รวมประเด็นการพิจารณา ขอ (1) (2) (3) (4) และ (5) 

 

 



 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณา …..ขอ(1) (2) (3) (4) และ (5)  

ผลการประเมินตวับ่งชีที  3.3     (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (  ) ดีมาก  (     )    ดี   (     )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 ความตระหนัก สถานศึกษาไดมีการวางแผนการดําเนินงาน โดยการจัดทําโครงการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาของตนสังกัด  

 ความพยายาม สถานศึกษามีการบริหารจัดและดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่กําหนดไวตาม

นโยบายตนสังกัด  โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย    โดยการช้ีแจงแนวนโยบายของตน

สังกัด และรวมคิดวิเคราะห    พรอมทั้งนํานโยบายมาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมีการจัดประชุมผู

บริการ  คณะครแูละเจาหนาที่   เดือนละ 1 ครั้งหรือเมื่อมีวาระพิเศษ  มีการประชุมผูปกครองทุกภาคเรียน   

 ผลสัมฤทธิ ์ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด โดยใชภาวะ

ผูนําและการมีสวนรวมของผูที่ เกี่ยวของและมีการประเมินผลการบริหารและภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยมีการปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ คาคะแนน  5 

คะแนน  สงผลใหระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ  พอใช 

ดังตาราง 

 ตารางที่ 24 แสดงผลการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

     1.) สถานศึกษามีการบรหิารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของ

หนวยงานตนสงักัด 
 

  

     2.) สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษา

อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 

 

      3) สถานศึกษามีการประชุมผูมีสวนเกี่ยวของกบัการจัดการ

อาชีวศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง   

      4) สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย   ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผูปกครอง   รวมทั้ง

ผูมสีวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

      5) สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน   และภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัย   และมี

ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 
 
 

 

 

จํานวนประเด็นการพิจารณา 5 ประเด็น 
 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็จํานวน.......5  ประเดน็....... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  3.4     (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (  )  ดีมาก  (     )  ดี   (     )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ความตระหนัก สถานศึกษามีแผนงานโครงการเพื่อการจัดทําและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา   โดยมีขอมูลพื้นฐานอยางนอย 9 ประเภท ไดแก ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูลนักเรียน 

นักศึกษา ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานที่ และขอมูลพื้นฐานของจังหวัด  อยางเปนระบบและเปนปจจุบัน  

 ความพยายาม สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ  พรอมทั้งดําเนินการใหครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

และมีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน   

 ผลสัมฤทธิ ์ระดับคุณภาพในการบริการจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาปฏิบัติตาม

ประเด็นพิจารณา 5 ขอ คาคะแนน  5  ทําใหระดับคุณภาพอยูในระดับ  ดีมาก ดังตาราง 

 ตารางที่ 25 แสดงระดับคุณภาพในการบริการจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 

 

การปฏิบัติ 

มี ไมม ี

1.) สถานศึกษามีขอมลูพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอื่นที่จําเปนสําหรับ

สถานศึกษาที่ครบถวนและเช่ือมโยงเปนระบบ  และมรีะบบสํารองขอมูล

สารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล 

 
 

 

2.)สถานศึกษามีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศอยางตอเน่ืองและเปนปจจบุัน   

3.)สถานศึกษาดําเนินการใหครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน

สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมลูสารสนเทศ 

  

4.)สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบรหิารจัดการระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษาและผูเรียน 

 
 

 

5.)สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

โดยสถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 4.15อยูในระดับมาก 

 
 

 

รวบประเด็นการพจิารณา ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 

 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็จํานวน......5.......  ประเดน็....... คา่คะแนน ....5..... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  3.5   (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (     )  ดีมาก  (     )  ดี   (     )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

ตัวบงชี้ท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 



 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนงานโครงการโดยมี

โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด 

ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยกระบวนการการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง มีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุง

อยางตอเน่ือง และมีผลทําใหความเสี่ยงในดานตางๆ ลดลง 

 ความพยายาม สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ  ตอไปน้ี 

  1.โครงการกีฬาสีภายในตานยาเสพติด 

  2.โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 

  3.โครงการรอมฎอนสมัพันธรวมกันสรางสันติสุข 

  4.โครงการเย่ียมบานนักศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาไดมีการบริหารความเสี่ยง สอดคลองตามประเด็นพิจารณา ขอ (1) (2) (3)  

และ (4) คาคะแนน 4 ทําใหดับคุณภาพอยูในระดับ ดี  ดังตาราง 

 ตารางที่  26 แสดงผลการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

     1)สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  ในการพฒันาและดูแล

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา  และการใชอาคารสถานที่  

หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบรกิาร  โดยการมสีวน

รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

 

 

    2) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ   

    3) สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิ

ทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  

โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบรกิาร  โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

 

 

    4) สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.51-5.00   

   5) สถานศึกษามกีารนําผลการประเมินไปปรับปรงุการบรหิารจัดการ   

รวมประเด็นการพจิารณา  4 ประเด็น 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณา …..ขอ(1) (2) (3) และ (4) …… 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  3.6     (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (       )  ดีมาก  (    )  ดี  (    )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจดัระบบดูแลผูเรียน 

 ความตระหนัก วิทยาลัยมีแผนงานโครงการครูที่ปรึกษา  และมีคําสั่งแตงต้ังครูที่ปรึกษา ประชุมช้ีแจง

ครู บุคลากรทางการศึกษา ใหความรวมมือดูแลผูเรียน รวมกันกับเครือขายผูปกครอง  รวมทั้งแผนงาน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา  ดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง 

 ความพยายาม  วิทยาลัยไดดําเนินการดูแลผูเรียนในโครงการตางๆ ดังน้ี 

  1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม และประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2558 

2.โครงการผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

3.โครงการเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลนักเรียน 

4.โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน 

5.โครงการจัดสวัสดิการหอพักนักเรียน นักศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพการบริหารจัดการการจัดระบบดูแลผูเรียน  สอดคลองตามประเด็น

พิจารณา 5  ขอ  คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ อยูในระดับ  ดีมาก  ดังตาราง 

 ตารางที่ 27 แสดงผลการปฏิบัติงานในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

ผลการปฏิบัติ การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1.)สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน    

     2.)สถานศึกษามีการแตงต้ังครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบ 

ครูที่ปรึกษาอยางนอยสปัดาหละ 1 ครั้ง   โดยสถานศึกษาจดัคาบ

โฮมรมูสปัดาหละ 1ช่ัวโมง 

  

      3.)สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแล 

ผูเรียน 

  

 4.)สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสรมิสนับสนุน 

ทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนผูเรยีนที่

รองขอ    

   

5.)สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริม 

ผูเรียนปญญาเลิศ 

   

จํานวนประเด็นในการปฏิบัติ 5 ประเด็น 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาจํานวน....5....ข้อ คา่คะแนน....5....... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  3.7     (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (       )  ดีมาก  (     )  ดี   (  )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา 

และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหทุกฝาย/งาน  ดําเนินการจัดทําแผนงาน

โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคาร

สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  

นักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งผูเขาใชบริการอาคารและสถานที่   และบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

ความพยายาม สถานศึกษามีการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

ศูนยวิทยบริการ  ตลอดจนตรวจสอบ  ปรับปรุง  ซอมแซมและบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดเปนปกติ 

 ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษาไดมีการบริหารจัดการดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศน

ของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สอดคลอง

ตามประเด็นพิจารณา 5  ขอ คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพ อยูในระดับ ดีมาก ดังตาราง 

 ตารางที่ 28  แสดงผลการปฏิบัติงานในการการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของ

สถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

    1.) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพฒันาและดูแล

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากร

ทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

 
 

 

 

    2.) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ   

    3.)สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูม ิ

ทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษาและ

ผูเรียน 

 
 

 

 

4.)สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.51-5.00  

โดย  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย...3.88....... 
 

 

5.)สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุ การบรหิารจัดการ   

จํานวนประเด็นในการปฏิบัติ 5 ประเด็น 

สรุป    มีผลการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาจํานวน....5....ขอ   คาคะแนน.....5........ 

ผลการประเมินตัวบงช้ีที่  3.8     (   )  ผาน  (      ) ไมผาน 

ระดับการประเมิน    (       )  ดีมาก  (     )  ดี  (  )  พอใช 

   (       )   ปรับปรงุ  (     )  ปรับปรงุเรงดวน 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

 ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดบริหารการใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร สอดคลอง

กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หลังจากดําเนินการประเมินความพึงพอใจ โดยครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

 ความพยายาม  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการบริหารการใช วัสดุ อุปกรณ ครุ ภัณฑ และ

คอมพิวเตอร สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

 ผลสัมฤทธิ ์ระดับคุณภาพการบริหารการใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร สอดคลองตาม

ประเด็นพิจารณา 5 ขอ คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพอยูในระดับดีมาก  ดังตาราง 

ตารางที่ 29 แสดงผลการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

    1.) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 
 
 

  

   2.) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ   

   3.) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ 

อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทกุฝายใน

สถานศึกษาและผูเรียน 

 
 

 

 

4.)สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

 โดย  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย....3.90.... 

 
 

 

 

   5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุ การบริหารจัดการ  
 

 

จํานวนประเด็นในการปฏิบัติ 5 ประเด็น 

 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาจํานวน....5....ข้อ   คา่คะแนน...5..... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  3.9     (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (       )  ดีมาก  (     )  ดี   (  )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ความตระหนัก สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาในดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือ

องคกรภายนอก 

 ความพยายาม สถานศึกษาดําเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแก 

  1.โครงการอบรมความรูดานวิชาการและวิชาชีพรวมกับหนวยงานตาง ๆ  

   2.โครงการฝกวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ 

  3. โครงการ “หน่ึงแสนครูดี”  

4 โครงการยกยองเชิดชูครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา   

5.โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตน 

 ผลสัมฤทธิ ์ระดับคุณภาพการบริหารดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ในดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคลองตามประเด็นพิจารณา 4 ขอ คาคะแนน 4 

ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี   ดังตาราง 

 ตารางที่ 30 แสดงผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1.)สถานศึกษามีดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ไดรบั 

การฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 75 โดย...สถานศึกษามีผลการดําเนินงาน  รอยละ...86.80...... 

 
 

 

 

2.)สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

สถานศึกษา ไดรับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5 

โดย.....สถานศึกษาสถานศึกษามีผลการดําเนินงาน  รอยละ....29.41..... 

 
 

 

 

   3.)สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา  

เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษา

อื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกบัสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 5 

 โดย..สถานศึกษามีผลการดําเนินงาน  รอยละ...17.64...... 

 
 

 

 

      4.)สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

สถานศึกษา ไดรับการพฒันาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75 

โดย..สถานศึกษามผีลการดําเนินงาน  รอยละ.....100.... 

 
 

 

 



 

ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

 5.)สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน 

สถานศึกษา ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือ

จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอ ไมนอยกวารอยละ 5 

โดย...สถานศึกษามผีลการดําเนินงาน  รอยละ..73.52..... 

 
 

 

 

สรปุประเด็นการพจิารณา 5 ประเด็น 

 

 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาจํานวน....5...ประเดน็   คา่คะแนน...5..... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  3.10     (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (   )  ดีมาก  (      )  ดี  (     )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ความตระหนัก สถาน จัดสรรงบประมาณสําหรับสถานศึกษาจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ สื่อสําหรบัการ

จัดการเรียนการสอน งานบรกิารวิชาการและบริการวิชาชีพ อีกทั้งยังจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนรายจายใน

การสงเสรมิ สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค งานวิจัย และจัดสรร

รายจายในการดําเนินงานตามโครงการ การปลกูฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมือง

โลกอยางเหมาะสม โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2558 

 ความพยายาม ไดดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 

2558 โดยดําเนินการตามวงจรคุณภาพในรูปแบบ PDCA  เชน จัดสรรงบประมาณเปนคาวัสดุฝก อุปกรณและ

สื่อใหกบัทกุสาขางาน   โครงการประกวดสิง่ประดิษฐคนรุนใหม  โครงงาน  โครงการวิชาชีพ    

ผลสัมฤทธิ ์ ระดับคุณภาพในการบรหิารการเงินและงบประมาณ สอดคลองตามประเด็นพิจารณา 2

ขอ  คาคะแนน 2 ระดับคุณภาพอยูในระดับ ปรบัปรุง ดังตาราง  

ตารางที่ 31 แสดงผลการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ผลการปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1.)สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการ 

เรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 10  ของงบดําเนินการ  

โดย   สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก......2,961,009.62บาท.....          

       คิดเปนรอยละ....19.94....... 

 
 

 

  

 

2.)สถานศึกษามีรายไดหรือมีมลูคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝก 

ในการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก 

โดย   สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก......758,815.00  บาท.....          

  คิดเปนรอยละ.....25.63....... 

  
 

 

 

 

   3.)สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรบัการบริการ 

วิชาการและวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ 

โดย   สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝกฯ......1,172,789.00 บาท..... 

 คิดเปนรอยละ.....7.90....... 

  

 

 

 

4) สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทํา

และดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 

โดย   สถานศึกษามีรายจายการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทํา 

       และดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม  

       สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย......45,000.00 บาท..... 

       คิดเปนรอยละ.....0.30....... 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 



 

 

ผลการปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

5.)สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กจิกรรม ดานการ

ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไมนอย

กวารอยละ5 ของงบดําเนินการ 

โดย สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  

     ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมอืงไทย 

     และพลโลก......1,120,074.50........บาท 

     คิดเปนรอยละ.....7.54....... 

   
 

 

 

 

 

 

 

รวมประเด็นการพจิารณา 4 ประเด็น 

 

 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาจํานวน.....4 ประเดน็... คา่คะแนน...4......   

ผลการประเมินตวับ่งชีที  3.11  (  )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (      )  ดีมาก  (     )  ดี   (  )  พอใช้ 

   (      )   ปรับปรุง  (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย ทั้งใน

ประเทศและ หรือตางประเทศ 

 ความตระหนัก สถานศึกษามีการประชุม หารือ การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือขาย ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน

ประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และอื่นๆ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการ

ปรับปรุง 

 ความพยายาม 

  1. โครงการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ 

  2. โครงการเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเช่ียวชาญ เฉพาะสาขามาบูรณาการ มารวม

พัฒนาผูเรียน 

  3. โครงการสงนักเรียน นักศึกษา ฝกงานในจังหวัดและตางพื้นที่ 

 ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาไดมีการบริหารจัดการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือขาย ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ สอดคลองตามประเด็นพิจารณา 5  ขอ คาคะแนน 5        

ระดับคุณภาพอยูในระดับ   ดีมาก  ดังตาราง 

ตารางที่ 32 แสดงผลการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย ทั้งในประเทศและ 

หรือตางประเทศ 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

    1.) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการระดมทรัพยากรในการ

จัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทัง้ในประเทศและ หรือตางประเทศ 

  

   2.)สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ินผูเช่ียวชาญ  

ผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไม 

นอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานทีเ่ปดสอน 

โดย  สถานศึกษามีสาขาท้ังสิ้น...8...สาขางาน  

      มีการจัดหา...8...สาขางาน  คิดเปนรอยละ 100 

  

   3.)สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทัง้ในประเทศและ หรอื 

ตางประเทศทีม่ีสวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา 

20 แหง 

โดย  สถานศึกษามีสถานประกอบการท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

     ท้ังสิ้น..57...แหง. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

   4.)สถานศึกษามีการระดมทรพัยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ  

อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพือ่สงเสรมิ สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  

ไมนอยกวา 5  รายการ 

  

    5.) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ

ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน

ประเทศและ หรือตางประเทศ เพื่อการปรับปรงุ 

  

รวมประเด็นการพจิารณา 5 ประเด็น 

 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาจํานวน....5....ข้อ  คา่คะแนน...5..... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  31.2    (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (   )  ดีมาก  (     )  ดี   (  )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

    3.1ระดับคณุภาพในการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลยั 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบตัิ 5 ขอ 5 

 (ดีมาก) 

    3.2 ระดบัคุณภาพในการจัดทํา

แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5) 

- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 

- พอใช ปฏบิัติ (1) – (3) 

- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ (1) – (2) 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบตัิขอ(1) (2) 

(3) (4) และ(5) 

5 

 (ดีมาก) 

   3.3 ระดับคณุภาพในการพัฒนา

สถานศึกษาตามอัตลักษณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5) 

- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 

- พอใช ปฏิบัติ (1) – (3) 

- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ (1) – (2) 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบตัิขอ(1) (2) 

(3)  (4) และ (5)  

5 

 (ดีมาก) 

     3.4 ระดับคณุภาพในการ

บริหารงานและภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบตัิ 5  ขอ 5 

 (ดีมาก) 

    3.5 ระดบัคุณภาพในการ

บริหารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบตัิ 5 ขอ 5 

 (ดีมาก) 

    3.6 ระดบัคุณภาพในการ

บริหารความเสี่ยง 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5) 

- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 

- พอใช ปฏิบัติ (1) – (3) 

- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ (1) – (2) 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบตัิขอ(1) (2) 

(3)และ (4)  

4 

 (ดี) 

     3.7ระดบัคุณภาพในการ

จัดระบบดแูลผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบตัิ 5 ขอ 5 

 (ดีมาก) 

 



 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

      3.8 ระดบัคุณภาพในการ

พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม 

และภูมิทัศนของสถานศึกษา และ

การใชอาคารสถานท่ี หองเรียน 

หองปฏบิัติการ โรงฝกงาน ศูนย

วิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบตัิ 5 ขอ 5 

 (ดีมาก) 

     3.9ระดบัคุณภาพในการ

บริหารจัดการวัสด ุอุปกรณ 

ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบตัิ 5 ขอ 5 

 (ดีมาก) 

     3.10 ระดับคุณภาพในการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบตัิ 4 ขอ 4 

 (ดี) 

     3.11 ระดับคุณภาพในการ

บริหารการเงินและงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบตัิ 4 ขอ 4 

 (ดี) 

     3.12 ระดับคุณภาพในการ

ระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชวีศึกษา กับเครือขายท้ังใน

ประเทศและ หรือตางประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบตัิ 5 ขอ 5 

 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 4.75 (ดีมาก) 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3 

จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดแูลผูเรียน 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใช

อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบตัิการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

ตัวบงช้ี  3.10 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 

จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก  

     - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานท่ี ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ชุมชน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ   

 ความตระหนัก สถานศึกษากําหนดแผนงานโครงการในการใหการบริหารจัดการ การบริการวิชาการ

และวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน และประเมินความพึง

พอใจของผูรับบริการเมื่อดําเนินโครงการเสร็จสิ้น 

 ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินโครงการตางๆ ดังน้ี 

1. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน

2.โครงการฝกอาชีพใหเยาวชนในกลุมเปาหมายพิเศษ 

  3.โครงการอําเภอย้ิม 

  4.โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 

  5.อาชีวะรวมดวยชวยประชาชน 

 ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  สอดคลองตามประเด็นพิจารณา 

5 ขอ คาคะแนน 5  ระดับคุณภาพอยูในระดับ  ดีมาก ดังตาราง 

 ตารางที่ 33 แสดงผลการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ  

    1.) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการ

วิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากร

ทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน   

  

   2.)สถานศึกษาดําเนินการใหทกุสาขางานดําเนินงานไม 

นอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป   

โดย  สถานศึกษามีโครงการรวมท้ังสิ้น..6..โครงการ 

 

 

    3.) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการ 

กิจกรรม 

โดย  สถานศึกษามคีรูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา   

เขารวมรอยละ......73.53........ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ  

4.) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไม

นอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรม 

โดย  สถานศึกษามผูีเรียนในแตละสาขางานเขารวมรอยละ   

......66.29....... 

 

 

5.) สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูรับบริการ

และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

โดย  สถานศึกษามีคาเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจ   

      ......4.30..... 

 
 

  

 

จํานวนประเด็นการพิจารณา 5 ประเด็น 

 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาจํานวน....5....ข้อ  คา่คะแนน...5........ 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  4.1   (   )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (       )  ดีมาก  (     )  ดี   (  )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ในแตละตัวบงชี้ 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

   4.1 ระดับคณุภาพในการบริหาร

จัดการการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบตัิ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏบิัต ิ2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบตัิ 5 ขอ 5 

 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 5 (ดีมาก) 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4 

จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

  ตัวบงช้ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 

จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก  

  ตัวบงช้ี – 

 

 



 

 
มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน 

ตลอดจนมีการเผยแพร 

 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

ของผูเรียน 

 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการในการการสงเสริม และสนับสนุนใหผูเรียนระดับช้ัน 

ปวช.3 และปวส.2 ในการจัดทําโครงงาน  โครงการวิชาชีพ  รวมทั้งการสงเสริมผูเรียนในระดับช้ันอื่น ๆ ในการ

จัดทําสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  งานสรางสรรค และงานวิจัย พรอมสงเสริมใหมีการประกวดและเผยแพรผลงาน

ดังกลาว  และนําเอาผลงานดังกลาวไปใชประโยชนในสถานศึกษาและชุมชน 

 ความพยายาม  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการโครงการตางๆ ดังน้ี 

  1.) จัดการเรียนการสอนแกนักเรียน นักศึกษาในวิชาโครงการระดับช้ัน ปวช.และ ปวส.  

  2.) โครงการเผยแพรและประกวดโครงงาน/โครงการวิชาชีพ   สิ่งประดิษฐคนรุนใหมและ

งานวิจัย 

  3.) โครงการจัดทําผลงานโครงงาน/โครงการวิชาชีพ   สิ่งประดิษฐคนรุนใหมและงานวิจัย 

  4.) จัดทําเอกสารคูมือประกอบการทําโครงงาน/โครงการวิชาชีพ 

 ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

สอดคลองตามประเด็นพิจารณา 4 ขอ  คาคะแนน 4 ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี  ดังตาราง 

 

 ตารางที่ 34 แสดงผลการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ของผูเรียน 

ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1.)สถานศึกษาสงเสรมิ สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจดั 

ประกวด จัดแสดง โครงการ สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรอืงานวิจัย  

  

     2.) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับช้ัน ปวช.3และระดับช้ัน ปวส. 

2 จัดทําโครงการ สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวน

ผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับช้ัน ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ช้ิน และ

ระดับช้ัน ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ช้ิน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

     3.)สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไป

ใชประโยชนในสถานศึกษา 
  

 

    4.)สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไม 

นอยกวารอยละ 25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน  
  

 

    ๕.)สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ 

งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทัง้หมด นําไปใชประโยชน

หรือไดรบัรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ 

 

 

จํานวนประเด็นในการปฏิบัติ 4 ประเด็น 

 

 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาจํานวน....4...ข้อ  คา่คะแนน....4..... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  5.1     (     )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (   )  ดีมาก  (     )  ดี   (     )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยคร ู

ความตระหนัก สถานศึกษามีการกําหนดและจัดทําแผนงานโครงการในการการสงเสริม และ

สนับสนุนใหครูผูสอนการจัดทําสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  งานสรางสรรค และงานวิจัย พรอมสงเสริมใหมีการ

ประกวดและเผยแพรผลงานดังกลาว  และนําเอาผลงานดังกลาวไปใชประโยชนในสถานศึกษาและชุมชน 

ความพยายาม 

  1.โครงการจัดทําเอกสารและใหความรูและคูมือการวิจัย 

  2.โครงการอบรมใหความรูการทําวิจัยในช้ันเรียน 

ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษาไดมีการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยครู 

สอดคลองตามประเด็นพิจารณา  4 ขอ  คาคะแนน 4 ระดับคุณภาพ อยูในระดับดีมาก ดังตาราง 

ตารางที่ 35 แสดงผลการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของคร ู

ประเด็นการพิจารณา ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

     1.)สถานศึกษาสงเสรมิ สนับสนุน ใหครจูัดทําและดําเนินการจดั 

ประกวด จัดแสดง โครงการ สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรอืงานวิจัย  

  

     2. )  สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน   จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน 

สรางสรรค หรืองานวิจัย   

โดย  สถานศึกษามีจํานวนครูท้ังสิ้น..30...คน  มีผูจัดทําผลงานจํานวน. 30.

คน  คิดเปนรอยละ..100.... 

 

 

     3.) สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไป

ใชประโยชนในสถานศึกษา 

โดย สถานศึกษามีจํานวนชิ้นงานท้ังสิ้น 30 ชิ้นงานและนําไปประกวดและ

ใชประโยชนในสถานศึกษาจํานวน 30 ชิ้นงาน   คิดเปน  รอยละ๑๐๐ 

 
 

 

 

 

 

    4.)สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไม 

นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน  

โดย สถานศึกษามีจํานวนชิ้นงานท้ังสิ้น 30 ชิ้นงานและนําไปเผบแพร

จํานวน 30 ชิ้นงาน   คิดเปน  รอยละ๑๐๐   

  
 

 

    5.)สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ 

งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทัง้หมด นําไปใชประโยชน

หรือไดรบัรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ 

โดย สถานศึกษาไมไดมีการปฏิบัติ     

 

 

จํานวนประเด็นในการปฏิบัติ 4 ประเด็น 



 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาจํานวน....4...ข้อ  คา่คะแนน....4..... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  5.2   (     )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (  )  ดีมาก  ( )  ดี   (     )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 
 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

   5.1 ระดับคณุภาพในการบริหาร

จัดการโครงการ สิง่ประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย ของ

ผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบตัิ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏบิัต ิ2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบตัิ 4 ขอ 4 

 (ดี) 

    5.2 ระดบัคุณภาพในการ

บริหารจัดการโครงการ 

สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย ของครู 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบตัิ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏบิัต ิ2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบตัิ 4 ขอ 4 

 (ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 4(ดี) 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 5 

จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของ

ผูเรียน 

ตัวบงชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของครู 

 

จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก  

 

    - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

 ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองและพลโลก ในดานการรักชาติเทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 ความตระหนัก สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรม ดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา

ทุกคน และผู เรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากร

ทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดดําเนินกิจกรรม โครงการ ดังน้ี 

  1. กิจกรรมหนาเสาธง 

  2. โครงการวันสําคัญ 

  3. โครงการเสริมสรางประชาธิปไตย 

  4. โครงการวันแมแหงชาติ  วันพอแหงชาติ 

  5. โครงการอาซูรอสัมพันธ 

  6. โครงการปรับพฤติกรรมผูเรียน 

  7. โครงการละหมาดรวมกันเดือนรอมฎอน 

ผลสัมฤทธิ ์ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

สอดคลองตามประเด็นพิจารณา 5 ขอ  คาคะแนน 5 ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก  ดังตาราง 



 

ตารางที่  36 แสดงระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

   1.) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กจิกรรม การปลูกฝงจติสํานึกดาน

การรกัชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง   

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 โครงการ กจิกรรม   

 

 

    2.) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม  

การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตรยิ สงเสรมิการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ทะนุบํารงุ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

 

 

    3.) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุก

คนเขารวมโครงการ กจิกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรกัชาติ  

เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารงุ ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

 

 

4.)สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  

การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตรยิ สงเสรมิการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ทะนุบํารงุ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทกุฝายใน

สถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรบัปรุงการบริหารจัดการ 

 

 

     5.) สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก 

สถานศึกษาที่มีตอภาพลกัษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดาน

การรกัชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสรมิการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

    โดย  สถานศึกษามีผลการประเมินเฉลี่ย.....4.28......  

 

 

จํานวนประเด็นในการปฏิบัติ 5 ประเด็น 

 

 

 



 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาจํานวน....5...ข้อ  คา่คะแนน...5..... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  5.1     (     )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 
 

ระดบัการประเมิน    (   )  ดีมาก  (     )  ดี   (     )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 ความตระหนัก สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรม ดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา

ทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก

สถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา 

 ความพยายาม  

  ๑.โครงการปลูกตนไมวันสําคัญ 

  ๒.โครงการใหความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  ๓.โครงการอยูคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 

  ๔.โครงการพัฒนาสุสานหรือกูโบร 

  ๕.โครงการจิตอาสาพัฒนา 

  ๖.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาทางดานสิ่งแวดลอม 

  ๗.ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชนรวมงานกับองคกรเครือขายดานสิ่งแวดลอม  

ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษามีการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม สอดคลองตามประเด็น

พิจารณา 5 ขอ คาคะแนน 5  คะแนน  สงผลใหระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม อยูในระดับ  ดีมาก  ดังตาราง 

ตารางที่ 37 แสดงระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสรมิ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

     1.) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กจิกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดาน

การอนุรกัษสิง่แวดลอมไมนอยกวา 5 โครงการ กจิกรรม   
 

 

     2.) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม

การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิง่แวดลอม 
 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

    3.) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุก

คนเขารวมโครงการ กจิกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

 

 

     4.) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  

กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

 

     5.) สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก 

สถานศึกษาที่มีตอภาพลกัษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดาน 

การอนุรกัษสิง่แวดลอม   และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

 

 

 

จํานวนประเด็นในการปฏิบัติ 5 ประเด็น 

 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาจํานวน....5...ข้อ  คา่คะแนน....5...... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  6.2     (     )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (   )  ดีมาก  (     )  ดี   (     )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

 ความตระหนัก สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรม ดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา

ทุกคน และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ   มีการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนํา

ผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ

ภาพลักษณของสถานศึกษา 

 ความพยายาม 

  1.โครงการกีฬาสีภายใน 

  2.โครงการประกวดรองเพลง Sinnging  Contest 

  ๓.โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา 

 

ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษามีการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ โดยความรวมมือของ ครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษาและผูเรียน สงผลใหระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ สอดคลอง

ตามประเด็นพิจาณา  5 ขอ   คาคะแนน 5  คะแนน  ระดับคุณภาพอยูในระดับ  ดีมาก ดังตาราง 

ตารางที่ 38 แสดงระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

  1.) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การสงเสริมดานการกีฬา

และนันทนาการไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม   
 

 

   2.) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทกุคนเขารวมโครงการ กิจกรรม 

การสงเสรมิดานการกีฬาและนันทนาการ 
 

 

    3.) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุก

คนเขารวมโครงการ กจิกรรม การสงเสรมิดานการกีฬาและนันทนาการ 
 

 

    4.)สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  

การสงเสรมิดานการกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรบัปรุงการบริหารจัดการ 

 

 

     5.)สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก 

สถานศึกษาที่มีตอภาพลกัษณของสถานศึกษาในการสงเสริมดานการกีฬา

และนันทนาการ และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

    โดย  สถานศึกษามีผลการประเมนิเฉลี่ย.....4.09.....  

 

 

จํานวนประเด็นในการปฏิบัติ 5 ประเด็น 

 

 

 



 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาจํานวน....5...ข้อ  คา่คะแนน....5..... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  6.3     (     )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (   )  ดีมาก  (     )  ดี   (     )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความตระหนัก สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําไปใชประโยชน มีแผนงาน โครงการในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาและประเมินผลการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  รวมทั้งจัดรายวิชา

เศรษฐกิจพอเพียงไวในหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนและนักเรียน  นักศึกษา 

 ความพยายาม 

 วิทยาลัยฯมีไดดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่กําหนดไว  รวมทั้งมีการติดตามการดําเนิน

โครงการ และทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ  

 ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษามีการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองตามประเด็น

พิจารณา 5  ขอ  คาคะแนน 5 สงผลใหระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของสถานศึกษา  มีผลการประเมินตามตัวบงช้ีอยูในระดับ ดีมาก  ดังตาราง 

ตารางที่ 39 แสดงระดับคุณภาพในการการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

    1.) สถานศึกษามกีารใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา   
 

 

    2.) สถานศึกษามีแผนงานโครงการ  การบรหิารจัดการสถานศึกษา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมสีวนรวมของครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

 

 

    3.) สถานศึกษามีการดําเนินตามแผนงานโครงการตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง   
 

 

    4.) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  

การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

    5.) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอก 

สถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการสงเสริมดานการปลูกฝง

จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 

๓.๕๑-๕.๐๐  โดย  สถานศึกษามีผลการประเมินเฉล่ีย.....4.20.....  

 

 

จํานวนประเด็นในการปฏิบัติ 5 ประเด็น 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณาจํานวน....5...ข้อ 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  6.4     (     )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (   )  ดีมาก  (     )  ดี   (     )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 

 



 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

    6.1 ระดบัคุณภาพในการ

ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาต ิ

เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบตัิ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏบิัต ิ2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบตัิ 5  ขอ 5 (ดีมาก) 

๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝง

จิตสํานึกดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบตัิ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏบิัต ิ2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบตัิ 5  ขอ 5 (ดีมาก) 

๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริม

ดานการกีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบตัิ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏบิัต ิ2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบตัิ 5  ขอ 5 (ดีมาก) 

๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝง

จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ 

- ดี ปฏิบตัิ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบตั ิ3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏบิัต ิ2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบตัิ 5  ขอ 5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 5 (ดีมาก) 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 6 

จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ี 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

   ตัวบงชี้ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสาํนึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

 

 



 

 

ตัวบงชี้ 6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบงช้ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสาํนึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก  

       

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา           

พ.ศ. 2555 และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน 

 ความตระหนัก สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการจัดอบรมและใหความรูและสื่อเพื่อสรางความ

เขาใจใหครูและบุคลากรทุกฝายเห็นความสําคัญของมรีะบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

 ความพยายาม  สถานศึกษามีโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดย

สถานศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี 

  1. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษารวมกันศึกษา วิเคราะหมาตรฐานและตัว

บงช้ีการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา 

  2.จัดทําสื่อและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

  3.ประเมินมาตรฐานคุณภาพภายใน 

  4.คําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

  5.จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษาไดมีการประกันคุณภาพภายใน สอดคลองตามประเด็น (1) (2) (3) (4)  

และ (5) คาคะแนน 5 คะแนน  สงผลใหระดับคุณภาพในระบบประกันคุณภาพภายในอยูในระดับ ดีมาก ดัง 

  ตารางที่ 40 แสดงการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

    1.)สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษาโดยมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน 

สถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง 

ภาครัฐและภาคเอกชน 

 

  

   2.)สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

   3.) สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

  4.)สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน   

  5.)สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองจากผลการ 

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 

การปฏิบัติตามประเด็น (1)(2) (3) (4) และ (5) 

 

สรุป    มีผลการปฏิบตัิตามประเดน็การพิจารณา  ประเดน็....(1) (2) (3) (4) และ (5)...... 



 

         คาคะแนน..5... 

ผลการประเมินตวับ่งชีที  ๗.๑     (     )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 

ระดบัการประเมิน    (   )  ดีมาก  (     )  ดี   (     )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

 ความตระหนัก สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  สวนที่ 1 การ

จัดการอาชีวศึกษา 7  มาตรฐาน 34  ตัวบงช้ี 

ความพยายาม 

1.โครงการจัดทําสื่อและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

  2.โครงการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 

  3.คําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

  4.โครงการอบรมใหความรูการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  5.โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  6.โครงการจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษาไดมีการประกันคุณภาพภายใน มีผลสัมฤทธ์ิ ระดับดีมาก   26  ตัวบงช้ี ระดับดี  5

ตัวบงช้ี  ระดับพอใช 1 ตัวบงช้ี  ไมมีตัวบงช้ีที่ตองปรับปรุงและปรับปรุงเรงดวน   และไมประเมิน 1 ตัวบงช้ี    มี

คาคะแนนเฉลีย่ 4.76  สงผลใหระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555อยูใน

ระดับ ดีมาก ดังตาราง  

ตารางที่ 41 แสดงผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 

มาตรฐานที ่ จํานวนตัวบงช้ี 

ระดับ 

ดีมาก ดี พอใช 
ตอง

ปรับปรุง 

ตอง

ปรับปรุง 

เรงดวน 

ไม

ประเมิน 

1 9 6 1 1 - - 1 

2 5 5 - - - - - 

3 12 9 3 - - - - 

4 1 1 - - - - - 

5 2 - 2 - - - - 

6 4 4 - - - - - 

7 1 1 - - - - - 

รวม 34 26 6 1 - - 1 

 

สรุป    มีจํานวนตวับ่งชีที 26  ตวัอยู่ในเกณฑ์ ด ี

ผลการประเมินตวับ่งชีที  ๗.๒     (     )  ผา่น  (      ) ไมผ่า่น 
 

ระดบัการประเมิน    (      )  ดีมาก  (   )  ดี  (    )  พอใช้ 

   (       )   ปรับปรุง (     )  ปรับปรุงเร่งดว่น 

 



 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ 

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

   7.1 ระดับคณุภาพในการประกัน

คุณภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบตัิ  (1)  (2) (3) (4) และ

(5)    

- ดี ปฏิบตัิ  (1)  (2) (3) และ(4)   

 - พอใช ปฏิบตัิ  (1)  (2) และ (3)  

 - ตองปรับปรุง ปฏิบตัิ (1)  และ (2) - 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ(1) 

ปฏิบตัิ 5 ขอ 5 

 (ดีมาก) 

    7.2 ระดบัคุณภาพในการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

จํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลการตัดสินตาม

เกณฑสูงสดุในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 

- ดีมาก 30-34 ตัวบงชีแ้ละไมมีตัวบงชี้

ใดท่ีอยูในเกณฑตองปรับปรุงหรือตอง

ปรับปรุงเรงดวน 

- ดี 24-33 ตัวบงชี ้

- พอใช 18-23 ตัวบงชี ้

- ตองปรับปรุง 12-17 ตัวบงชี ้

- ตองปรับปรุงเรงดวน < 12 ตัวบงชี ้

- ระดับดีมาก  26  ตวับงชี ้

- ระดับดี 6 ตัวบงชี้  

- ระดับพอใช 1  ตัวบงชี ้ 

- ระดับปรับปรุง ..-..ตัวบงชี ้
- ปรับปรุง เรงดวน.-..ตัวบงชี ้

 -ไมประเมิน ...1... ตวับงชี ้
  

 4 

(ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7  ๔.๐๐ (ดี)  

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 7 

จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ี ๗.๑ ระดับคณุภาพในการประกันคุณภาพภายใน 

              

 

จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก  

 ตัวบงช้ี   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี   ไดดําเนินการมีการประกันคุณภาพภายในประจําป

การศึกษา 2558 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบงช้ี   โดยมีผลการประเมินใน ระดับ

ดีมาก   26  ตัวบงช้ี ระดับดี  5ตัวบงช้ี  ระดับพอใช 1 ตัวบงช้ี  ไมมีตัวบงช้ีที่ตองปรับปรุงและปรับปรุงเรงดวน   

และไมประเมิน 1 ตัวบงช้ี    มีคาคะแนนเฉลีย่ 4.76   สงผลใหระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555อยูใระดับ ดีมาก 

 

1.สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา  สรุปไดดังน้ี 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 9 ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 1 

ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 /     

ตัวบงช้ีที่ 1.2 /     

ตัวบงช้ีที่ 1.3 /     

ตัวบงช้ีที่ 1.4  /    

ตัวบงช้ีที่ 1.5    /   

ตัวบงช้ีที่ 1.6 ไมมีการประเมินตัวบงช้ีน้ี 

ตัวบงช้ีที่ 1.7 /     

ตัวบงช้ีที่ 1.8 /     

ตัวบงช้ีที่ 1.9 /     

รวม 6 1 1    

คิดเปนรอยละ 75.00 12.50 12.50   

คาเฉลี่ยการประเมิน 4.63(ดีมาก) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน 5 ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 2 

ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 /     

ตัวบงช้ีที่ 2.2 /     

ตัวบงช้ีที่ 2.3 /     

ตัวบงช้ีที่ 2.4 /     

ตัวบงช้ีที่ 2.5  /     

รวม 5     

คิดเปนรอยละ 100.00     

คาเฉลี่ยการประเมิน 5.00(ดีมาก) 

 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 12 ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 3 

ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 /     

ตัวบงช้ีที่ 3.2 /     

ตัวบงช้ีที่ 3.3 /     

ตัวบงช้ีที่ 3.4 /     

ตัวบงช้ีที่ 3.5  /     

ตัวบงช้ีที่ 3.6  /    

ตัวบงช้ีที่ 3.7 /     

ตัวบงช้ีที่ 3.8 /     

ตัวบงช้ีที่ 3.9 /     

ตัวบงช้ีที่ 3.10  /    

ตัวบงช้ีที่ 3.11  /    

ตัวบงช้ีที่ 3.12 /     

รวม 9 3    

คิดเปนรอยละ 75.00 25.00    

คาเฉลี่ยการประเมิน 4.75(ดีมาก) 

 

 



 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 1 ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 4 

ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 /     

รวม 1     

คิดเปนรอยละ 100.00     

คาเฉลี่ยการประเมิน 5.00(ดีมาก) 

 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย จํานวน 1 ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 5 

ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีที่ 5.1  /    

ตัวบงช้ีที่ 5.2  /    

รวม  2    

คิดเปนรอยละ  100.00    

คาเฉลี่ยการประเมิน 4.00(ดี) 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

จํานวน 4 ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 6 

ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีที่ 6.1 /     

ตัวบงช้ีที่ 6.2 /     

ตัวบงช้ีที่ 6.3 /     

ตัวบงช้ีที่ 6.4 /     

รวม 4     

คิดเปนรอยละ 100.00     

คาเฉลี่ยการประเมิน 5.00(ดีมาก) 
 

 

 

 



 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 7 

ผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีที่ 7.1 /     

ตัวบงช้ีที่ 7.2  /    

รวม 1 1    

คิดเปนรอยละ 50.00 50.00    

คาเฉลี่ยการประเมิน 4.50(ดีมาก) 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 7 มาตรฐาน 34 ตัวบงช้ี ของปการศึกษา 

2558 
 

มาตรฐานที ่ ตัวบงช้ี 

ผลการประเมินตัวบงช้ี(จํานวนตัวบงช้ี) ตัวเฉล่ีย

ผลการ

ประเมิน ดีมาก ดี พอใช 
ตอง

ปรับปรุง 

ตอง

ปรับปรุง 

เรงดวน 

ไมประเมิน 

1 1.1-1.9 6 1 1 - - 1 4.63 

2 2.1-2.5 5 - - - - - 5.00 

3 3.1-3.12 9 3 - - - - 4.75 

4 4.1 1 - - - - - 5.00 

5 5.1-5.2 - 2 - - - - 4.00 

6 6.1-6.2 4 - - - - - 5.00 

7 7.1-7.2 1 - - - - - 4.45 

รวม 26 6 1 - - 1  

รวมท้ังสิ้น 34 ตัวบงชี ้

คะแนนเฉลี่ยรวม  4.76 ระดับ  ดี 

 

2.จุดเดน จุดท่ีตองพัฒนาของสถานศึกษา 

2.1 จุดเดนของสถานศึกษา 

 2.1.1 สถานศึกษาต้ังอยูในภูมิภาคที่มีการพัฒนาแบบพหุวัฒนธรรม 

 2.1.2 สถานศึกษามีโครงการความรวมมือไทย-อินโดนีเซีย 

 2.1.3 วิทยาลัยมีผูนําที่มีวิสัยทัศนมีความต้ังใจเสียสละในการพัฒนาองคกร 

 2.1.4 วิทยาลัยมีหอพักเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 



 

2.1.5 ไดรับความรวมมือการสนับสนุนจากนโยบายในการพัฒนาที่หลากหลายจากองคกร

ตาง   

2.2จุดที่ตองพัฒนาของสถานศึกษา 

2.2.1 สรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สอดคลองเหมาะสมไดมาตรฐาน 

2.2.2 พัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองแกผูเรียนที่สอดรับกับชุมชนและสังคม 

  2.2.3 พัฒนาเกณฑมาตรฐานทางดานพัฒนาผูเรียนที่ยึดตามสภาพจริง เนนการเพิ่ม 

ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน  ดานการใชภาษาและคณิตศาสตร 

                      2.2.4สรางเครือขายทางดานอาชีพและการเรียนรูที่หลากหลายใหกับองคกร 

  2.2.5 สรางศูนยการเรียนรูที่เปนมาตรฐานในระดับสากล 

2.2.6 จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูเนนการบรูณาการเปนหลัก 

2.2.7 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเทคโนโลยีงานอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

                      2.2.8เช่ือมโยงกับเครือขายการเรียนรูรูปแบบสรางความรวมมือระหวางนานาชาติใน 

ภูมิภาคอยางเปนรูปธรรม 

2.2.9สรางคุณลักษณะทางการศึกษาใหเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

  2.2.10สรางสมรรถนะผูเรียนในสาขาวิชาชีพ 

3. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 

 วิทยาลัยฯ ไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของวิทยาลัยฯ ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดดังน้ี 

3.1 แผนพัฒนาผูเรียน 

3.1.1 จัดการเรียนการสอน โดยมุงสมรรถนะอาชีพ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1.2 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอัน 

พึงประสงคและบูรณาการทางวิชาและสาขางาน 

3.2 แผนพัฒนาบุคลากรและครู อาจารย 

3.2.1 สงเสริมสวัสดิการ 

  3.2.2 เพิ่มพูนความรู ประสบการณใหม 

  3.2.3 สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการ 

  3.2.4 แผนพัฒนาทางดานการบริหารจัดการ 

  3.2.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

  3.2.6 สงเสริมและพัฒนาการทํางานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ 

  3.2.7 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

3.2.8 สงเสริมกํากับติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม 

  3.2.9 บริหารงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารวิทยาลัยของครูผูสอน 



 

  3.2.10 แผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรแบบย่ังยืน 

  3.2.11จัดหางบประมาณสนับสนุน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากร

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 

  3.2.12 สงเสริม สนับสนุนการพึ่งตนเองของบุคลากรภายใน ในการจัดสราง และพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


