
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2560 

 

 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ์

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  



ค ำน ำ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2552 มาตรา 48 ก าหนดให้

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดท าเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเอง เพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งได้
ด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

รายงานฉบับนี้เป็นการายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชน ผลจากการด าเนินการใน
ครั้งนี้ ท าให้เห็นภาพสะท้อนในการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา อันจะน าไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของสถานศึกษา 

วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณ ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรอ่ืนทุกฝ่าย ตลอดจนนักศึกษาทุกคนที่ให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามรายละเอียดตัวบ่งชี้อันเป็นประโยชน์ที่น าไปสู่การท ารายงาน
ผลการประเมินตนเองได้จนเป็นผลส าเร็จ และส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนได้ต่อไป 

วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาโดยต้นสังกัดเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ค าชี้แนะแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดดารศึกษาให้ได้มาตรฐานยิ่งๆ ขึ้นไป 

 
 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
 

 



๑ 

 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
ตัวบ่งชี้ 

1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 
มาตรฐานที่ 

1 5 3     8 4 
2 5 4 4 3 5 5 26 4.33 
3 4 5 4 5   18 4.5 
4 5 -     5 5 

รวม       57 4.46 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
1.1 ระดับตัวบ่งช้ี 

1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน      7    ตวับ่งชี ้
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   จ านวน     4    ตัวบ่งชี ้
1.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”  จ านวน     2    ตัวบ่งชี ้
1.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง จ านวน      -     ตัวบ่งชี ้
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จ านวน      -     ตัวบ่งชี ้

1.2 จุดเดน  
(1) วิทยาลัยฯ บริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล  
(2) วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ                       และ

เอกชนอย่างต่อเนื่อง 
 (3) วิทยาลัยฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งได้รับ การฝึกอบรม                           
และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 (4) วิทยาลัยฯมีความพร้อมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  และตรงตามความ
ต้องการของชุมชน โดยการเผยแพร่ความรู้ในด้านวิชาชีพและการพัฒนาทักษะนักเรียนนักศึกษา จากประสบการณ์จริง 

(5) วิทยาลัยฯ สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งภายใน                  และ
ต่างประเทศ 

(6) วิทยาลัยฯพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
 (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 ตาม
เกณฑ ์และส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
 (2) วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณ จ านวนจ ากัด ท าให้การด าเนินการในบางโครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่ก าหนด
ไว้ จึงมีการปรับแผนการใช้เงินให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 



๒ 

 

1.4 ขอเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
 (1) โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและสถานประกอบการในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

(2) โครงการฝึกอบรมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน 
(3) โครงการฝึกงานในสถานประกอบการโดยเพ่ิมระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
(4) โครงการรายงานผลการเรียนทางจอภาพ 
(5) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(6) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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2. สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
 ชื่อสถำนศึกษำ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
     ที่ตั้ง เลขที ่  57/7  หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 
     โทรศัพท์  0-7433-3642 , 0-7433-3202 โทรสาร 0-7433-3525   
   Website   tfc27@yahoo.com 
   E - mail   http//www.tfc27.ac.th 
      สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 สภำพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสงขลา ประมาณ 13 กิโลเมตร                
บริเวณใกล้เคียงวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และชุมชนที่ส าคัญ  ไม่ต่ ากว่า             
22 แห่ง เริ่มจากบริเวณห้าแยกน้ ากระจาย เช่น ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จ ากัด สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์          
ที่ท าการไปรษณีย์ โทรเลขพะวง  ตลาดศิริอา เขต  ศูนย์การค้าธนดี   โรง เรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ                               
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
(หอพัก) ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา สวนประวัติศาสตร์  ฯพณฯ  พล
เอกเปรมติณสูลานนท์  ศาลปกครองสงขลา สถานบันทักษิณคดีศึกษา ตลาดเกาะยอ  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว  และย่าน
ธุรกิจที่ส าคัญของจังหวัดสงขลา 

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีบทบาททางเศรษฐกิจส าคัญสูงสุดของภาคใต้ เนื่องจาก                        มี
ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ เช่นสัตว์น้ าทะเล ยางพารา ไม้ผล ในปัจจุบันจังหวัดสงขลา                    
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดจากการเกษตรส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม เพ่ือการส่งออก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารทะเล
แช่แข็งและห้องเย็น อุตสาหกรรมยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางและอุตสาหกรรมจาก  ไม้ยางพารา ตลาดส่งออกที่ส าคัญ คือ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป นอกจากนี้จังหวัดสงขลายังมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานบันเทิงส าหรับที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ เช่น แหลมสมิหลา แหลมสนอ่อน สวนสัตว์สงขลา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตน
งาช้าง น้ าตกโตนงาช้าง และอุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง เป็นต้น ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภายใน                      
และต่างประเทศให้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยว ท ารายได้ให้แก่จังหวัดสงขลา ปีละเป็นจ านวนมาก 

อ าเภอเมืองสงขลาเป็นอ าเภอที่มีประชากรหนาแน่นรองจากอ าเภอหาดใหญ่เนื่องจาก                เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการประมง การท่องเที่ยว เมืองท่าสินค้าส่งออกทางเรือ และเป็นศูนย์กลางการบริหารของภาคใต้ 
ส่วนอ าเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่ส าคัญโดยมีสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ เป็นชุมทางที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ 
มีทางรถไฟติดต่อกับกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย นอกจากนี้สนามบินหาดใหญ่ยังเป็นท่าอากาศ
ยานนานาชาติ  ของภาคใต้ 

mailto:tfc27@yahoo.com
mailto:http//www.tfc27@yahoo.com
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๒.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถำนศึกษำ 

2.๒.๑ แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.๒.๒ คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

ที่ ชื่อ – สกุล 
๑ นายเสริมศักดิ์            นิลวลัย 
๒ นายชรินทร ์ ชูช่ืน 
๓ นายกรีฑา ดิษโสภา 
๔ นายโอฬาร อุบล 
๕ นายวีระ กาฬสิงห ์
๖ นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญ ู
๗ นางสุปราณีย ์ ธัญญรตัน ์
๘ นายณรงค์ศักดิ ์ ปัณวรรณ ์
9 นางเยาวด ี รุ่งเรือง 

10 นางมลฤด ี พิชัยยุทธ ์
11 นางสาววันเพ็ญ สิตะพงศ ์
12 นายกิตตริัตน ์ ทับทวี 
13 นายสันติธรรม เทพฉิม 
14 นางกฤษณี วงศ์วุฒิวัฒน์ 
15 นายชูศักดิ ์ ทองแกมแก้ว 

 

แผนภมูิโครงสร้างการบริหารสถานศกึษา 
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๒.๒.๓ จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา 

แผนกวิชา 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ประจ า 

ครูพิเศษ มี ไม่ม ี
ปริญญา

เอก 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

ตร ี

ต่ ากว่า
ปริญญา

ตร ี
๑. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 19 18 1 18 1 - 13 5 - 
๒.อุตสาหกรรมประมง 4 4 - 4 - - 3 1 - 
๓. การควบคมุ 
    เรือประมง 

2 2 - 2 - - - 2 - 

๔. สามัญสัมพันธ์ 17 17 1 17 - - 12 5 - 

 
๒.๒.๔ จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/งาน จ านวน(คน) 
สถานภาพ 

ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

๑. ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร      
    งานบริหารทั่วไป 4 1 - 2 1 
    งานบุคลากร 1 - - - 1 
    งานการเงิน 2 1 - 1 - 
    งานบัญช ี 1 - - - 1 
    งานพัสดุ 5 - 1 3 1 
    งานอาคารสถานที่ 8 -  2 6 
    งานทะเบียน 2 - 1 - 1 
    งานประชาสัมพันธ์ 2 - 1 - 1 

รวม 25 2 3 8 12 
๒. ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ      
    งานวางแผนและงบประมาณ - - - - - 
    งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 2 - 1 - 1 
    งานความร่วมมือ 1 - 1 - - 
    งานวิจัย - - - - - 
    งานประกันคุณภาพฯ 3 - 1 - 2 



๖ 

 

ฝ่าย/งาน จ านวน(คน) 
สถานภาพ 

ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

    งานส่งเสริมผลผลิตและการค้า  - - - - 
    งานฟาร์ม 1 - - - 1 

รวม 6  3 - 4 
๓. ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนฯ      
    งานกิจกรรม 1 - 1 - - 
    งานครูที่ปรึกษา 1 - 1 - - 
    งานปกครอง 1 - 1 - - 
    งานแนะแนว - - - - - 
    งานสวัสดิการฯ 1 - - 1 - 
    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 1 - - - 1 
รวม      
๔. ฝ่ำยวิชำกำร      
    งานหลักสูตรและการสอน 2 - 1 - 1 
    งานวัดผลฯ - - - - 1 
    งานวิทยบริการและห้องสมุด -  1 - 1 
    งานอาชีวศึกษาทวิภาคี - - - - 1 
   งานสื่อการเรียนการสอน - - 2 - 1 

รวม 2  4  5 
รวมทั้งหมด 38 2 13  22 
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2.2.5 จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับ สำขำงำน และช้ันป 
(ปที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน) 

ระดับ/สำขำงำน 

ชั้นป 

รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
81 

 
- 

 
- 

 
67 

 
- 

 
- 

 
52 

 
- 

 
- 

 
200 

- สาขางานแปรรูปสัตว์น้ า - - - 3 - - 9 - - 12 
- สาขางานควบคุมเรือประมง - - - - - - - - - - 
รวม 81 - - 70 - - 61 - - 212 

ระดับ ปวส. 
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
87 

 
- 

 
- 

 
59 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
146 

- สาขางานแปรรูปสัตว์น้ า - 27 - - 29 - - - - 56 
- สาขางานควบคุมเรือประมง - - - - - - - - - - 
รวม 87 27 - 59 29 - - - - 202 

รวมทั้งหมด 168 27 - 129 29 - 61 - - 414 

2.2.6 จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับ สำขำงำน และช้ันป (ทวิศึกษำ) 

ระดับ/สำขำงำน 
ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 81 67 52 200 
- สาขางานแปรรูปสัตว์น้ า - 3 9 12 
- สาขางานควบคุมเรือประมง - - - - 

รวมทั้งหมด 81 70 61 212 

 
 



๘ 

 

2.2.7 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปี (2560) 

  (1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สำขำงำน 
ชั้นปี 

รวม 
ปกต ิ ทวิภำคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
- สาขางานแปรรูปสัตว์น้ า 
รวม 

 
17 
3 

20 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
17 
3 

20 
ระดับ ปวส. 
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
- สาขางานแปรรูปสัตว์น้ า 
- สาขางานควบคุมเรือประมง 

รวม 

 
37 
6 

10 
53 

 
- 

21 
- 

21 

 
- 
- 
- 
- 

 
37 
27 
10 
74 

รวมทั้งหมด 73 21 - 94 

 
 (2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) 
             -   คน 
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2.3 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
              2.๓.๑ รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 

ล ำดับที่ ชื่อรำงวัล 

1 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สถานศึกษาต้นแบบ โครงการสร้างเสริมคุณภาพ 
สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

2 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    21 กันยายน 2559 

3 

รางวัลชนะเลิศ Honor Awards ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ด้านบ าบัดน้ า (น้ าเพ่ือประชาชน)  “ประชารัฐ
ร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ พุทธศักราช 2560“ระบบน้ าหมุนเวียนเพื่อการอนุบาลลูกปลากระพงขาว” 
 

4 

รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 11.2 สิ่งประดิษฐ์ด้านบ าบัดน้ า (น้ าเพ่ือประชาชน) ด้านน้ า
เพ่ือการเกษตร“ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ พุทธศักราช 2560 
“ระบบน้ าหมุนเวียนเพ่ือการอนุบาลลูกปลากระพงขาว” 

 
              2.๓.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นทีย่อมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 

นายเสริมศักดิ์  นิลวิลัย  ผู้อ านวยการวิยาลัยประมงติณสูลานนท์  
- ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายประสานสถานศึกษาอาเซียนในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ                 

ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ  ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 
2559 

- ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอ านวยการในการประชุมวิชาการองค์เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน                     
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ 38  

- ปฏิบัติหน้าที่ ประธานอนุกรรมการ ตัดสินการประกวดนิทรรศการทางการเกษตร  ในการประชุมวิชาการ
องค์เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ 
ครั้งที่ 38  

- ปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง  ในการประชุมวิชาการ
องค์เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ 
ครั้งที่ 38  



๑๐ 

 

- ปฏิบัติหน้าที่ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดประสานงาน และการตัดสินการประกวดนิทรรศการ                  
ในการประชุมวิชาการองค์เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ 38  

- ปฏิบัติหน้าที่ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง ในการประชุมวิชาการ
องค์เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระดับชาติ ครั้งที่ 38  

- ปฏิบัติหน้าที่ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายด าเนินการจัดการสัมมนาการประกวด การแสดง                    และ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการองค์เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 38  

- ปฏิบัติหน้าที่ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายอ านวยการจัดการสัมมนา การประกวด การแสดง                   และ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการองค์เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 38  

- ปฏิบัติหน้าที่ วิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรหารพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

- ปฏิบัติหน้าที่ วิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรหารพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- ปฏิบัติหน้าที่  กรรมการตัดสิน SEV-TVET Harmonization and Mobility 1-4 มีนาคม 2561  ณ 
Jerantut Community College; Malaysia 
 

             2.๓.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 

ล ำดับที ่ ชื่อรำงวัล ครูที่รับผิดชอบ 

1 

ที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์  
อาชีวศึกษา เอสโซ่  สอศ. 
ช่ือผลงาน  โครงงานระดับ ปวช. เรื่อง “การศึกษาการท าผลิตภัณฑ์ ลูก
ช้ืนปลารสแกงไทย”  
มาตรฐานเหรียญเงิน มาตรฐานเหรียญทองแดง  

1. นางพรเพ็ญ            ข าเดช 
2. นางสาวปิยรัตน์        เพชรรัตน์ 
3. นางสาวธนกร          ห้วยห้อง 

2 

ที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ 
อาชีวศึกษา เอสโซ่ สอศ. 
ช่ือผลงาน  โครงงานระดับ ปวส. เรื่อง “การศึกษาอัตราเจริญเติบโต
ของลูกปลานิลแดงท่ีอนุบาลด้วยอาหารผสมน้ าสาหร่ายผมนาง” 
มาตรฐานเหรียญทอง  มาตรฐานเหรียญเงิน   

1. นางพัชริดา            ข าขจร 
2. นายอภิรักษ์           จันทวงศ์ 
3. นางสาวเยาวลักษณ์  แกมกุม 



๑๑ 

 

3 

ที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สอศ.  
ช่ือผลงาน ระบบน้ าหมุนเวียนเพื่อการอนุบาลลูกปลากะพงขาว  
ประเภทท่ี 11 สิ่งประดิษฐ์ด้านการบ าบัดน้ า (ด้านการใช้น้ า 
เพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ) ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

1. นายอภิรักษ์           จันทวงศ์ 
2. นางพัชริดา            ข าขจร 
3. นางสาวเยาวลักษณ์  แกมกุม 

4 
ที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สอศ.  
ช่ือผลงาน ระบบน้ าหมุนเวียนเพื่อการอนุบาลลูกปลากะพงขาว
ประเภทท่ี 11 สิ่งประดิษฐ์ด้านการบ าบัดน้ า Honer  Awards 

1. นายอภิรักษ์           จันทวงศ์ 
2. นางพัชริดา            ข าขจร 
3. นางสาวเยาวลักษณ์  แกมกุม 

5 
ครูผู้ฝึกซ้อมทักษะการผลิตน้ านมจากพืช ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งท่ี39 

1.นางสุปราณีย์          ธัญญรัตน์ 

6 ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ อกท. ภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 1.นางสาวสุปรีดา        สังวาลย์ 

7 
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ R&D: L.E. อาชีวศึกษาเกษตร แนวทางสู่
การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.นางสาววัลภา          ชีวาภิสัณห์ 

8. 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดขอบเขตงานวิจัยของ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 30-31 สิงหาม 
2561  

1.นางสาววัลภา          ชีวาภิสัณห์ 

9. 

บทความวิจัย เรื่อง พิษของรากพาหมีต่ออัตราการตายของปลาน้ าจืด 
6 ชนิดและคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงปลา ได้รับการตีพิมพ์บทความลง
วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร รหัสบทความ 60-
001 ปีท่ี1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) 

1.นายประทีป            สองแก้ว 
2.นางกรวิกา            ศรีวัฒนวรัญญู 

10. 

บทความวิจัย เรื่อง การอนุบาลลูกปลานิลแดงด้วยอาหารส าเร็จรูป
ผสมน้ าสาหร่ายผมนาง ได้รับการตีพิมพ์บทความลงวารสารวิชาการ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ปีที่1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2560) 

1. นายอภิรักษ์           จันทวงศ์ 
2. นางพัชริดา            ข าขจร 
3. นางสาวเยาวลักษณ์  แกมกุม 

11. 
การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี2560 
19 กันยายน 2560 กรมประมง 

1. นายอภิรักษ์           จันทวงศ ์
2. นางพัชริดา            ข าขจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

              2.๓.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา) 
ระดับจังหวัด 

ล ำดับที ่ ชื่อรำงวัล ครูที่รับผิดชอบ นักศึกษำ 

1    
2    
3    

 

 

รำงวัลระดับภำค 

ล ำดับที ่ ชื่อรำงวัล ครูที่รับผิดชอบ นักศึกษำ 
1 การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางการประมง ผลการ

แข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง 
 1. นางสาวพนารัตน์ อุทัยมา  

2. นายณนสพงษ์   พรายสิน   
2 การแข่งขันทักษะการเพาะพันธุ์ปลา  สาขา

ประมง 
ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐาน
เหรียญทอง 

 1. นายสรุพงษ์ หมื่นเดช 
2. นางสาวนันทนา  จันทภาโส 

3 การแข่งขันทักษะการวิเคราะห์คณุภาพน้ า   
สาขาประมงผลการแข่งขัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เหรียญทอง 

 1. นางสาวสภุาพร   อาษา 
2. นางสาวจันทิมา   อินทณรงค ์

4 การแข่งขันทักษะการผลิตน้ านมจากพืช  
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ผลการแข่งขัน 
ชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง 

 1. นางสาวอัสมา  นพกะ   
2. นางสาวอาอีฉ๊ะ   ชุมจันทร์   

5 การแข่งขันทักษะการผลิตลูกช้ินจากเนื้อสัตว์  
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
ผลการแข่งขัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง 

 1. นางสาวปรยีาณี  วั้นเส้ง  
2. นางสาวนงลักษณ์  รามด้วง   

6 การแข่งขันทักษะการพูดในที่ ชุมชน สาขา
พื้นฐาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทองแดง  

 นางสาวกุลนัฎฐ์ จิตนวล 

7 การแข่งขันทักษะการน าเสนอผลงาน 
 สาขาบริหารธุรกิจ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญ
ทองแดง 

 นางสาวน้ าฝน       ชูมณี 
นางสาวณัชญาฎา   พันธ์ทอง 

8 การแขง่ขันกิจกรรมเด่น  
เรื่อง ซั้งกอเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ า    
ผลการแข่งขัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง   

 นายนราธร  ชุมนุม 
นางสาวนาฎอนงค์   อินดี    
นางสาวจินดารัตน์   นาคพันธุ์    

9 การประกวดและแสดงนันทนาการ 
ชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงนันทนาการ 
มาตรฐานเหรียญทอง ช่ือชุดการแสดง โนรีโนรา 
เทวานฤมิตร 

 1.นายนราธร  ชุมนุม 
2.นางสาวกลุณฎัฐ ์  จิตนวล 
3.นางสาวชนัญลดา  แก้วชาตรี 
4.นายสิทธิพงศ์  ไชยวรรณ 



๑๓ 

 

ล ำดับที ่ ชื่อรำงวัล ครูที่รับผิดชอบ นักศึกษำ 
5.นายอรมพงษ์  จันทร์สน 
6.นางสาวศรินทิพย ์ ทองช่วย 
7.นางสาวไซน่า  หมัดแสล๊ะ 
8.นางสาวดารีหย๊ะ  แกนุ้ย 
9.นางสาวอามตีาห ์ หวังนุรักษ์ 
10.นายจักรริน  รอดจิตร 
11.นางสาวเสาวภา  พูลสุข 
12.นางสาวสุปราณี  หมัดอะสูบ 
13.นายธวัชชัย   ทองปัสโน 
14.นางสาวออริยา   หวันลิโส๊ะ 
15.นางสาววิจารณิ ี  ฝันฝา 
16.นางสาวนูรดี้า   หลีเจรญี 
17.นางสาวชนัญธิตา พันธุ์โณ 
18.นางสาวนงลักษณ์ รามด้วง 
19.นายอาณตั ิ  เส็นเจริญ 
20.นายดลเลา๊ะ  กะเส็ม 
21.นางสาวสริิมล  ศรีทองมาศ 
22.นางสาวจันทร์จริา ชัยยัง 
23.นางสาวนาฏอนงค์ อินทร์ด ี
24.นางสาวฌัชญาภา พันธ์ทอง 
25.นางสาวน้ าฝน  ชูมณ ี
26.นางสารวิวรรณ ดิษฐานพงษ ์
27.นางสาวจินดารัตน์ นาคพันธุ ์

10 ชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะไก่อบฟาง 
มาตรฐานเหรียญทอง     

 1. นายภรัณยู  ชูศรี  
2. นายธวัชชัย  หนูทอง 

11 ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่งชาย  มาตรฐานเหรียญทอง     

 1. นายธณวัฒน์    ชูทองค า 

12 ชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันประกวดมีสรีไซเคลิ 
มาตรฐานเหรียญทอง                                    

 1. นายสิทธิพงค์     ไชยวรรณ     

13 การแข่งขันการประกวดนิทรรศการ 
ทางการเกษตร  เรื่องกล้วยน้ าว้าสุก 4 G   
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง  

 ๑. นายหัสนัย โชติรัตน์ 
๒. นายปฐมพร พึงล าภู 
๓. นายธวัชชัย ทองปันสโน 
๔. นายวรพล   กิตติวัฒนารมย์ 
๕. นายธีรพร สิทธิรักษ ์
๖. นายกฤษฏา สุภาษาลี 
๗. นายสิทธิชัย แก้วก าเนิด 
๘. นายธีรภัทร พงษาวดาร 



๑๔ 

 

ล ำดับที ่ ชื่อรำงวัล ครูที่รับผิดชอบ นักศึกษำ 
๙. นายธวัชชัย หนูทอง 
๑๐. นายธีรศักดิ์ หนูทอง 
๑๑.นางสาวนิติภาวดี ทองพรหม 
๑๒.นางสาวรวิวรรณ  ชูศรี 
๑๓.นางสาวนุชรี เพชรรามา 
๑๔.นางสาวโชติกา สมมุ่ง  

14 สมาชิกเชิดชูเกียรติเลื่อนระดับภาคจากการท า
โครงการหารายได้   

 ๑. นางสาวเบญมาศ   ชูกลิ่น 
๒. นางสาวรวิวรรณ  ดิษฐาพงค์ 
๓. นายเอกรัตน์   แก้วยอดทอง 
๔. นายสาวกุลณัฐณ์  จิตนวล 
๕. นางสาวพรพฤติกร รตันไพบูลย ์
๖. นางสาวหัสกมล  แก้วสวัสดิ์ 
๗. นางสาวน้ าฝน ชูมณี 
8. นางสาวจันทรจ์ิรา   วลจันทร ์

15 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่  สอศ. 
ช่ือผลงาน  โครงงานระดับ ปวช.  
เรื่อง “การศึกษาการท าผลิตภัณฑ์ลูกช้ืนปลารส
แกงไทย” มาตรฐานเหรียญเงิน  
มาตรฐานเหรียญทองแดง  

1. นางพรเพ็ญ  ข าเดช 
2. นางสาวปิยรัตน์  
    เพชรรัตน์ 
3. นางสาวธนกร ห้วยห้อง 

1. นางสาวนงลักษณ์  รามด้วง 
2. นางสาวอัสมา       นพกะ 
3. นางสาวนูฮารีซา    อัฒมณีย์ 
 

16 การเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ สอศ. 
ช่ือผลงาน  โครงงานระดับ ปวส. 
 เรื่อง “การศึกษาอัตราเจริญเติบโตของลูกปลา
นิลแดงที่อนุบาลด้วยอาหารผสมน้ าสาหร่าย
ผมนาง” 
มาตรฐานเหรียญทอง  มาตรฐานเหรียญเงิน
   
 
 

1. นางพัชริดา  ข าขจร 
2. นายอภิรักษ์  จันทวงศ์ 
3. นางสาวเยาวลักษณ์ แกมกุม 

1. นายภรัณยู  ชูศรี 
2. นางสาวโซเรดา   ท้ิงปากถ้ า  
3. นางสาวณัฐซีตา   ชูสาย  
 

 
 

 

 

 

 



๑๕ 

 

รำงวัลระดับชำติ 

ล ำดับที ่ ชื่อรำงวัล ครูที่รับผิดชอบ นักศึกษำ 
1 การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางการประมง 

สาขาประมง ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 1 
มาตรฐานเหรียญทอง 

 1. นางสาวพนารัตน์ อุทัยมา 
2. นายณนสพงษ์   พรายสิน   

2 การแข่งขันทักษะการผลิตน้ านมจาก 
 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ
อันดับ  ๑  มาตรฐานเหรยีญทอง 

 1. นางสาวอัสมา  นพกะ   
2. นางสาวอาอีฉ๊ะ   ชุมจันทร์   

3 สมาชิกเชิดชูเกียรติเลื่อนระดับชาติ จากการท า
โครงการหารายได้   
 

 ๑. นางสาวเบญมาศ   ชูกลิ่น 
๒. นางสาวรวิวรรณ  ดิษฐาพงค์ 
๓. นายเอกรัตน์    แก้วยอดทอง 
๔. นายสาวกุลณัฐณ์  จิตนวล 
๕.นางสาวพรพฤติกร รัตนไพบูลย์ 
๖. นางสาวหัสกมล  แก้วสวัสดิ์ 
๗. นางสาวน้ าฝน ชูมณี 
๘. นางสาวจันทร์จิรา นวลจันทร ์

4 การแข่งขันทักษะไก่อบฟาง มาตรฐานเหรียญทอง      1. นายภรณัยู  ชูศรี  
2. นายธวัชชัย  หนูทอง 

5 การประกวดและแสดงนันทนาการ 
ชนะเลิศอันดับ 1  การแสดงนันทนาการ มาตรฐาน
เหรียญทอง ช่ือชุดการแสดง โนรีโนรา เทวานฤมิตร 

 1.นายนราธร ชุมนุม 
2.นางสาวกุลณัฎฐ์ จิตนวล 
3.นางสาวชนัญลดา  แก้วชาตรี 
4.นายสิทธิพงศ์ ไชยวรรณ 
5.นายอรมพงษ์ จันทร์สน 
6.นางสาวศรินทิพย์  ทองช่วย 
7.นางสาวไซน่า  หมัดแสล๊ะ 
8.นางสาวดารีหย๊ะ  แกนุ้ย 
9.นางสาวอามีตาห์  หวังนุรักษ ์
10.นายจักรริน   รอดจิตร 
11.นางสาวเสาวภา   พูลสุข 
12.นางสาวสุปราณี  หมัดอะสูบ 
13.นายธวัชชัย   ทองปัสโน 
14.นางสาวออริยา   หวันลิโส๊ะ 
15.นางสาววิจาริณี   ฝันฝา 
16.นางสาวนูรีด้า   หลีเจรีญ 
17.นางสาวชนัญธิตา พันธุ์โณ 
18.นางสาวนงลักษณ์ รามด้วง 
19.นายอาณัติ    เส็นเจริญ 
20.นายดลเล๊าะ    กะเส็ม 



๑๖ 

 

ล ำดับที ่ ชื่อรำงวัล ครูที่รับผิดชอบ นักศึกษำ 
21.นางสาวสิริมล    ศรีทองมาศ 
22.นางสาวจันทร์จิรา ชัยยัง 
23.นางสาวนาฏอนงค์  อินทร์ดี 
24.นางสาวฌัชญาภา  พันธ์ทอง 
25.นางสาวน้ าฝน      ชูมณี 
26.นางสารวิวรรณ  ดิษฐานพงษ์ 
27.นางสาวจินดารัตน์  นาคพันธุ์ 

6 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สอศ.  
ช่ือผลงาน ระบบน้ าหมุนเวียนเพื่อการอนุบาลลูก
ปลากะพงขาว  
ประเภทท่ี 11 สิ่งประดิษฐ์ด้านการบ าบัดน้ า 
(ด้านการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 
อย่างมีประสิทธิภาพ) ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

1. นายอภิรักษ์  จันทวงศ ์
2. นางพัชริดา   ข าขจร 
3. นางสาวเยาวลักษณ์ แกมกุม 

1. นายภูวิชญ์ เนาวรัตน์ 
2. นายอรุษ สุวรรณพรรค 
3. นายภูตะวัน แก้วพุ่มช่วง 
 

7 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สอศ.  
ช่ือผลงาน ระบบน้ าหมุนเวียนเพื่อการอนุบาล 
ลูกปลากะพงขาว   
ประเภทท่ี 11 สิ่งประดิษฐ์ด้านการบ าบัดน้ า 
 Honer  Awards 

1. นายอภิรักษ์  จันทวงศ ์
2. นางพัชริดา   ข าขจร 
3. นางสาวเยาวลักษณ์ แกมกุม 

1. นายภูวิชญ์ เนาวรัตน์ 
2. นายอรุษ สุวรรณพรรค 
3. นายภูตะวัน แก้วพุ่มช่วง 
 

 



๑๗ 

 

3. กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
3.1 ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
      3.1.1 ปรัชญำ 

     สร้างคนดี มีความรู้ สู่อาชีพ 
      3.1.2 วิสัยทัศน 
                เป็นสถานบันแห่งการเรียนรู้ มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาชีพประมงคู่
คุณธรรมน าสังคมสู่อาเซียนอย่างยั่งยืน 
      3.1.3 พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพประมงให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน  และ
ประชาคมอาเซียน 
 3. บริหารจัดการองค์กรตามหลักสูตรการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. พัฒนา สมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการประมงและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 

      3.1.4 อัตลักษณของสถำนศึกษำ 
 เด่นทักษะประมง   ด ารงตนตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 
      3.1.5 รำยจำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

รำยจำย จ ำนวนเงิน รอยละ หมำยเหตุ 
1. รายจายคาวัสดฝุก อุปกรณและสื่อส าหรับการเรยีนการสอน 241,487 20.01  

2. รายจายในการสงเสริมสนับสนนุใหผู้เรียนใชความรู ความสามารถ 
ไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชนตอชุมชน สังคม 

672,339.88 55.72  

3. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวดการแสดง โครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิง่ประดิษฐงานสรางสรรคของผู้เรียน 

- -  

4. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระ
มหากษัตรยิ สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง                    
เป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม การ
กีฬาและนันทนาการ การสงเสรมิการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

103,710 8.60  

5. รายจายพัฒนาบุคลากร 189,000 15.66  

รวมรำยจำย 1,206,536.88   

 



๑๘ 

 

* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท ค าวำ งบด ำเนินกำร หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดิน และสิ่งกอสราง           ค
าครุภัณฑ คาเสื่อมราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน                        
ในสถานศึกษา 
 

1.2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ขอเสนอแนะจำกกำรประเมินครัง้ลำสุด แผนกำรปฏิบัติตำมขอเสนอแนะ 

กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียน 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
และส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  เมื่อเทียบกับแรกเข้า 

2. วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณจ านวนจ ากัด 

ท าให้การด าเนินการในบางโครงการ  ไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด ไว้  จึ งมี ก า รปรั บแผนการ ใ ช้ เ งิน ให้ เ หมาะสม                            
และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

 

1. โครงการสอนซ่อมเสรมิในรายวิชาต่างๆ                              
เพื่อพบว่านักเรียน นักศึกษามีปญัหาในด้านการเรียน 
และการดูแลติดต่อพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
อย่างใกล้ชิด ด้วยมีครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน 

2. แผนงบประมาณประจ าป ี
 

กำรประเมินคุณภำพภำยใน 
โดยหน่วยงำน ตนสังกัด 
1) ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Best Practice ของวิทยาลัยสู่

สาธารณชนในหลายช่องทางหรือมีความหลากหลาย 

 
 
1) โครงการประชาสัมพันธ์ 

2) มีการเผยแพร่ผลงานของวิทยาลัยฯหลากหลายช่องทาง 

3) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถานศึกษา 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดย ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน 
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
 (องคกำรมหำชน) 

1) สถานศึกษาควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
ของสถานศึกษาในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาให้ครอบคลุมตาม
ประเภทของข้อมูลที่ต้องการจัดเกบ็ 

 
 
 
1) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน 
2) กิจกรรมการจัดการฐานข้อมูล 
2) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
3) โครงการ V-COP.net 

2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้า 
ร่วมส่งผลงานในการประกวดแข่งขัน ทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติ
ให้มากข้ึน 

1) โครงการประกวดนวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ 
2) โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยฯภายนอกสถานศึกษา 
และนานาชาติ 
3) โครงการส่งเสริมการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ 
ปวช.และปวส. 

 
 



๑๙ 

 

ขอเสนอแนะจำกกำรประเมินครัง้ลำสุด แผนกำรปฏิบัติตำมขอเสนอแนะ 

3) สถานศึกษาควรก าหนดโครงการ/กิจกรรม  
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา                  
โดยระบุไว้ให้ชัดเจนในแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และระบุใน
รายละ เอียดของโครงการ เพื่ อ ให้ ด า เนินการ ได้ครบถ้วน                        
และประเมินผลทุกกิจกรรม 

1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
2) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของสถานศึกษา 
3) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี  หรือระยะ 4 ปี 
 

4) สถานศึกษาควรวางแผนในการจัดกิจกรรม 
ตามอัตลักษณ์ของตนเองให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจส านึกต่อ
บทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่อร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง
ไว ้

1) โครงการงานวันประมงวิชาการ 
2) โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 
3) โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น สร้างคนดีศรีประมง  
โครงการวิชาการ อกท. ระดับหน่วย ภาค และชาต ิ
4) โครงการสืบสานปณิธานตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 

5) สถานศึกษาควรขอสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัด เพื่อ
ปรับปรุงครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการให้ผู้ เรียน
สามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

1) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2) แผนยุทธศาสตร์ 
    ระยะ  3  ปี 
    ระยะ  4  ปี 

4. กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 ดำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจ ของตลาดแรงงาน 
และมีสัดสวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเขา  ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ระดับควำมพึงพอใจที่มีตอคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

     ประเด็นกำรประเมิน 

1. สถานศึกษามีขอมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ไดงานท าในสาขาท่ีเกี่ยวของ ศึกษาตอ และประกอบอาชีพอิสระ
ในสาขาที่เก่ียวของภายในหนึ่งป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และไดรับขอมูลตอบกลับ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานจากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
ศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะ ที่พึงประสงค                เฉลี่ย 
3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 
3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 - 5.00 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
           ผลกำรด ำเนินงำน 



๒๐ 

 

๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 - งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบไปแล้ว 1 ปีการศึกษาโดยได้ติดตามข้อมูล 
จ านวน 2 ครั้ง ในรายที่ข้อมูลในแบบสอบถามไม่ได้ระบุชัดเจน งานแนะแนวฯ ได้สอบถามผู้เกี่ยวข้อง ครูที่ปรึกษาและ
เพ่ือนผู้ส าเร็จการศึกษาด้วยกัน และได้สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์เพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้นักศึกษา
ตอบแบบส ารวจ ทาง E-mail ระบบ Line, Facebook ได้ข้อมูลจ านวน 86 คน จากผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.49 

๒. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบ
กลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานได้สร้างแบบส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสามด้านคือ 
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้ข้อมูลตอบกลับจ านวน 
77 คนจากจ านวนที่ส ารวจ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 81.91 
 

๓. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 
3.51 - 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
- มีข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ร้อยละ 81.91 
ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  

๔. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 - มีข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00  
ร้อยละ 81.91 ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

๕. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย  
3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 - มีข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ร้อยละ 81.91 ของ
จ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 ผาน   ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี ้
 ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
 พอใช 3 คะแนน)    ตองปรับปรุง (2 คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน) 
 



๒๑ 

 

จุดเด่น 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลการมีงานท า การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอิสระ 
ให้แก่งานแนะแนวฯ เป็นอย่างดี 

2. สถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน หรือศึกษาต่อ ให้ความร่วมมือในการตอบกลับ
แบบส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลอย่างดียิ่ง 

3. สถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน หรือศึกษาต่อ มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย        
3.51 – 5.00 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ทั้ง 3 ด้าน 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ไม่มีผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 

1. วิทยาลัยฯควรมีการจัดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพของนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 ทั้งสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และแปรรูปสัตว์น้ าให้มากขึ้น 

2. วิทยาลัยฯควรมีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพอิสระ  อาชีพที่น่าสนใจ และการติดตามข้อมูลการรับสมัคร
งานให้แก่นักศึกษาเพ่ือเป็นศูนย์รวมในการรับสมัครงานให้มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 
ควำมตระหนัก 
 ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและในแต่ละชั้นปี มุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้นักเรียน 
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือที่นักเรียน นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ที่แต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ โดยในระดับปวช. (เกณฑ์การจบหลักสูตร 3 ปี) และระดับปวส. (เกณฑ์การจบหลักสูตร 2 
ปี) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ซึ่งหากนักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาและเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ก็จะเป็นผลดีต่อนักเรียน นักศึกษาในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอีกด้วย 
ควำมพยำยำม 
 จากข้อตระหนักข้างต้น วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการเรียนเพ่ือให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากนี้งานทะเบียนได้รายงานผลการเรียนแต่ละภาคเรียน
ให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองทราบเพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนของตน และเป็น
ข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ชี้แนะแนวทางพัฒนาการเรียนให้แก่นักศึกษา ส่ วนผู้ปกครองก็จะได้ทราบข้อมูลทางการ
เรียนของบุตรหลานของตนเองทุกภาคเรียนโดยสถานศึกษามีความพยายามในการดูแลนักศึกษาในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนแรกเข้าในระดับปวช. จ านวนทั้งสิ้น 48 คน มีนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา 20 คน คิดเป็นร้อยละ 41.66 และมีนักศึกษาแรกเข้าในระดับปวส. จ านวนทั้งสิ้น 129 คน มีนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา 74 คน คิดเป็นร้อยละ  58.13  และในภาพรวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งระดับปวช. และปวส. 
เมื่อเทียบกับแรกเข้าจ านวน 177 คน และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 94 คน คิดเป็นร้อยละ 53.10   
จ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา  =………………………94……………………… คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา=……………..…177……………… คน 
  
ร้อยละ  =  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น    x  100 
         จ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ = ………………………53.10………………………. 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
เทียบได้ค่าคะแนน 5.00  
สูตรค านวณ ค่าคะแนน   =  ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา x 5 
           80 
  = 53.10 x 5 
      80 
                 ค่าคะแนน  = 3.31 
 

สรุป : ในปีการศึกษา 2560 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ในระดับ ปวช . และ ปวส. 
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 53.10 ค านวณค่าคะแนนเท่ากับ 3.31 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้ 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพระดับสถำนศึกษำ 

(   ) ดีมาก   (  ) ดี  ( ) พอใช้  (  )  ปรับปรุง  (   )  ต้องปรับปรุงด่วน 

ระดับคุณภำพ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 4.51 – 5.00 

ดี 3.51 – 4.50 

พอใช้ 2.51 – 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 -1.50 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ..........................................................ผู้บันทึก  

(นางเยาวมาลย์   ดิษโสภา) 
ต าแหน่งรองประธานกรรมการตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

วันที่.............เดือน.................พ.ศ.............................  
 



๒๔ 

 

จุดเด่น 
1. วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการเรียนเพ่ือให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
2. งานทะเบียนได้รายงานผลการเรียนแต่ละภาคเรียนให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองทราบเพ่ือให้

นักศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนของตน และเป็นข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ชี้แนะแนวทางพัฒนาการ
เรียนให้แก่นักศึกษา  

3. ผู้ปกครองทราบข้อมูลทางการเรียนของบุตรหลานของตนเองทุกภาคเรียนโดยสถานศึกษามีความพยายามในการ
ดูแลนักศึกษาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. การออกกลางคันและการพ้นสภาพของนักศึกษา 
2. นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด ท าให้ไม่จบพร้อมรุ่น 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพิจำรณำ 
1. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ดี เพ่ือป้องกันปัญหาการออกกลางคัน  
2. การดูแลนักศึกษาด้านผลการเรียน ความประพฤติและอ่ืนๆ  เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 
3. เพ่ิมจ านวนนักศึกษาทุกสาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

มำตรฐำนที่ 2 ดำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานตนสังกัด  
มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรบริหำรจดักำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม 
ประเด็นกำรประเมิน 

1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแกผู้บริหารครูบุคลากร ทาง
การศึกษาและผู้เรียนรวมกัน 

2. สถานศึกษามีการก าหนด "คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงคของกลุมผู้บริหาร                     
กลมุครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุมผู้เรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีสวนรวมของทุกคน 

3. สถานศึกษาจัดใหกลุมผู้บริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม และก าหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม 

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผู้บริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ มผู้เรียน
ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเปาหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน และก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัย มีการจัดท าโครงการคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินงาน
โครงการ และประเมินลการด าเนินงานของโครงการตามที่ก าหนดไว้ 
  
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 ผาน   ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี ้
 ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
 พอใช 3 คะแนน)    ตองปรับปรุง (2 คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน) 

 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ข้อ ประเด็นกำรประเมิน 
ผลกำรปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม 
แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

  

2 
สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา”พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน 
ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยมีส่วนร่วมของทุกคน 

  

3 
สถานศึกษาจัด ให้กลุ่ มผู้ บริหาร  กลุ่ มครู และบุคลากรทางการศึ กษา                      
และกลุ่มผู้ เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

  

4 
สถานศึกษาส่ ง เสริม สนับสนุนให้กลุ่ มผู้ บริหาร กลุ่ มครูและบุคลากร                              
ทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม                     
โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

  

5 
สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมี
การก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  

รวม   

ผลกำรประเมินคุณภำพระดับสถำนศึกษำ 

 ดีมาก         ดี   พอใช      ตองปรับปรุง      ตองปรับปรุงเรงดวน  
 
จุดเดน 

- จัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 

จุดที่ควรพัฒนำ 
- ควรเขียนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมลงในแผนของวิทยาลัยฯให้ครบถ้วน 
- ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ควรร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

ขอเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนตนสังกัด 
ประเด็นกำรประเมิน 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานตนสังกัดมอบหมายไดอยาง 
ถูกตอง 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารใหผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
รวมทั้ง ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรู และเขาใจในนโยบาย
ที่ส าคัญทีห่น่วยงานตนสังกัดมอบหมายไดเป็นอยางดี 

3. ผู้เรียน รวมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเปาหมาย และด าเนินงานเพ่ือใหนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานตนสังกัดประสบผลส าเร็จตามเปาหมาย 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม  และเปาหมายทีก่ าหนด 
5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเปาหมายและก าหนดแผนพัฒนา ตอไป 

ผลกำรด ำเนินกำร 

๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
......ผ่านเกณฑ์.............................................................................................................. .................. 

๒. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  และเอกชนได้รู้และเข้าใจใน
นโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

......ผ่านเกณฑ์............................................................................................... .................................. 
๓. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม  และเป้าหมาย 

และด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
......ผ่านเกณฑ์...................................................................................................................................  

๔. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายที่ก าหนด 

......ผ่านเกณฑ์................................................ .................................................................................. 
๕. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

......ไม่ผ่านเกณฑ์........................................................................... .................................................... 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 ผาน   ไมผาน 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 ดีมาก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
 พอใช 3 คะแนน)    ตองปรับปรุง (2 คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน) 



๒๘ 

 

จุดเด่น 
 ๑. สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
 ๒. สถานศึกษามีท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
 
จุดที่ควรพัฒนำ  
 -ไม่มี- 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและมีการปรับแผนพัฒนาต่อไป    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร 
 ประเด็นกำรประเมิน ๑ 
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.   ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี 
 ประเด็นกำรประเมิน ๒ 
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
 ประเด็นกำรประเมิน ๓ 
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ 
ศึกษาดูงานตามวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี 
 ประเด็นกำรประเมิน ๔ 
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๕๗  หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี 
 ประเด็นกำรประเมิน ๕ 
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
ย่ององค์ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการและหรือวิชาชีพที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูและบุคลาการทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาอบรมความรู้ที่
ตรงกับสาขาวิชาที่สอนและตามบทบาทภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนให้ครูได้รับทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
จากหน่วยงานภายในและภายนอก  พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องทั้งในด้าน
วิชาการวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร มีแผนงาน โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการด้านบุคลากร  
ผลปรากฏว่า วิทยาลัยฯ มีผลตามประเด็นการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน  ๓ ประเด็น 
 



๓๐ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน จ านวน 

แผนกวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า 

แผนกวิชา
อุตสาหกรรม

ประมง 

แผนกวิชาการ
ควบคุม

เรือประมง 

แผนกวิชา
สามัญ
สัมพันธ ์

รวม 
ผ่าน/ไมผ่่าน

เกณฑ ์

จ านวนครู/บุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด 

77 20 5 4 18 ครู 47  

1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดแูล ให้มีจ านวนครูทั้งหมด
เทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษาสังกัดส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/55 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือ
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนวา่ด้วยการก าหนด
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 
2551 แล้วแต่กรณี 

      ผ่านเกณฑ ์

(1) จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 389 305 69 15 

389 

(สอนผู้เรียน
ทุกคน) 

  

  (2) สัดส่วนครู : ผู้เรียน  1 : 15.25 1 : 13.8 1 : 3.75 1 : 21.61 1 : 8.27  

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดแูล ให้ครูผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน หรอืเป็นผู้ที่ได้รับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรง
หรือสัมพันธ์กบัรายวิชาที่สอน 

      ผ่านเกณฑ ์

   (1) จ านวนครูที่จบการศึกษาหรอื
เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม
หรือสัมพันธ์กบัรายวิชาที่สอน 

47 12 3 1 10 26  



๓๑ 

 

ประเด็นการประเมิน จ านวน 

แผนกวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า 

แผนกวิชา
อุตสาหกรรม

ประมง 

แผนกวิชาการ
ควบคุม

เรือประมง 

แผนกวิชา
สามัญ
สัมพันธ ์

รวม 
ผ่าน/ไมผ่่าน

เกณฑ ์

3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดแูลให้ครูไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
75 ได้ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชัว่โมงต่อป ี

      ไม่ผา่นเกณฑ ์

   (1) จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 12 3 1 10 26  

   (2) ร้อยละของครูที่ได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 60 60 25 55.55 55.31  

4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดแูล ให้มีจ านวนบุคลากรทาง
การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 
2557 หรือระเบยีบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าดว้ยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

      ผ่านเกณฑ ์

   (1) สัดส่วนบุคลากรทางการศึกษา 
: ผู้เรียน 

12.96       

5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดแูล ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการประกาศเกยีรติคุณ 
ยกยอ่งความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของ
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด 

      ไม่ผา่นเกณฑ ์



๓๒ 

 

ประเด็นการประเมิน จ านวน 

แผนกวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า 

แผนกวิชา
อุตสาหกรรม

ประมง 

แผนกวิชาการ
ควบคุม

เรือประมง 

แผนกวิชา
สามัญ
สัมพันธ ์

รวม 
ผ่าน/ไมผ่่าน

เกณฑ ์

   (1) จ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกยอ่ง 

77 2 - - 1 3  

   (2) ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่อง 

 10 - - 5.55 3.89  

 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 ผาน   ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี ้
 ดีมาก (5 คะแนน)           ดี (4 คะแนน) 
 พอใช 3 คะแนน)           ตองปรับปรุง (2 คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน)      
 
จุดเด่น 
 วิทยาลัยฯมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการจัดการศึกษา  ครูทุกคนรับผิดชอบรายวิชาที่ตรงกับ
วุฒิการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้ตรงกับรายวิชาที่สอนเพิ่มข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 

๑. สนับสนุนให้ครูเข้ารับการแข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่หน่วยงานทั้งภายในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานภายนอกเพ่ิมข้ึน 

๒. สนับสนุนให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองให้ตรงกับรายวิชาที่สอนเพ่ิมขึ้น 
 
 
 

 



๓๓ 

 

 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรเงิน 

ประเด็นกำรประเมิน 1 
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าป มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นคาใชจายของแผนงาน โครงการกิจกรรม  

ตางๆ 

ประเด็นกำรประเมิน ๒ 
สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อส าหรับการเรียนการสอนไมนอยกวา รอยละ 20 ของ

งบด าเนินการ 

 ประเด็นกำรประเมิน ๓ 
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผู้เรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือ

ท าประโยชนตอชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

ประเด็นกำรประเมิน ๔ 
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

ประเด็นกำรประเมิน ๕ 
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 
ประเด็นกำรประเมิน รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น (บำท) ผ่ำน/ไม่ผ่ำนเกณฑ์ หมำยเหตุ 

งบด ำเนินกำร 9,067,532.50  บำท    
๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 

 ผ่านเกณฑ์  

(๑) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๒ 796,574.33   
(๒) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๓ 2,127,500.00   
(๓) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๔ 450,095.00   
(๔) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๕ 260,262.00   
๒. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และสื่อ ส าหรับการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ของงบด าเนินการ 

   



๓๔ 

 

ประเด็นกำรประเมิน รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น (บำท) ผ่ำน/ไม่ผ่ำนเกณฑ์ หมำยเหตุ 
(๑) จ านวนเงินรายจ่าย 796,574.33   
(๒) ร้อยละของ (๑) เทียบกับ
งบด าเนินการ 

8.78 ไมผ่่านเกณฑ์  

๓. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุนผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ 
ไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑  
ของงบด าเนินการ 

   

(๑) จ านวนเงินรายจ่าย 2,127,500.00 ผ่านเกณฑ์  
(๒) ร้อยละของ (๑) เทียบกับ
งบด าเนินการ 

23.46   

๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดท า การประกวด  
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  
ของงบด าเนินการ 

   

(๑) จ านวนเงินรายจ่าย 450,095.00   
(๒) ร้อยละของ (๑) เทียบกับ
งบด าเนินการ 

4.96 ไม่ผ่านเกณฑ์  

๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดกิจกรรม ด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬา และ
นันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 

   

(๑) จ านวนเงินรายจ่าย 260,262.00   
(๒) ร้อยละของ (๑) เทียบกับ
งบด าเนินการ 

2.87 ไม่ผ่านเกณฑ์  

 



๓๕ 

 

 

 

รำยงำนกำรด ำเนินงำน 
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมต่างๆ 
...........................ผา่นเกณฑ์................................................................................................................................................  

2. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อส าหรับการเรียนการสอนไมนอยกวา รอยละ 20 ของ
งบด าเนินการ 
...........................ไม่ผ่านเกณฑ์.............................................................................................................. .............................. 

3. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผู้เรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพ
หรือท าประโยชนตอชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
...........................ผ่านเกณฑ์......................................................................................... ....................................................... 

4. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
...........................ไม่ผ่านเกณฑ์..................................................... .......................................................................................  

5. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย 
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
...........................ไม่ผ่านเกณฑ์.................................................................. .......................................................................... 
 
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี ้
 ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
 พอใช 3 คะแนน)       ตองปรับปรุง (2 คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน) 
 
จุดเด่น 
 วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ  
 
จุดที่ควรพัฒนำ  
 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณจ านวนจ ากัด ท าให้การด าเนินการในบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
วิทยาลัยฯ จึงมีการปรับแผนการใช้เงินให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรพิจารณาสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นที่
เหมาะสม   



๓๖ 

 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์และด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 
  ประเด็นกำรประเมิน 1 
  สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 
สวยงามและปลอดภัย  
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร  
  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาได้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม และจัดเวรยามรักษาการณ์ เพ่ือดูแลความ
ปลอดภัยทั้งภายในและรอบๆบริเวณสถานศึกษา 
 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  สถานศึกษาด าเนินการตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และควบคุมก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา อาทิ เช่น โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับสถานที่ให้น่าเรียน เพ่ือให้
สถานศึกษามีความสะดวก เรียบร้อย สวยงาม และเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มา
เยี่ยมเยียน 
   

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน  
    ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นกำรประเมิน 2 
  สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ และอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม  
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร  
  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ด าเนินงานก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ห้องอินเตอร์เน็ต ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม  
 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  สถานศึกษามีการก ากับดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ ห้องอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ และเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน นักศึกษา มีความสะอาด เรียบร้อย 
ปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในห้อง และความสวยงามทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรงบประมาณให้
เพ่ิมครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ห้องอินเตอร์เน็ต ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
และใช้งานได้จริง 
 
 



๓๗ 

 

 
 

ตารางที่ 1 อาคารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (อาคารเรียน 1 ) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
ประกอบด้วย 

ชั้น หมำยเลขห้อง กำรใช้ประโยชน์ 
ชั้น 1  111 ส านักงานแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 112 ห้องเรียน 
 113 ห้องเรียน 
 114 ห้องเรียนวิชาภาษาไทย 

ชั้น 2  121 ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 
 122 ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 123 ห้องเรียน 
 124 ห้องเรียน 
 125 ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 

ตารางที่ 2 อาคารวิทยาศาสตร์ประมง (อาคารเรียน 2 ) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
ประกอบด้วย 

ชั้น หมำยเลขห้อง กำรใช้ประโยชน์ 
ชั้น 1 211 , 213 ห้องเรียน 

 212 ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอน 
 214 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาปลา 

ชั้น 2 221,223 ห้องปฏิบัติการทั่วไป 
 222 ห้องปฏิบัติการเคมี 
 224 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โรคและปรสิต 

 
ตารางที่ 3 อาคารเรียน 3 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ประกอบด้วย 

ชั้น หมำยเลขห้อง กำรใช้ประโยชน์ 
ชั้น 1 311 - 312 ห้องเรียน 

 313 ห้องประกันคุณภาพฯ และห้องวิจัยฯ 
 314 ส านักงานเอกสารการพิมพ์ 
 315 ห้องพยาบาล และงานครูที่ปรึกษา 
 316 ห้องแนะแนว 

ชั้น 2 321 - 323 ห้องเรียน 
 324 ห้องเรียน MEP 
 325-326 ห้องรียน 

ชั้น 3 331 - 334 ห้องเรียน นักศึกษา ป.ตรี 
 



๓๘ 

 

 
 

ตารางที่ 4 อาคารเอนกประสงค์ (อาคารเรียน 4) ประกอบด้วย 
ชั้น หมำยเลขห้อง กำรใช้ประโยชน์ 

ชั้น 1 ลานเอนกประสงค์ ร้านค้าสหการพรานทะเล และโรงอาหาร 
 

ตารางที่ 5 อาคารเพาะฟักสัตว์น้ ากร่อย (อาคารเรียน 5) และอาคารเดนมาร์ก ประกอบด้วย 
ชั้น หมำยเลขห้อง กำรใช้ประโยชน์ 

ชั้น 1 510 ห้องพักครู 
 520 ห้องเรียน 
 530 ห้องเรียน 
 540 ห้องเรียน 

 
ตารางที่ 6 อาคารเรียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (อาคารเรียน 6) ประกอบด้วย 

ชั้น หมำยเลขห้อง กำรใช้ประโยชน์ 
ชั้น 1 610 โรงเพาะฟักปลาสวยงาม 

 611 ห้องพักครู 
 620 ห้องเรียน 
 630 ห้องเรียน 
 640 โรงเพาะฟักสัตว์น้ าจืด 

 
ตารางที่ 7 อาคารคณะอุตสาหกรรมประมง (อาคารเรียน 7) ประกอบด้วย 

ชั้น หมำยเลขห้อง กำรใช้ประโยชน์ 
ชั้น 1 711 อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

 712 ห้องปฏิบัติการ 
 713 ห้องเรียนทฤษฎี 
 730 ห้องจุล 

 
ตารางที่ 8 อาคารคณะช่างประมง (อาคารเรียน 8) ประกอบด้วย 

ชั้น หมำยเลขห้อง กำรใช้ประโยชน์ 
ชั้น 1 810 ห้องเรียนอาคารช่างประมง 

 811 ห้องพักครู 
 820 ห้องเรียนอาคารซ่อมสร้างเรือ 
 821 ห้องพักครู 
 830 ห้องเรียนอาคารช่างกลโลหะ 
 831 ส านักงานแผนกวิชาการควบคุมเรือประมง 



๓๙ 

 

 
 

ตารางที่ 9 อาคารฝึกอบรม (อาคารเรียน 9) เป็นส านักงานงานกิจกรรม ประกอบด้วย 
ชั้น หมำยเลขห้อง กำรใช้ประโยชน์ 

ชั้น 1 911 ห้องพักครู 
 912 ห้องอเนกประสงค์ 

ชั้น 2 920 ห้องพักครู 
 921 ห้องเรียน 
 922 ห้องเรียน 

 
ตารางที่ 10 อาคารส านักงานทวิภาคี ประกอบด้วย 

ชั้น หมำยเลขห้อง กำรใช้ประโยชน์ 
ชั้น 1 011 ห้องพักครู 

 012 ห้องเรียน 
ชั้น 2 021 , 022 ห้องปฏิบัติการควบคุมเรือประมง 

 
ตารางที่ 11 อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ า ประกอบด้วย 

ชั้น หมำยเลขห้อง กำรใช้ประโยชน์ 
ชั้น 1 A01 ส านักงานแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 A02 ห้องสมุด 
ชั้น 2 A03 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา/โรคสัตว์น้ า 

 A04 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 A05 ห้องบรรยายรวม 
 A06 ส านักงานสมาคมศิษย์เก่าฯ 
 A07 ห้องปฏิบัติการ PCR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 
 
สิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ 
 นอกจากอาคารต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ยังมีสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 12 สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
ชื่ออำคำร กำรใช้ประโยชน์ 

1. อาคารอ านวยการ 1 หลัง 1.1 เป็นอาคารที่ประกอบด้วยห้องผู้อ านวยการ ห้องรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายวิชาการ 

 1.2 ห้องท างานของงานการเงิน งานสารบรรณ งาน
บุคลากร งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน งานวัดผลและประเมินผล งานประชาสัมพันธ์ งาน
ความร่วมมือ งานวางแผน และห้องประชุม 

2. อาคารหอประชุม 1 หลัง 2. จัดกิจกรรมและเป็นที่จัดประชุมนักศึกษา ส านักงาน
ประกันคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา 

3. อาคารพัสดุกลาง 1 หลัง 3. ส านักงานพัสดุกลาง 
4. อาคารชั้นเดียว 1 หลัง 4. ส านักงาน อกท. 
5. หอพักนักศึกษา 1 หลัง 5. เป็นที่พักของนักศึกษาและเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม 
6. บ้านพัก ระดับ 5-6 จ านวน 2 หลัง 6.  เป็ นบ้ าน พักผู้ อ านวยการสถานศึ กษา  และรอง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
7. บ้านพักครู จ านวน 30 หลัง 7. เป็นที่พักอาศัยของคณะครู-อาจารย์ 
8. บ้านพักคนงาน จ านวน 7 หลัง 8. เป็นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่และคนงาน 
9. หมู่บ้าน อกท. จ านวน 14 หลัง 9. เป็นที่พักของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานโครงการเกษตร 

ประมง 
10. อาคารซ่อมบ ารุงของแผนกวิชาการ
ควบคุมเรือประมง 

10. ซ่อมแซมเก้าอ้ีหรือเครื่องยนต์ที่ช ารุด 

11. อาคารสื่อสารอิเลคทรอนิคส์ 11. ห้องพักครู แผนกวิชาการควบคุมเรือประมง งานอาคาร
สถานที ่

12. อาคารรัฐบุรุษ 12. สนามกีฬาในร่มใช้เป็นสนามบาสเกตบอล 
13. พระพุทธรูป 13. ที่เคารพสักการะ 
14. ศาลพระภูมิ 14. ที่เคารพสักการะ 
15. โรงอาหาร 15. ที่รับประทานอาหารของนักศึกษา 

 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน  
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 



๔๑ 

 

ประเด็นกำรประเมิน 3 

  สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร  
  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การด าเนินการก ากับดูแลในการจัดหาการใช้ การบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ 
ที่เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน และมีความปลอดภัยในทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาการบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ ที่เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน และมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน  
   

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน  
    ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
  ประเด็นกำรประเมิน 4 
  สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 
ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  
 (1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก  
 (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
 (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย  
 (4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
 (5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร  
  สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบ คือ 
 (1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก  
 (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
 (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย  ( 4 ) 
มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
 (5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
 



๔๒ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  สถานศึกษามีการก ากับดูแล จัดหาผู้ดูแลระบบ และน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้บริการจัดหา
ข้อมูล ดังนี้ 
 

ตำรำงแสดงกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล 

ประเด ็นพ ิจำรณำ 
กำรด ำเนินกำร 

มี ไม่มี 

1. มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก   
2. มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 

 
  

3. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย   
4. มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน   
5. มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ   

  
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน  
    ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
  ประเด็นกำรประเมิน 5 
  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์ จากการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ  
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร  
  สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สามารถ
ใช้ประโยชน์ จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณภาพ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร และด้านการจัดการเรียนการสอน การท าสื่อการเรียนการสอนบน Google 
Education ในการพัฒนาผู้เรียน  ระบบติดตามผู้เรียน SMIS  
   

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน  
    ผ่าน    ไม่ผ่าน 



๔๓ 

 

สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี ้

 ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
 พอใช 3 คะแนน)   ตองปรับปรุง (2 คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน) 

 
จุดเด่น 
สถานศึกษามีการจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ  ซึ่งแต่ละด้านมีความพร้อม
ดังนี้ 

1) ด้านอาคารสถานที่ มีการพัฒนา ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และการใช้อาคารสถานที่ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน  

2) ด้านครุภัณฑ์ มีการก ากับ ดูแล อีกทั้งจัดหาและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอต่อจัดการ
เรียนการสอน   

3) ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์อย่าง  มีคุณภาพอย่ าง
ประสิทธิภาพ และมีระบบป้องกันการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต 

จุดที่ต้องพัฒนำ 
สถานศึกษามีการจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ  ซึ่งแต่ละด้านมีความพร้อม 
แต่ทั้งนี้สถานศึกษาต้องมีการบ ารุงรักษาให้ด้านต่างๆ เพ่ือให้พร้อมต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ที่นั่งพักรอบ
สถานศึกษา  เก้าอ้ีส าหรับห้องปฏิบัติต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ การคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  ถังขยะเพ่ือความสะอาดของวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ในการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน  

1) การซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
2) จัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส 
3) โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล 
4) โครงการก าลังคนอาชีวศึกษา 

 
 
  
 
 
 
 



๔๔ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมรวมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ประเด็นกำรประเมิน 1 
สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เก่ียวของ เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นกำรประเมิน ๒ 
สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่รวมมือในการจัดการศึกษา  

ดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงาน ของผู้เรียนดานใดดานหนึ่ง 
หรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหงตอผู้เรียนไมเกิน 40 คน 

ประเด็นกำรประเมิน ๓ 
สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่

เกี่ยวของในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

ประเด็นกำรประเมิน ๔ 
สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่

เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผู้เรียนโดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผู้เรียน ไมเกิน 100 คน 

ประเด็นกำรประเมิน ๕ 
สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่

เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑหรือสิ่งอ่ืนๆ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไมนอยกวา 5 รายการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

             วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  ประสานความร่วมมือ ระดมบุคลากร ทรัพยากร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ 
จากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ชุมชน ศิษย์เก่า และสถานประกอบการ  ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้  ขอความอนุเคราะห์
ทรัพยากร  เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอน การทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการ และจัด
กิจกรรมเสริมอ่ืนๆ    

              วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  ได้ประสานความร่วมมือกับเครือขายหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ   ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ  
งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์   ครุภัณฑ์  ท าให้ได้ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่า  ผู้เรียนได้เรียนรู้  และฝึกทักษะ
ประสบการณ์จริงจากแหล่งการเรียนรู้   ทั้งภายใน  ภายนอกสถานศึกษาและต่างประเทศ  ท าให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงถือว่าผ่านเกณฑ์โดยมีผลการประเมิน  ดังนี้ 
 
 
 



๔๕ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา  

  

๒. สถานศึกษามีจ านวนบุคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน 

  

๓. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน 

  

๔. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน  

  

สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างไดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่า
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ รายการ 

  

รวมคะแนน 5  
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 ผาน    ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี ้
 ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
 พอใช 3 คะแนน)   ตองปรับปรุง (2 คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน) 
 
จุดเด่น 
 วิทยาลัย ฯ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
ไม่มี 

 
ขอเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 

ไม่มี 
 



๔๖ 

 

มำตรฐำนที่ 3 ดำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนนผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ  ตามหลักสูตร และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตรสงเสริมสนับสนุน ก ากับ
ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณมีการพัฒนารายวิชา หรือ ก าหนดรายวิชาใหม หรือก
ลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 

ประเด็นกำรประเมิน 1 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกตองครบถวน 

สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ประเด็นกำรประเมิน ๒ 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

และมีการบนัทึกหลังการสอน 

ประเด็นกำรประเมิน ๓ 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตาม

สภาพจริงไปใชในการพัฒนาผู้เรียน 

ประเด็นกำรประเมิน ๔ 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพ่ือเป็น 

ขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

ประเด็นกำรประเมิน ๕ 
สถานศึกษาส งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให ครูทุกคนแก ไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา  

โดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบดวย การระบุปญหา การระบุวัตถุประสงค วิธีการ
ด าเนินการ การเก็บขอมูล การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อน าความรูที่ไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน 

ผลกำรด ำเนินกำร  
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
สถานศึกษา มีการด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี  ที่เหมาะสม  และจัดท าแผนการเรียนรู้ วิเคราะห์
เนื้อหาค าอธิบายรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ  มีจ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  คิดเป็นร้อยละ 94.74 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ



๔๗ 

 

เรียนรู้รายวิชาและมีการบันทึกหลังการสอน  
สถานศึกษา ให้ครูจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและให้มีการบันทึกหลังการ

สอน มีจ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตามแผนฯ และมีบันทึกหลังการสอน  คิดเป็นร้อยละ 94.74 
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผล  และการประเมินผลการ

เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนท าการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนในทุกรายวิชาที่สอนตามตารางสอน

ที่ได้รับมอบหมาย โดยครูผู้สอนแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน 
โดยการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย อีกท้ังให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้ครูผู้สอนน าผล
จากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน มีจ านวนครูที่น าผลจากการวัดผล
และการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 97.87 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ของครูทุกคนเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการแก้ไขปญัหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน มีจ านวนครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 89.36 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 
โดยการศึกษาหรือการวิจัยอย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการ
ด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัยไปใช้ประโยชน์
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา โดยให้ครูผู้สอนน าผลจาก
การสอน ด้านเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย   และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยและน าผลเสนอจาก
การวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด มีจ านวนครูที่แก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย  คิดเป็นร้อยละ 97.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 

 
ประเด็นกำรประเมิน 

แผนก
วิชำ

เพำะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

แผนกวิชำแปร
รูปสัตว์น้ ำ 

แผนกวิชำ
ควบคุม

เรือประมง 

แผนกวิชำ 
สำมัญสัมพันธ ์

รวม 
ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

เกณฑ ์

จ ำนวนครู       
๑ .  ส ถ า น ศึ ก ษ า ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุก
คนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ร ายวิชาที่ ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลายและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรั ชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

      

    ( ๑ )  จ า น ว น ค รู ที่ จั ด ท า
แผนกา รจั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ทุ ก
รายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

17 5 4 18 44 ไม่ผา่น 

2.  ส ถ า น ศึ ก ษ า ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุก
คนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
และมีการบันทึกหลังการสอน 

      

    (๑) จ านวนครูที่จัดการเรียน
การสอนตามแผนฯ และมี
บันทึกหลังการสอน 

17 5 4 18 44 ผ่าน 

3.  ส ถ า น ศึ ก ษ า ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุก
คนน าผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพ
จริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

      

    (๑) จ านวนครูที่น าผลจาก
การวัดผลและการประเมินผล
การเรยีนตามสภาพจริงไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน 

19 5 4 18 46 ผ่าน 
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 ผาน   ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี ้
 ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
 พอใช 3 คะแนน)   ตองปรับปรุง (2 คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน) 

 
ประเด็นกำรประเมิน 

แผนก
วิชำ

เพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ 

แผนกวิชำแปร
รูปสัตว์น้ ำ 

แผนกวิชำ
ควบคุม

เรือประมง 

แผนกวิชำ
สำมัญสัมพันธ ์

รวม 
ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

เกณฑ ์

๔. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลใน
การแก้ไขปัญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

      

    (๑) จ านวนครูที่ได้รับการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอน 

14 5 4 19 42 ผ่าน 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุก
คนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรยีน
การสอนรายวิชาโดยการศึกษา
หรือการวิจัย อย่างน้อย 1 
รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การ
ระบุปัญหา การระบุ
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ 
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ 
รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่
ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย 
ไปใช้ประโยชน ์

      

    (๑) จ านวนครูที่แก้ไขปัญหา 
พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการ
วิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชาตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

19 5 4 18 46 ผ่าน 
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จุดเด่น 
1 ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ทุก
รายวิชาที่สอน  
2. ก ากับดูแลให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและมีการบันทึกหลังการสอนให้
เป็นปัจจุบัน 
3. ก ากับดูแลให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการสอนและน าผลจากการนิเทศไปท าวิจัยหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
1. ควรมีการก ากับติดตามการจัดท าแผนการจัดการเรียนและการนิเทศการสอนเป็นระยะ 
2. จัดอบรมให้ความรู้กับครูผู้สอนที่สนใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้และการท าวิจัยในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุมวิชำ 

ประเด็นกำรประเมิน 
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหครูศึกษาส ารวจขอมูลความตองการในการพัฒนารายวิชาหรือ 

กลมุวิชา 
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนก ากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตาม ขอ 1 จากเอกสารอางอิง 

ที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวของ 
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลใหครูจัดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  

หรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุง 

แกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา 
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 - 4 ไมเกิน 3 ป ครบทุกสาขา

งานที่จัดการเรียนการสอน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
           สถานศึกษาได้มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและวางแผน
ก ากับติดตามการเรียนการสอนศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ การสอนรายวิชาในด้านต่างๆ เช่นความรู้
ความสามารถในรายวิชาที่สอน เนื้อหาและการใช้สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผลเป็นต้น มีกิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  เช่นการนิเทศการสอนของครูผู้สอน นอกจากนี้สถานศึกษา ได้จัดด าเนิน
โครงการประชุมวิเคราะห์รายวิชาร่วมกับสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานราชการและเอกชน เพ่ือให้ข้อมูลความ
ต้องการตามบริบทของสาขาวิชาและเหมาะสมกับสถานการปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ครูได้จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งก ากับให้ครู
พัฒนาการสอน/แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

หัวข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ ผล มี 
/ไม่มี 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

มี 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 
จากเอกสารอ้างอิงที่เช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

มี 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

มี 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
น าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

มี 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 
3 ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มี 



๕๒ 

 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 ผาน   ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี ้
 ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
 พอใช 3 คะแนน)   ตองปรับปรุง (2 คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน) 
 
จุดเด่น 
 ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีในการจัดการเรียนรู้ทุกแผนกวิชา 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคนิควิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆ 
2. ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบทางด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 1. สร้างเครือข่ายนักวิจัย เพ่ือการแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
 2. ควรจัดโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการทุกปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
ประเด็นกำรประเมิน 1 

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา รอยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. สถานศึกษามีนโยบายในการขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีผู้เรียนในระบบทวิภาคี จ านวน 49 คน จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 389 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.60 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด (น้อยกว่ารอยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด) 

 ผ่าน       ไม่ผ่าน  
 

ประเด็นกำรประเมิน  2 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหผู้เรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศกไปนิเทศผู้เรียนอยางนอย 1 ครั้ง 

 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหผู้เรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน 
 2. สถานศึกษาก าหนดการปฐมนิเทศ แก่ผู้เรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ  

3. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศของผู้เรียนในทุกภาคเรียน 
4. สถานศึกษามีนโยบายแก่ครูนิเทศจะต้องไปนิเทศผู้เรียนทุกคน หลังจากผู้เรียนเข้ารับการฝึกการฝกประสบ

การณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
5.  จัดท าค าสั่งวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ที่ …/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการครูนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน

ในระบบ ภาคเรียนฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ .. มีนาคม 2560 
6.  จัดท าค าสั่งวิทยาลัยประมงติณสูลานน์ ที่ …/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการครูนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน

ในระบบ ภาคเรียนฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ .. มีนาคม 2560 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร  
1. ผู้เรียนในรับ ปวช.3 และปวส.1 ทุกคน (จ านวน 389 คน) ได้เข้ารับการฝึกประสบการณทักษะวิชาชีพใน

สถานประกอบการ สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน 
 2. ผู้เรียนทุกคน (จ านวน 389 คน) ได้รับการนิเทศอยางนอย 1 ครั้งต่อภาคเรียน 
   ผ่าน        ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นกำรประเมิน  3 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหผู้เรียนทุกคน ท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับ 
สาขางานที่เรียนเป็น รายบุคคลหรือเป็น กลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้น สามารถน าไปใชประโยชนไดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียนท าโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ โดยก ากับติดตามแผนกวิชา และสรางความเขาใจในการสนับสนุนการจัดท าที่ สอดคลองกับสาขางานที่เรียน
เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลมุตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิด ขึ้นสามารถน าไปใชประโยชนได 
 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มีจ านวนโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานโดย ผลงาน ที่

เกิดข้ึนสามารถน าไปใชประโยชนไดรอยละ 95.83 ของผลงานทั้งหมด 
 ผ่าน        ไม่ผ่าน 

 

ประเด็นกำรประเมิน  4 

สถานศึกษาจัดใหผู้เรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผานเกณฑ์การประเมินครบถวนสมบูรณ
จากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวา รอยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร 

 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. สถานศึกษาจัดใหผู้เรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด ทุกสาขาวิชา 
 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

ปีการศึกษา  2560 มีผู้เรียนที่ผานเกณฑ์การประเมินครบถวนสมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรก 
ไมนอยกวา รอยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จ าแนกตาม
ระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  เป็นดังนี้ 

1. ผู้เรียนระดับชั้นปวช.๓ จ านวน 34 คน เข้าสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จ านวนผู้ที่สอบผ่าน เกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๖ 



๕๕ 

 

2. ผู้เรียนระดับชั้นปวส.๒ จ านวน 79 คนเข้าสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 78 คนจ านวนผู้ที่สอบ
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 76 คน ร้อยละ ๙๗.๔๔ 

3. ภาพรวม วิทยาลัยประมงติสูลานนท์ มีผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  ร้อยละ ๙๗.๓๒  

 ผ่าน        ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นกำรประเมิน  5 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ใหผู้เรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย อง ความรู้ 

ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองคกรภายนอกไม่น้อยกวา รอยละ 5 ของ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. การส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 39 องค์การเกษตรกร
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสงขลา 

2. การส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 39 องค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีมหาสารคาม  
 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะของหน่วยพรานทะเลในการประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 39 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ จ านวน 43 คน จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 389 คน คิดเป็นร้อยละ 12.08 ของ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด ดังนี้ 
 
 สำขำประมง 
         1. การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานทางการประมง นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 2 คน คือ นางสาวพนารัตน์ 
อุทัยมา และนายณนสพงษ์  พรายสิน  ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง 
        2. การแข่งขันทักษะการเพาะพันธุ์ปลา นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 2 คน คือ นายสุรพงษ์ หมื่นเดช 
และนางสาวนันทนา  จันทภาโส ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง 
     3.  การแข่งขันทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 2 คน คือ นางสาวสุภาพร  
อาษา และนางสาวจันทิมา  อินทณรงค์ ผลการแข่งขัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง  
 
 สำขำอุตสำหกรรมเกษตร 
       1. การแข่งขันทักษะการผลิตน้ านมจากพืช นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 2 คน คือ    นางสาวอัสมา  
นพกะ  และนางสาวอาอีฉ๊ะ   ชุมจันทร์  ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง 



๕๖ 

 

  2. การแข่งขันทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์  นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 2 คน คือ นางสาวปรียาณี  
วั้นเส้ง  และนางสาวนงลักษณ์  รามด้วง  ผลการแข่งขัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง 
           สำขำพื้นฐำน 

1. การแข่งขันทักษะการพูดในที่ชุมชน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 1 คน คือ นางสาว 
กุลนัฎฐ์ จิตนวล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทองแดง  
       
  สำขำบริหำรธุรกิจ 
      1. การแข่งขันทักษะการน าเสนอผลงาน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 2 คน คือ นางสาวน้ าฝน  ชูมณี 
และนางสาวณัชญาฎา พันธ์ทอง  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทองแดง 
 
     กำรแข่งขันกิจกรรมเด่นของหน่วย  เรื่องซั้งกอเพ่ือการอนุรักษ์สัตว์น้ า  นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 3 
คน คือ นายนราธร  ชุมนุม  นางสาวนาฎอนงค์  อินดี  และนางสาวจินดารัตน์ นาคพันธุ์  ผลการแข่งขัน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเหรียญทอง    
 
          กำรประกวดและแสดงนันทนำกำร 
การแสดงนันทนาการ มาตรฐานเหรียญทอง ชื่อชุดการแสดง โนรีโนรา เทวานฤมิตร จ านวนผู้แสดงทั้งสิ้น  2๗ คน ผล
การแสดง ชนะเลิศอันดับ 1   
2. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะของหน่วยพรานทะเลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 39 องค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีมหาสารคาม และได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 
 
 สำขำประมง 
         1. การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานทางการประมง นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 2 คน คือ นางสาวพนารัตน์ 
อุทัยมา และนายณนสพงษ์  พรายสิน  ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง 
  2. การแข่งขันทักษะการผลิตน้ านมจากพืช นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 2 คน คือ    นางสาวอัสมา  นพกะ  และ
นางสาวอาอีฉ๊ะ   ชุมจันทร์  ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง 

 ผ่าน        ไม่ผ่าน 
 1. วิทยาลัยฯ ได้จัดท าการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการที่เข้าร่วมการจัด
การศึกษาระบบทวิภาค ี
 ๒. วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน                         
และมีการนิเทศติดตามในระหว่างการฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
 3. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนท าโครงการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจ าวันและการน าไปจัดแสดง                          
แข่งขัน ประกวดในเวทีต่างๆ เพ่ือน าผลงานมาใช้ประโยชน์ต่อไป 
 4. มีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  โดยจัดให้มีการติวจาก
ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง 
 



๕๗ 

 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 ผาน   ไมผาน 
 
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี ้
 ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
 พอใช 3 คะแนน)   ตองปรับปรุง (2 คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน) 
 
จุดเดน 

1. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์  และวางแผน โดย
การให้ผู้เรียนท าโครงการซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยโครงการที่จัดท าสามารถ
น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

๒. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาตลอดทุกภาคเรียนมาประมวลผลเพ่ือเข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  ซึ่งผ่านการประเมินท้ังสิ้นร้อยละ  98.15  

3. มีการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงานไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
   ไม่มี 
 
 ขอเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 1. ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนท าโครงการอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น/1 ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๔ ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ประเด็นกำรประเมิน ๑ 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมไมนอยกวา ๕ 
กิจกรรมและก ากับดูแลใหผู้เรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

๑.  โครงการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ าฝน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒.  โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๓.  โครงการ “วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ” 
๔.  โครงการวันแม่แห่งชาติ 
๕. กิจกรรมวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช ประจ าปี ๒๕๖๐ 
๖. กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 

 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. คณะบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้มีความมั่นคงสืบต่อไป 
  ๒. นักเรียน นักศึกษา ได้มีความอ่อมน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ 
  ๓. คณะบุคลากร นักเรียนและนักศึกษาเห็นความส าคัญของวิทยาลัย ฯ เกิดความผู้กพันและเกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ 
  ๔. คณะบุคลากร นักเรียน นักศึกษาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์
พระบรมราชินีนาถเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 
  ๕. คณะบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ระระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  ๖. คณะบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ระระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก 
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

 ผาน   ไมผาน 
 

 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

ประเด็นกำรประเมิน ๒ 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และ

ก ากับดูแลใหผู้เรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 

 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

๑.  กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์ 
๒.  กิจกรรมพัฒนาวิทยาลัยฯ 
๓.  โครงการวางซั่งกอเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
๔.  โครงการปลูกต้นดาวเรืองรักพ่อ ร.๙ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
๕.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ป่าไม้ของวิทยาลัยฯ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. คณะบุคลากร  นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือรักษาความสะอาดให้กับวิทยาลัย  
  ๒. คณะบุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา 
  ๓. คณะบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 ผาน   ไมผาน 
 
ประเด็นกำรประเมิน ๓ 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดำนกำรกีฬำและนันทนำกำรไมนอยกวา ๕ กิจกรรม  และ
ก ากับดูแลใหผู้เรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 

 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

๑. กิจกรรมพีน่้องสุขสันต์สานสัมพันธ์วันปีใหม่ วิถีธรรม วิถีพุทธ 
๒. โครงการกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด 
๓. โครงการกีฬาภายใน 
๔. โครงการประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย 
๕.  โครงการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค 
๖.  โครงการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ 

 

 

 

 



๖๐ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

  ๑. นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม และนักเรียน นักศึกษา  มีการ
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด  
  ๒. นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์จาการแข่งขัน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นการใช้เวลา  ว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด   
  ๓. นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย มีน้ าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และได้
แสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองถนัด 
  ๔. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ในการร้องเพลง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 ผาน   ไมผาน 
 

ประเด็นกำรประเมิน ๔ 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผู้เรียนใชความรู ความสามารถ ท างานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการ

วิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา  ๕  กิจกรรมและก ากับดูแลใหผู้เรียนแตละคน เขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
๑.  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center Thailand ๔.๐) 
๒. โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
๓. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
๔. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕. โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช) 
๖. โครงการฝึกอบรม ๑๐๘ อาชีพ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

๑. นักเรียน นักศึกษา ได้เพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์วิชาชีพ ได้ปฏิบัติงานในสถานที่จริง รวมถึงปลูกฝั่งจิต
อาสาให้นักเรียนนักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

๒. นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึก และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 ผาน   ไมผาน 
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สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี ้
 ดีมาก (๕ คะแนน)   ดี (๔ คะแนน) 
 พอใช (๓ คะแนน)   ตองปรับปรุง (๒ คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน (๑ คะแนน) 
 
จุดเด่น 

สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

เรื่องงบประมาณ และความร่วมมือ/ความเข้าใจของบุคลากร 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ 
   ไม่มี 
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มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   และพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรประกันคณุภำพภำยใน 
ประเด็นกำรประเมิน 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่                         
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. สถานศึกษาไดด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน    
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4. สถานศึกษาไดจัดท ารายงานประจ าปทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผล

การประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. วิทยาลัยฯ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯประจ าปีการศึกษา 2559 และจัดท าแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาทีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ  โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2. วิทยาลัยฯ ไดด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  3. วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน                    
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4. วิทยาลัยฯ ไดจัดท ารายงานประจ าปทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5. วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผล

การประเมินคุณภาพภายนอก            

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 ผาน   ไมผาน 

 
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี ้
 ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
 พอใช 3 คะแนน)   ตองปรับปรุง (2 คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน) 
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จุดเดน 
 วิทยาลัยฯมีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 ครูมีภาระงานมาก  ท าให้ไม่สามารถส่งรายงานตามท่ีก าหนด 
 
ขอเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 ฝ่ายบริหาร  ควรก ากับติดตามงานอย่างใกล้ชิด 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 รอยละของตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำ 
ประเด็นกำรประเมิน 
รอยละของจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 
           กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
           1 ………….................................................................................................……............................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
           2 ………….................................................................................................……............................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
           3 ………….................................................................................................……............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................                                                                 

ฯลฯ 
           ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
           1 ………….................................................................................................……............................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
           2 ………….................................................................................................……............................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
           3 ………….................................................................................................……............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................                                                                 

ฯลฯ 
            
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
           ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองต าแหนงไมปดเศษ โดยก าหนดผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
เทียบไดคาคะแนน 5.00 
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี ้
 ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
 พอใช (3 คะแนน)   ตองปรับปรุง (2 คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน) 
 
จุดเดน 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
           จุดที่ควรพัฒนำ 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
           ขอเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 



๖๕ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ขอมูลยอนหลัง 
....................... 
(ปการศึกษา) 

เปรียบเทยีบการพัฒนา  

..........2559............. 
(ปการศึกษา) 

....................... 
(ปการศึกษา) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ    
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

(คะแนน) 5 (คะแนน)  

(ระดับคณุภาพ) ดีมาก (ระดับคณุภาพ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 รอยละของผูส้ าเรจ็การศึกษา
เทียบกับจ านวนผูเ้ขาเรยีน 

 3   

 พอใช้  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคณุภาพในการด าเนินการ
บริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณภาพ 

 5   

 ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคณุภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานตนสังกัด 

 4   

 ด ี  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคณุภาพในการบริหาร
จัดการดานบุคลากร 

 4   

 ด ี  

กกตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคณุภาพในการบริหาร
จัดการดานการเงิน 

 3   

 พอใช้  

ตัวบ่งชี้ที ่2.5 ระดับคณุภาพในการบริหาร
จัดการ ดานอาคารสถานท่ี ดานครุภัณฑ  
และดานฐานขอมูลสารสนเทศ 

 5   

 ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคณุภาพในการประสาน 
ความรวมมือ เพ่ือการบริหารจดัการศึกษา 

 5   
 ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคณุภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 

 4   
 ด ี  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคณุภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลมุวิชา 

 5   

 ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคณุภาพในการจัด
การศึกษา 

 4   
 ด ี  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคณุภาพในการจัดกิจกรรม
เสรมิหลักสูตร 

 5   

 ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคณุภาพในการด าเนินการ
ประกันคณุภาพภายใน 

 5   

 ดีมาก  

พัฒ
นา

 / 
ไม

พัฒ
นา
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5. สรุปผลและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
5.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน 

คำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1   
  ตัวบ่งชี้ที่   1.1 5 ดีมำก 
  ตัวบ่งชี้ที่   1.2 3 พอใช้ 
มำตรฐำนที่ 2   
  ตัวบ่งชี้ที่   2.1 5 ดีมำก 
  ตัวบ่งชี้ที่   2.2 4 ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่   2.3 4 ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่   2.4 3 พอใช้ 
  ตัวบ่งชี้ที่   2.5 5 ดีมำก 
  ตัวบ่งชี้ที่   2.6 5 ดีมำก 
มำตรฐำนที่ 3   
  ตัวบ่งชี้ที่   3.1 4 ดี 
  ตัวบ่งชี้ที ่  3.2 5 ดีมำก 
  ตัวบ่งชี้ที่   3.3 4 ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่   3.4 5 ดีมำก 
มำตรฐำนที่ 4   
  ตัวบ่งชี้ที่   4.1 5 ดีมำก 
  ตัวบ่งชี้ที่   4.2 - - 

 
5.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จ านวน    7    ตัวบ่งชี ้
5.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”     จ านวน    4    ตัวบ่งชี ้
5.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”   จ านวน    2    ตัวบ่งชี ้
5.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”   จ านวน    -     ตัวบ่งชี ้
5.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”   จ านวน    -     ตัวบ่งชี ้
 
5.2 สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนำ ขอเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

 จุดเดน  
(1.) วิทยาลัยฯ บริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล  
(2.) วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครั ฐ                     และ
เอกชนอย่างต่อเนื่อง 



๖๗ 

 

 (3.) วิทยาลัยฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งได้รับการฝึกอบรม  และ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 (4.) วิทยาลัยฯมีความพร้อมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและตรงตามความ
ต้องการของชุมชน โดยการเผยแพร่ความรู้ในด้านวิชาชีพและการพัฒนาทักษะนักเรียนนักศึกษาจากประสบการณ์จริง 

(5.) วิทยาลัยฯ สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้ งภายใน                       
และต่างประเทศ 

(6.) วิทยาลัยฯพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนำ 
 (1.) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
และส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
 (2.) วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณ จ านวนจ ากัด ท าให้การด าเนินการในบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้  จึงมีการปรับแผนการใช้เงินให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

ขอเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
  ควรมีพนักงานประจ างานประกันฯ อย่างน้อย 1 คน เพ่ือความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพฯ ของวิทยาลัยฯ 

แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
 (1.) โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและสถานประกอบการในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

(2.) โครงการฝึกอบรมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน 
(3.) โครงการฝึกงานในสถานประกอบการโดยเพ่ิมระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
(4.) โครงการรายงานผลการเรียนทางจอภาพ 
(5) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(6) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

ส่วนท่ี 2 
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

 
มำตรฐำนที่  5 ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นจ ำนวน  10  ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา   โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  และมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะ  เพ่ือการ
ปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยก าหนด                 ให้
ครูผู้สอนจัดท าแผนการฝึกอบรม จากการมีส่วนร่วมของครู  บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  
ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยฝ่ายวิชาการให้การส่งเสริมสนับสนุน ใน
ทุกๆ ด้าน และมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และมีข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง 

ควำมพยำยำม 
 จากความตระหนัก วิทยาลัยฯ ได้น านโยบายต่างๆ สู่การปฏิบัติ  โดยมอบหมายให้แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
แผนกวิชาแปรรูปสัตว์น้ า  และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีการจัดท าแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
 1.  วิทยาลัยฯ  จัดประชุมชี้แจงการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 2.  แผนกวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ได้จัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 3.  วิทยาลัยฯ  ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โรงเรียน 
ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด  9  โรงเรียน  4  ชุมชน  4  โรงเรียนเทศบาล 
 4.  วิทยาลัยฯ  ให้การส่งเสริมสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน  มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และมีข้อเสนอแนะต่าง 
ๆ จากฝ่ายวิชาการ 
 5.  มีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจ าปี 
 
 
 



๖๙ 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯ  ในการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ  ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น    

ปีกำรศึกษำ 2559 

ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนการจดัการฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น

ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

  
2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝกึอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประจ าป ีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 
  

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นประจ าป ี

 
  

4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง 

 
  

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นประจ าป ี

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๗๐ 

 

ล ำดับ แผนกวิชำ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผลกำร
ประเมิน 

มีกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำฯโดย

กำรมสี่วน
ร่วมกับชุมชน 

สถำน
ประกอบกำร 

มีกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำฯ
โดยกำรมีส่วน
ร่วมของครู
และบุคลำกร

ใน
สถำนศึกษำ 

มีกำร
ด ำเนินงำน

ตำมแผนกำร
ฝึกอบรมฯ 

มีกำรติดตำม
ตรวจสอบ 

ประเมินผลและ
เสนอ

ข้อเสนอแนะ 

มีกำรจัดท ำ
รำยงำนตำม

แผนกำร
ฝึกอบรมฯ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า                ผ่าน 
2 แปรรูปสัตว์น้ า                ผ่าน 
3 สามัญสัมพันธ์                ผ่าน 

4 
ควบคุม
เรือประมง                ไม่ผ่าน 

                         

                         

                         

                         

                         

                         
 
 
ผลการประเมินคุณภาพ           
  ผ่านเกณฑ์ 3 แผนกวิชา       
  ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 แผนกวิชา       
             

 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

เกณฑ์กำรตัดสิน           

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน   

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)  5   

ดี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)  4   

พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)  3   

ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)  2   

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น (1)  1   

 
ผลกำรประเมินคุณภำพระดับสถำนศกึษำ        
        ()  ดีมาก    (  )  ดี  (   )  พอใช้   (   )  ต้องปรับปรุง   (   )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2 ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำม 
         ต้องกำรของชุมชน  สถำนประกอบกำร 
ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยก าหนดรายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  โดยร่วมกับชุมชน  สถานประกอบการเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สถาน
ประกอบการ 
 
ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  มอบหมายให้งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน โดยประสานกับแผนกวิชาได้                   ร่วม
ประชุมปรึกษาหารือ และส ารวจความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ และหน่วยงาน                          ที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาก าหนดหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  และมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน                    และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยการทดลองใช้หลักสูตร  การประเมินหลักสูตร  และการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
พัฒนาแล้วไปใช้ในการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ควำมพยำยำม 
 จากความตระหนัก  วิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับตาม
ต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยได้ด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชนร่วมกับแผนกวิชาส ารวจข้อมูลความต้องการ  ในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชา 
 2.  แผนกวิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชากับชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 3.  มีการทดลองใช้หลักสูตร 
 4.  มีการประเมินผลหลักสูตรจากการทดลองใช้ 
 5.  น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วมาใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ผลสัมฤทธิ์ 

 ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯ  ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีผลการด าเนินงานตามประเด็น
พิจารณา  ปฎิบัติตามประเด็น  5  ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 



๗๓ 

 

5.2 ระดับคุณภำพในกำรใชแ้ละพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชน 
สถำนประกอบกำร 

ปีกำรศึกษำ 2559  

ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผล  

มี ไม่มี  
1 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร     
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ     
3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร     
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร     
5 สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ 

(1)-(4) ไม่เกิน 2 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน 

 
   

 

เกณฑ์กำรตัดสิน     

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน   

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)  5   

ดี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)  4   

พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)  3   

ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)  2   

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น (1)  1   

              

ผลกำรประเมินคุณภำพระดับสถำนศึกษำ  

( )  ดีมาก    (  )  ดี  (   )  พอใช้   (   )  ต้องปรับปรุง   (   )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

5.2 ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน 

ล ำดับ แผนกวิชำ 
จ ำนวนรำยวิชำ

ทั้งหมด 

จ ำนวนกำรน ำหลักสูตรรำยวิชำที่
พัฒนำไปใช้ ภำยใน 2 ปี 

มี ไม่มี 
1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 5 4 1 
2 แปรรูปสัตว์น้ า 2 2  - 

รวมทั้งสิ้น 7 6 1 
          
ร้อยละของจ านวนการน าหลักสูตรรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 2 ปีไปใช้ในการจัดการ
ฝึกอบรม  

= 
จ านวนรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 2 ปีไปใช้ในการ

จัดการฝึกอบรม X 100  

จ านวนรายวิชาทั้งหมด  

          

 ร้อยละ  =   85.7        
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเม้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 
ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  มีความตระหนักให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาในทุกรายวิชาให้ครูผู้สอนเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่สอน โดยฝ่ายวิชาการให้การ
ส่งเสริม  สนับสนุนในทุก ๆ ด้าน 

ความพยายาม 

 จากความตระหนักวิทยาลัยฯ  ได้ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ ส่งผลให้มีครูผู้สอนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรมค่านิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

 1.  ชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  ครูผู้สอนทุกคนจัดท าและส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  ด้วยเทคนิควิธีการสอน  ที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  และผู้อ านวยการ  ตรวจสอบ
ความถูกต้องและอนุมัติให้ใช้สอน 

ผลสัมฤทธิ์ 

 ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯ  ในการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา  มีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และมีผลตามประเด็นที่  5                        
ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
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ล ำดับ 
สำขำวิชำ/ สำขำ

งำน 

จ ำนวน
รำยวิชำที่

สอน
ทั้งหมด 

จ ำนวนแผน
จัดกำรเรียนรู้
ที่จัดท ำครบ
ทุกประเด็น 

ร้อย
ละ 

เกณฑ์กำรตดัสนิ 

ดีมำก ด ี พอใช ้ ต้องปรบัปรุง 
ต้องปรบัปรุง

เร่งด่วน 

> ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
70-

79.99 

ร้อยละ 
60-

69.99 

ร้อยละ 50-
59.99 

< ร้อยละ 50 

1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2 2 100          

2 แปรรูปสัตว์น้ า 2 2 100          

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

รวมทั้งสิ้น                 

เกณฑ์กำรตัดสิน         

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน  

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมผีลตาม (5)  5  

ดี  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมผีลตาม (4)  4  

พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมผีลตาม (3)  3  

ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมผีลตาม (2)  2  

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1  

          

ผลกำรประเมินคุณภำพระดับสถำนศึกษำ       
ดีมาก    (  )  ดี  (   )  พอใช้   (   )  ต้องปรับปรุง   (   )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 



๗๗ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ระดับคุณภำพในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา  
ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม  ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการ
ฝึกอบรม  ใช้วิธีการวัดและประเมินผล  ที่หลากหลายและเหมาะสม  และน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  ที่จัดการฝึกอบรม 
 
ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  ให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการ
ฝึกอบรม  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม 
ควำมพยำยำม 
 จากความตระหนักวิทยาลัยฯ  ได้ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ สู่การปฏิบัติการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ให้มีประสิทธิภาพ  จึงได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นรายวิชา 
 3.  ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
 4.  ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่
จัดการฝึกอบรม 
 5.  ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯ  ในการพัฒนาคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  มีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
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ข้อ ประเด็นพิจำรณำ 
ผลกำรปฏบิัติ 
มี ไม่มี 

1 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผูส้อนหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นแต่ละคน  จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชาตามแผนการจัดการเรยีนรู้ ด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

  

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผูส้อนหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัด
ฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา  

  

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผูส้อนหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัด
และประเมินผลใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม  

  

4 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผูส้อนหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม  

  

5 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผูส้อนหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นน าผลการจากการวดัและประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคณุธรรม จรยิธรรม คา่นิยม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม  

  
 
 
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี ้
 ดีมาก (5 คะแนน)   ดี (4 คะแนน) 
 พอใช 3 คะแนน)   ตองปรับปรุง (2 คะแนน) 
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.5 ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  นอกเหนือจากที่ได้รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัด  ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านสถานประกอบการ  ด้านงบประมาณ  
วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ  และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง 
 
ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้การด าเนินงานนั้นเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด                    
โดยการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม  
และใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ ที่ได้รับการสนับสนุน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผล
การด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง 
ควำมพยำยำม 
 จากความตระหนัก  วิทยาลัยฯ ได้น านโยบายต่าง ๆ ในการระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการฝึกอบรม 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ดังนี้ 
 1.  จัดท าแผนงานโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 2.  มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 3.  ด าเนินการจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 4.  วิทยาลัยฯ  ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืน ๆ ได้แค่งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ                           
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เป็นอย่างดี 
 5.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เพ่ือการปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
 
ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลจากความตระหนัก  และความพยายามของวิทยาลัยฯ  ในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ  ดีมาก 
 
 
 



๘๐ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.5 ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  

ปีกำรศึกษำ 2559 

ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผลกำรปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 
  

2 
สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือ
ร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 
  

3 
สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 
  

4 
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 
  

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการปรับปรุง  

  

           

เกณฑ์กำรตัดสิน        

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน  

ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5  

ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4  

พอใช้  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3  

ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2  

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน  ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1  

           

ผลกำรประเมินคุณภำพระดับสถำนศึกษำ       

()  ดีมาก    (  )  ดี  (   )  พอใช้   (   )  ต้องปรับปรุง   (   )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน    
 
 
 



๘๑ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ได้รับกำรพัฒนำ 
ค ำอธิบำย 

 จ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นรายวิชา  ที่รับผิดชอบเทียบร้อยละกับจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา  จ าแนกตาม
แผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 
 
ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีความตระหนักที่จะพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นด้านวิชาชีพ  โดยให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้าน
ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
ควำมพยำยำม 
 จากความตระหนักของวิทยาลัยฯ  ในการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ครูซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยมีการส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินการให้ครูได้มีการพัฒนา
ตนเอง  แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  อยู่เสมอ  เช่น  จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผูท้รงคุณวุฒิ  เป็นวิทยากรหรือ
ร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์ 
 จากความตระหนักและความพยายาม  วิทยาลัยฯ  ในการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ท าให้ร้อย
ละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  คิดเป็นร้อยละ  100.00  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ได้รับกำรพัฒนำ    
ปีกำรศึกษำ 2559 

ล ำดับ แผนกวิชำ 
จ ำนวน

คร ู

จ ำนวนครู
ที่ได้รับกำร

พัฒนำ 

ร้อย
ละ 

ค่ำ
คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีมำก ดี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
4.51-
5.00 

3.51-
4.50 

2.51-
3.50 

1.51-
2.50 

0.00-1.50 

1 
 เพาะเลีย้งสัตว์
น้ า 3 2 

66.
33 4.12         

2  แปรรูปสตัว์น้ า 1 1 100 5         

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

รวม                   

           

ร้อยละของครผููส้อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีไดร้ับการพัฒนา  

 

 
 

   

เกณฑ์กำรตัดสิน        

ให้เทียบบัญญตัิไตรยางค ์ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปดัเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการพิจารณา  
ตั้งแต่ร้อยละ 8.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 
      

สูตรค ำนวณ ค่ำคะแนน = ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา    X 5 
     80 
 
ค่ำคะแนน =  
 
 
 
 

แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ร้อยละ 4.12 
แผนกวิชาแปรรูปสัตว์น้้า      ร้อยละ 5 

แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ร้อยละ 66.33 

แผนกวิชาแปรรูปสัตว์น้้า      ร้อยละ 100 



๘๓ 

 

 
 

ระดับคุณภำพ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 4.51 - 5.00 

ดี 3.51 - 4.50 

พอใช้ 2.51 - 3.50 

ต้องปรับปรุง 1.51 - 2.50 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 - 1.50 
 
 
ผลกำรประเมินคุณภำพระดับสถำนศึกษำ        
(  )  ดีมาก    (  )  ดี  (   )  พอใช้   (   )  ต้องปรับปรุง   (   )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.7  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์  สื่อ
การสอน  รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจ าปีของสถานศึกษา 
 งบด ำเนินกำรด้ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  หมายถึง  เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
หน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ตามเป้าหมายที่ก าหนด และรวมทั้งเงิน
ค่าลงทะเบียนที่ได้รับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  มีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์   สื่อ
การสอน  รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากร  หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา  โดยมีการ
ใช้งบประมารอย่างคุ้มค่า  ประหยัดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ควำมพยำยำม 
 จากความตระหนักของวิทยาลัยฯ  ได้ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ  ในการบริหารการเงินและงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีดังนี้ 
 1.  มีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ในด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์  สื่อการสอน  
รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา  ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  โดยสอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ประจ าปีของสถานศึกษา 
 2.  มีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์  สื่อการสอน  รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือ
ร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯ  ในการบริหารการเงินและงบประมาณมีผลการ
ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  ปฏิบัติตามประเด็นที่  1  และมีผลตามประเด็นที่  5  ผลการประเมินอยู่ในระดับ   
ดีมาก 

 
 
 
 



๘๕ 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.7 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ     

งบด ำเนินกำร 300,000 บำท 

ล ำดับ แผนกวิชำ 

จ ำนวน
รำยจ่ำยด้ำน

วัสดุฝึก 
อุปกรณ์ สื่อ
กำรสอนฯ 

ค่ำตอบแทน 

ร้อยละ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีมำก ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ร้อยละ 
40 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 35-

39.99 

ร้อยละ 
30-

34.99 

ร้อยละ 
25-

29.99 

ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 

25 

1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 181,500 60.5          

2 แปรรูปสัตว์น้ า 118,500 39.5          

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

รวม 300,000 41.5           

เกณฑ์กำรตัดสิน        

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน  

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5  

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4  

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3  

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2  

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1  

         

ผลกำรประเมินคุณภำพระดับสถำนศึกษำ       

()  ดีมาก    (  )  ดี  (   )  พอใช้   (   ) ต้องปรับปรุง   (   )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   
 



๘๖ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.8   ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนกำรฝึกอบรม 2.00  ขึ้นไป 
 
ค ำอธิบำย 

 จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม  2.00  ขึ้นไป  เทียบร้อย
ละกับ  จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน  จ าแนกตามรายวิชา  
และภาพรวมของสถานศึกษา 
 
ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีเป้าหมายให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีผลคะแนนจากการฝึกอบรม  2.00  
ขึ้นไป  ครบทุกคนคิดเป็น  100  เปอร์เซ็นต์ 
 
ควำมพยำยำม 
 จากความตระหนักของวิทยาลัยฯ  ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในการฝึกอบรม  โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  และสถานประกอบการ  โดยผู้อบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นอาชีพของตนได้ 
 
ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯ  ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นมีผลคะแนนการฝึกอบรม  2.00 ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  100  ต่อการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่ 5.8 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลกัสูตรวิชำชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนนกำรฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป   

ปีกำรศึกษำ  2559 

ล ำดับ แผนกวิชำ 
จ ำนวนผู้
ลงทะเบีย

น 

จ ำนวนผู้
เข้ำรับ
กำร

ฝึกอบรม
ที่ออก

กลำงคัน 

จ ำนวน
ผู้เข้ำรับ

กำร
ฝึกอบร

ม
คงเหลือ 

จ ำนวนผ่ำนเกณฑ์ เกณฑ์กำรตัดสิน   

จ ำนวนผู้
เข้ำรับกำร

ฝึกอบรมที่มี
คะแนนกำร
ฝึกอบรม 
2.00 ขึ้น

ไป 

ร้อย
ละ 

ดี
มำก 

ด ี พอใช้ 
ต้อง
ปรับ
ปรุง 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

  

1 
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า 351  - 351 351 100            

2 แปรรูปสัตว์น้ า 51  - 51 51 100            

รวม 402   402 402  100            

            



๘๗ 

 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

 ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน             

 ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5             

 ดี 
ร้อยละ 70 - 

79.99 4        

 พอใช้ 
ร้อยละ 60 - 

69.99 3             

 ต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 50 - 

59.99 
2 

    
  

      

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1             
 
ผลกำรประเมินคุณภำพระดับแผนกวิชำ 

 
            

()  ดีมาก    (  )  ดี  (   )  พอใช้   (   )  ต้องปรับปรุง   (   )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.9 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 
 
ค ำอธิบำย 

 จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
แรกข้าวของรุ่นนั้น จ าแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 
  
ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ  มีเป้าหมายให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ไม่มีการออกกลางคัน  สามารถส าเร็จ
การฝึกอบรมครบตามจ านวน เมื่อเทียบกับจ านวนแรกเข้า  คิดเป็น  100 เปอร์เซ็นต์ 

ควำมพยำยำม 

 จากความตระหนักของวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  และสถานประกอบการ  ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดแรงจูงใจในการเข้ารับการฝึกอบรม  เพราะสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้  ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส าเร็จการฝึกอบรมครบทุกคน  ตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 

ผลสัมฤทธิ์ 

 ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯ ท าให้มีร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า  คิดเป็นร้อยละ  100  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.9 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 

ปีกำรศึกษำ 2559 

ล ำดับ แผนกวิชำ 
จ ำนวน
รำยวิชำ 

จ ำนวนผู้
ลงทะเบียน 

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำร
ฝึกอบรม 

ร้อย
ละ 

เกณฑ์กำรตัดสิน   

ดี
มำก 

ด ี พอใช ้
ต้อง

ปรบัปรุง 

ต้อง
ปรบัปรงุ
เร่งด่วน 

  

1 
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า 4 351 351 100           

2 แปรรูปสัตว์น้ า 2 51 51 100           

 รวม 6 402 402 100        

 

 



๘๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.10  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมที่มีต่อกำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถไปใช้ 
             ประโยชน์ 
ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ ความสามารถ  ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์  ตามวัตถุประสงค์ของตน  เช่น  ประกอบอาชีพ  พัฒนา
อาชีพเดิม  อาชีพเสริม  เปลี่ยนอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  และครอบครัว เป็นต้น 
 มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้  มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) 1-5  เพื่อเก็บ
ข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  30  ของจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
แต่ละรายวิชา 
 *คุณภำพชีวิต  หมายถึง  การด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมี  สุขภาวะที่สมบูรณ์  และมีความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมสุข
ภาวะทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่  สุขภาวะทางกาย  สุขภาวะทางอารมณ์  สุขภาวะทางสังคม  และสุขภาวะทางจิตและ
วิญญาณ 

เกณฑ์กำรตัดสิน       

 ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน        

 ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5        

 ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4     

 พอใช้ ร้อยละ 60 - 69.99 3     

 ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 - 59.99 2       

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1        

                       

  ผลกำรประเมินคุณภำพระดับแผนกวิชำ           

  
( )  ดีมาก    (  )  ดี  (   )  พอใช้   (   )  ต้องปรับปรุง   (   )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน       



๙๐ 

 

 
ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ ความสามารถที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของตนเอง เช่น การประกอบอาชีพ  พัฒนา
อาชีพเดิม  อาชีพเสริม  เปลี่ยนอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพของตนเอง  และครอบครัว  เป็นต้น 
ควำมพยำยำม 
 จากความตระหนักของวิทยาลัยฯ  ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์  และน าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะ
สั้นต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลจากความตระหนักและความพยายาม  ในด้านความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์  มีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  คือ  ปฎิบัติตามประเด็นที่  1  และมีผลตาม
ประเด็นที่  5  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.10 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมที่มีต่อกำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถไปใช้ประโยชน์ 
ปีกำรศึกษำ 2559 

ล ำดับ แผนกวิชำ 
จ ำนวน

รำยวิชำที่
สอน 

ระดับควำมพึง
พอใจ 

(ค่ำเฉลี่ย) 

เกณฑ์กำรตัดสิน 

ดีมำก ดี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 6 4.49          

2 แปรรูปสัตว์น้ า 1 4.49          

3                 

4                 

5                 



๙๑ 

 

6                 

7                 

8                 

9                 

  รวม 7 4.49           

เกณฑ์กำรตัดสิน        

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน   

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5   

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4   

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3   

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2   

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1   

         
ผลกำรประเมินคุณภำพระดับสถำนศึกษำ       
( )  ดีมาก    (  )  ดี  (   )  พอใช้   (   )  ต้องปรับปรุง   (   )  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

 
 

ภำคผนวก 
(คณะกรรมการตามค าสั่งของสถานศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


