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ก 

 

ค ำน ำ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2552 มาตรา 48 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเอง  
เพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งได้ด าเนินการตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 

รายงานฉบับนี้เป็นการายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยฯ เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชน ผลจากการด าเนินการในครั้งนี้ ท าให้เห็นภาพสะท้อนในการ
จัดการศึกษาภายในสถานศึกษา อันจะน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของ
สถานศึกษา 

วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณ ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรอ่ืนทุกฝ่าย ตลอดจนนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานตามรายละเอียดตัวบ่งชี้อันเป็นประโยชน์ที่น าไปสู่การท ารายงานผลการประเมินตนเองได้จนเป็น
ผลส าเร็จ และส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนได้ต่อไป 

วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดยต้นสังกัด
เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ค าชี้แนะแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการจัดดารศึกษาให้ได้มาตรฐานยิ่งๆ ขึ้นไป 

 

 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
พฤษภาคม 2562 
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ค ำชี้แจง 
 

ค าชี้แจงของรายงานผลการประเมินตนเองควรประกอบดวยการสรุปสาระท่ีส าคัญ ไดแก 
1. บทสรุปส าหรับผูบริหาร 
2. ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
6. แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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สำรบัญ 
 

หน้ำ 

ค ำน ำ              ก 
ค ำชี้แจง              ข 
สำรบัญ              ค 
สำรบัญตำรำง             ง 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผูบริหาร           1 
ส่วนที่ ๒ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา          5 
ส่วนที่ ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            26 
ส่วนที่ ๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    28 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา       72 
            ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     77  
ภำคผนวก 
   ก. แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
   ข. รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผูเรียนไดรับ 
   ค. เอกสาร หลักฐาน ที่ใชอางอิง 
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สำรบัญตำรำง 
 

 หน้ำ 
ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม (ปวช. และ หรือ ปวส. และ หรือ การฝกอบรมวิชาชีพ)  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการประเมิน     72      
ตารางที่ 2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนก 73 
              เปนรายการประเมิน 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนก 74 
              เปนรายการประเมิน 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการประเมิน 74 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเปนรายการประเมิน 75 
ตารางที่ 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเปนรายดาน 76 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  

สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ



สวนท่ี 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 256 ที่จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 

ประกอบดวย  

 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

            การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท โดยผู

บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษารวมถึงการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง สงผลใหวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (คา

คะแนน 88.19 คะแนน) และผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม (คาคะแนน 88.20 

คะแนน) 

 

   1.2 จุดเดน 

           (1) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

           (2) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผูเรียนผานการประเมินในระดับสูง 

           (3) ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญศึกษาตอในสถาบันการศึกษาภาครัฐ และประกอบอาชีพทั้งหนวยงาน

ภายรัฐและเอกสาร 

           (4) วิทยาลัยฯ บริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

           (5) วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

อยางตอเนื่อง 

           (6) วิทยาลัยฯ มีความพรอมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนอยางตอเนื่อง และตรงตาม

ความตองการของชุมชน โดยการเผยแพรความรูในดานวิชาชีพและการพัฒนาทักษะนักเรียนนักศึกษา จาก

ประสบการณจริง 

           (7) วิทยาลัยฯ สนับสนุนการสรางความรวมมือกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและตาง

ประเทศ 

 

   1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

           (1) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพ

อิสระ 



           (2) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดานอาชีวศึกษา (V-Net) เพื่อ

ใหผูเรียนมีระดับคะแนนที่สูงขึ้น 

           (3) วิทยาลัยฯ ควรสงเสริม สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง 

           (4) ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบแมขายหลักของเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

 

   1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

           (1) โครงการสรางผูประกอบการ 

           (2) โครงการสรางเสริมสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง ทั้งดานคุณธรรม 

จริยธรรม วิชาการและวิชาชีพ 

           (3) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบแมขายหลักของเครื่องคอมพิวเตอร 

           (4) กิจกรรมเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-Net) 

 

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ

        ผลจากการประเมิน พบวา วิทยาลัยฯ ไดจัดสนับสนุน/สงเสริมใหผูเรียนไดจัดทําโครงการ นวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามความสนใจและตามสาขาวิชาที่ผูเรียนศึกษาอยู โดยมีครูที่ปรึกษาใหคํา

แนะนํา ชี้แนะ จนผูเรียนสามารถจัดทําผลงาน และสามารถนําเสนอเผยแพรผลงานทั้งในระดับวิทยาลัย และ

สามารถนําไปแขงขันในระดับจังหวัด ภาค และระดับชาติ  

        ผลจากการจัดการเรียนการสอนที่เนนสมรรถนะอาชีพ ที่เนนการปฏิบัติตามแนวทางอัตลักษณของ

วิทยาลัยที่กลาววา “เดนทักษะประมง ดํารงตนตอบแทนบุญคุณแผนดิน” จึงสงผลใหใหผูเรียนมีผลการสอบผาน

มาตรฐานวิชาชีพถึงรอยละ 100 และเมื่อสําเร็จการศึกษาไปแลว นักเรียน นักศึกษา สวนใหญสามารถเขาศึกษา

ตอในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในระดับ ปวส. และปริญญาตรี 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

         วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดมีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงเนนใหสถานศึกษาพัฒนาไปสู

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดโดยมุงเนนสรางความเขมแข็ง

ใหกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาไดอยางมีคุณภาพทั้งใน

ดานวิชาการ งบประมาณและการบริหาร โดยวิทยาลัยฯ ไดมุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่ตองการใหผูเรียนมี

สมรรถนะ มีคุณสมบัติตามตองการ โดยจัดการศึกษาที่สอดคลองกับการมีงานทําและมีความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ สงเสริมสมรรถนะผูเรียนเขาสูมาตรฐานอาชีพ กระตุนและขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐนวัตกรรมตางๆ 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนควบคูกับการจัดการเรียนรู STEM Education ขยายและเปดโอกาสทางดานการ



ศึกษาวิชาชีพใหกับสังคมรอบดานโยการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมทั้งการสงเสริมขับ

เคลื่อนการประกันคุณภาพแนวใหม โดยผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน อยูในระดับยอด

เยี่ยม ซ่ึงสามารถประเมินไดวา สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาสูมาตรฐานสากล และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถดําเนินงานสอดรับกับ

นโยบาย และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด ทําใหสะทอนถึงจุดเนนและจุดเดนที่แสดงถึงความเปน

เลิศทางวิชาการ อัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษาไดอยางแทจริง

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) ไดแก โครงการฝกอบรม

วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 

 

   4.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

            ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติที่มุงเนนในดานการพัฒนาชนบทเพื่อใหเกิดการกินอยูดี 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมีนโยบายที่

สอดคลองกันในการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อบริการวิชาชีพแกชุมชน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ได

ดําเนินงานโครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิชาชีพแกเกษตรกรชาวประมงและ

ผูสนใจทั่วไป ใหมีโอกาสทางการศึกษา และยกระดับความรูความสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชน

บนใหทันตอสภาพปจจุบันและเทคโนโลยีใหมๆ 

  

   4.2 วัตถุประสงค 

           4.2.1 เพ่ือสนองแนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

           4.2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และการแปรรูปสัตวนํ้า แกนักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนผูสนใจทั่วไป 

           4.2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และแปรรูปสัตวนํ้า ใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานและสามารถประกอบอาชีพอิสระได 

 

   4.3 กรอบแนวคิด  

 

   4.4 วิธีการดําเนินงาน 

           4.4.1 ประชุมคณะกรรมการ 

           4.4.2 สํารวจกลุมเปาหมาย 

           4.4.3 วางแผนการดําเนินงานและกําหนดกิจกรรม 



           4.4.4 ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

           4.4.5 ติดตามและประเมินผล 

           4.4.6 สรุปและรายงานผงการจัดกิจกรรม 

 

   4.5 ผลการดําเนินงาน 

          โครงการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น มีจํานวน 3 รุน และมีความพึงพอใจในการฝกอบรม อยูใน

ระดับ ดีมาก 

 

   4.6 ประโยชนที่ไดรับ 

          นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูสนใจ มีทักษะอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และการแปรรูปสัตว

นํ้า เพ่ิมมากขึ้นตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพอิสระ 



สวนท่ี 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 57/7 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

  โทรศัพท 074-333202 , 074-333642   โทรสาร 074-333525

  E-mail http//www.tfc27.ac.th  Website www.tfc.ac.th   หรือ   

http://202.29.242.74/mainweb

  ประวัติสถานศึกษา

            วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ เปนวิทยาลัยประมงแหงแรกของประเทศไทย โดยไดรับความรวมมือและเห็นชอบจากกรม

ประมง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

          กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งวิทยาลัยฯ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2523  โดยใชชื่อวา “ วิทยาลัย

ประมงสงขลา ”  เริ่มรับนักศึกษาเขาศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2527  ระยะแรกไดใชสถานที่ของ

วิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา (ปจจุบันเปนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา  อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา)  เปน

สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนชั่วคราว 

          1  กุมภาพันธ  2528    กองทัพภาคที่ 4 ไดอนุญาตใหเขาดําเนินการกอสรางในพื้นที่ตามโครงการจัดตั้ง

วิทยาลัยประมงสงขลา 

          4  กุมภาพันธ  2528    กระทรวงศึกษาธิการใหเปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยประมงสงขลา”  เปนวิทยาลัย

ประมงสงขลาติณสูลานนท 

          29  มีนาคม  2528      ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  (นายกรัฐมนตรีขณะนั้น)  เปนประธานใน

พิธีเปดการกอสรางกันยายน   2529 ไดยายสถานที่เรียนจากวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา  มาอยูที่ หมูที่  2  ตําบล

พะวง    อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

          5  กุมภาพันธ  2541    กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเปลี่ยนชื่อจาก “ วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลา

นนท ”  เปน “ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ”

  การจัดการศึกษา

  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จัดการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2527 จนถึงปจจุบัน ไดพัฒนาและจัดการศึกษา

เจริญกาวหนาขึ้นตามลําดับ ในปจจุบัน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จัดการศึกษา 3 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 



สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (อศ.กช.) และจัดการศึกษาทวิภาคี สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า  

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สาขาวิชาเพาะ

เลี้ยงสัตวนํ้า หลักสูตร Mini English Program สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า สาขาวิชาการเดินเรือ และจัดการศึกษา

ทวิภาคี สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า (วิทยาลัยในโรงงาน) จัดการเรียนการสอนรวมกับ บริษัท แปรซิฟคแปรรูปสัตวนํ้า 

จํากัด (PFP)  

และบริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส จํากัด (ManA) 

3. หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต) ประเภทวิชาประมง  

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (ตอเนื่อง)

  สภาพชุมชน

   วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ตั้งอยูหางจากตัวเมืองจังหวัดสงขลา ประมาณ 13 กิโลเมตร  บริเวณใกลเคียง

วิทยาลัยประมงติณสูลานนทมีหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และชุมชนที่สําคัญ  ไมตํ่ากวา 22 แหง เริ่ม

จากบริเวณหาแยกนํ้ากระจาย เชน ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จํากัด สาขาหาแยกสะพานติณสูลานนท ที่ทําการ

ไปรษณียโทรเลขพะวง  ตลาดศิริอาเขต  ศูนยการคาธนดี  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สถานีวิทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา(หอพัก) ศูนยสงเคราะห

บุคคลปญญาออนภาคใต การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสงขลา สวนประวัติศาสตร  ฯพณฯ  พลเอกเปรมติณสูลา

นนท  ศาลปกครองสงขลา สถานบันทักษิณคดีศึกษา ตลาดเกาะยอ  ซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยว  และยานธุรกิจที่สําคัญ

ของจังหวัดสงขลา 

           

  สภาพเศรษฐกิจ

   จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดที่มีบทบาททางเศรษฐกิจสําคัญสูงสุดของภาคใต เนื่องจาก มีความอุดมสมบูรณ

ทางทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ เชนสัตวนํ้าทะเล ยางพารา ไมผล ในปจจุบันจังหวัดสงขลา มีโรงงานอุตสาหกรรมที่

เกิดจากการเกษตรสวนใหญเปนอุตสาหกรรม เพ่ือการสงออก ไดแก อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็งและหองเย็น 

อุตสาหกรรมยางพารา ผลิตภัณฑยางและอุตสาหกรรมจาก  ไมยางพารา ตลาดสงออกที่สําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา 

ญ่ีปุน และสหภาพยุโรป นอกจากนี้จังหวัดสงขลายังมีแหลงทองเที่ยวและสถานบันเทิงสําหรับที่ทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ เชน แหลมสมิหลา แหลมสนออน สวนสัตวสงขลา พิพิธภัณฑสัตวนํ้าสงขลา เขตรักษาพันธุสัตวปาโตน

งาชาง นํ้าตกโตนงาชาง และอุทยานแหงชาติเขานํ้าคาง เปนตน ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากภายใน  และตาง

ประเทศใหหลั่งไหลเขามาทองเที่ยว ทํารายไดใหแกจังหวัดสงขลา ปละเปนจํานวนมาก   

  สภาพสังคม

   อําเภอเมืองสงขลาเปนอําเภอที่มีประชากรหนาแนนรองจากอําเภอหาดใหญ เนื่องจากเปนศูนยกลางทาง

ดานการประมง การทองเที่ยว เมืองทาสินคาสงออกทางเรือ และเปนศูนยกลางการบริหารของภาคใต สวนอําเภอ



หาดใหญเปนศูนยกลางการขนสงที่สําคัญโดยมีสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ เปนชุมทางที่ใหญที่สุดในภาคใต มีทาง

รถไฟติดตอกับกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย นอกจากนี้สนามบินหาดใหญยังเปนทา

อากาศยานนานาชาติ  ของภาคใต 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 82 0 0 82

ปวช.2 58 0 0 58

ปวช.3 57 3 0 60

รวม ปวช. 197 3 0 200

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 74 27 101



ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.2 55 29 84

รวม ปวส. 129 56 185

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560

ระดับชั้น แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 73 31 42.47

ปวส.2 92 56 60.87

รวม 165 87 52.73

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับชั้น แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 62 45 72.58

ปวส.2 88 55 62.50

รวม 150 100 66.67

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย

การ/ ผูชวยผูอํานวยการ
2 2 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 35 35 35

ขาราชการพลเรือน 2 - -

พนักงานราชการครู 4 4 4

พนักงานราชการ(อ่ืน) 2 - -

ครูพิเศษสอน 2 1 2

เจาหนาที่ 17 - -



ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
5 - -

รวม ครู 41 40 41

รวมทั้งส้ิน 69 40 41

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม 0 0 0

พาณิชยกรรม 0 0 0

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 2 2 4

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 2 2 4

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน 9

อาคารปฏิบัติการ 6

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอ่ืน ๆ 8



ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)

รวมทั้งส้ิน 25

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท)

งบบุคลากร 2503930.00

งบดําเนินงาน 3858250.00

งบลงทุน 17996940.00

งบเงินอุดหนุน 3646185.00

งบรายจายอ่ืน 4756600.00

รวมทั้งส้ิน 32761905.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  “สรางคนดี มีความรู สูอาชีพ”     สรางคนดี :: เปนมนุษยที่สมบูรณ ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความเอ้ืออาทร มุงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน    มีความรู :: ใฝเรียน ใฝรู ริเริ่มสรางสรรคพัฒนาตนเอง รูจัก

ใชเทคโนโลยีและตระหนักในคุณคา ภูมิปญญาไทยสูความสําเร็จ      สูอาชีพ :: มีเจตคติที่ดีตออาชีพ รักอาชีพ พึ่ง

ตนเองได   

  อัตลักษณ

  เดนทักษะประมง  ดํารงตนตอบแมนบุญคุณแผนดิน

  เอกลักษณ

  บริการวิชาการดานวิชาชีพประมง

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  “เปนสถาบันแหงการเรียนรูอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม มุงมั่นผลิตพัฒนากําลังคนใหมีความเปนเลิศดาน

วิชาชีพประมงดวยระบบคุณภาพคูคุณธรรมนําสังคมอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 



  พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพเฉพาะทาง 

3. พัฒนาแหลงเรียนรูและใหบริการวิชาการโดยสรางเครือขายความรวมมือระหวาง สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทั้งใน

และตางประเทศ 

4. บริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดานการเกษตรประมงแนวใหม  

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

 

 

  เปาประสงค

  1. พัฒนาหลักสูตรดานประมงใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. พัฒนากระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

3. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะครูผูสอน 

4. สงเสริมสนับสนุนครูและบุคลากร ใหมีวิทยฐานะหรือคุณวุฒิที่สูงขึ้น 

5. สราง/พัฒนาความรวมมือใหเกิดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

6. สราง/พัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

7. ใหบริการวิชาการและฝกอบรมวิชาชีพ 

8. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

9. พัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู 

10. สงเสริมการวิจัยและเทคโนโลยีดานการประมง 

11. พัฒนาระบบเทศโนโลยีสารสนเทศ

  ยุทธศาสตร

  1. การพัฒนาหลักสูตร 

2. การพัฒนากําลังคน (นักศึกษา) 

3. การพัฒนาบุคลากร (ผูสอน และฝายสนับสนุน) 

4. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

5. การพัฒนาแหลงเรียนรู 

6. การสราง/พัฒนาเครือขายความรวมมือ 

7. การใหบริการวิชาการ 



8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

9. การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

10.การสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สูชุมชนและสังคม 

11. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 

  กลยุทธ

  1. การพัฒนาหลักสูตร 

2. การพัฒนากําลังคน (นักศึกษา) 

3. การพัฒนาบุคลากร (ผูสอน และฝายสนับสนุน) 

4. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

5. การพัฒนาแหลงเรียนรู 

6. การสราง/พัฒนาเครือขายความรวมมือ 

7. การใหบริการวิชาการ 

8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

9. การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

10.การสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี สูชุมชนและสังคม 

11. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ระบบนํ้าหมุนเวียนเพื่อการอนุบาลลูกปลากะพงขวา สิ่งประดิษฐดานบําบัดนํ้า (นํ้า

เพ่ือประชาชน) “ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่ง

ประดิษฐของคนรุนใหม และการแขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการ

การ

อาชีวศึกษา

สถานศึกษาที่ฝกประสบการณตามหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการ

การ

อาชีวศึกษา



  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

เขารวมโครงการอบรมทักษะการใหคําปรึกษา เพื่อนจิตอาสา

สูยุค 4.0

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนาแลก

เปลี่ยนความรูฯ

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 6 ชนะเลิศ ชาติ
การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุปรีดา สังวาลย 

เกียรติบัตรผูทําคุณประโยชน อกท. ภาคใต ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับ

ภาค ภาคใต ครั้งที่ 39

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

สงขลา

นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย 

- ปฏิบัติหนาที่ วิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ระหวาง

วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย 

- ปฏิบัติหนาที่ วิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรหารพัฒนาขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ระหวาง

วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย 

- ปฏิบัติหนาที่ กรรมการตัดสิน SEV-TVET Harmonization and Mobility 1-4

มีนาคม 2561

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

Jerantut

Community

College;

Malaysia



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

1. นายอภิรักษ จันทวงศ 2. นางพัชริดา ขําขจร 3. นางสาวเยาวลักษณ แกมกุม 

บทความวิจัย เรื่อง การอนุบาลลูกปลานิลแดงดวยอาหารสําเร็จรูปผสมนํ้าสาหราย

ผมนาง ไดรับการตีพิมพบทความลงวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

ปที่1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สถาบันการ

อาชีวศึกษา

เกษตร

1.นายประทีป สองแกว 2.นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญู 

บทความวิจัย เรื่อง พิษของรากพาหมีตออัตราการตายของปลานํ้าจืด 6 ชนิดและ

คุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงปลา ไดรับการตีพิมพบทความลงวารสารวิชาการสถาบันการ

อาชีวศึกษาเกษตร รหัสบทความ 60-001 ปที่1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สถาบันการ

อาชีวศึกษา

เกษตร

1.นางสุปราณีย ธัญญรัตน 

ครูผูฝกซอมทักษะการผลิตนํ้านมจากพืช ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ งานประชุม

วิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่39

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

อุทัยธานี

1. นายอภิรักษ จันทวงศ 2. นางพัชริดา ขําขจร 3. นางสาวเยาวลักษณ แกมกุม 

ที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สอศ. ชื่อผลงาน ระบบนํ้า

หมุนเวียนเพ่ือการอนุบาลลูกปลากะพงขาวประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐดานการ

บําบัดนํ้า Honer Awards

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

1. นายอภิรักษ จันทวงศ 2. นางพัชริดา ขําขจร 3. นางสาวเยาวลักษณ แกมกุม 

ที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สอศ. ชื่อผลงาน ระบบนํ้า

หมุนเวียนเพ่ือการอนุบาลลูกปลากะพงขาว ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐดานการ

บําบัดนํ้า (ดานการใชนํ้า เพื่อการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ) ชนะเลิ

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

1. นางพรเพ็ญ ขําเดช 2. นางสาวปยรัตน เพชรรัตน 3. นางสาวธนกร หวยหอง 

ที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา เอส

โซ สอศ. ชื่อผลงาน โครงงานระดับ ปวช. เรื่อง “การศึกษาการทําผลิตภัณฑ ลูก

ชื้นปลารสแกงไทย”

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัย

เทคนิคสตูล

1. นางพัชริดา ขําขจร 2. นายอภิรักษ จันทวงศ 3. นางสาวเยาวลักษณ แกมกุม 

ที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา เอส

โซ สอศ. ชื่อผลงาน โครงงานระดับ ปวส. เรื่อง “การศึกษาอัตราเจริญเติบโตของ

ลูกปลานิลแดงที่อนุบาลดวยอาหารผสมนํ้าสาหรายผมนาง”

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัย

เทคนิคสตูล



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

1. นางพัชริดา ขําขจร 2. นายอภิรักษ จันทวงศ 3. นางสาวเยาวลักษณ แกมกุม 

ที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา เอส

โซ สอศ. ชื่อผลงาน โครงงานระดับ ปวส. เรื่อง “การศึกษาอัตราเจริญเติบโตของ

ลูกปลานิลแดงที่อนุบาลดวยอาหารผสมนํ้าสาหรายผมนาง”

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
วิทยาลัย

เทคนิคสตูล

นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย 

ปฏิบัติหนาที่เปนวิทยากรพ่ีเลี้ยงตามหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางเยาวมาลย ดิษโสภา 

ครูผูสอนดีเดนตามกลุมสาระการเรียนรู ประจําป พ.ศ.

2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย 

บุคคลผูมีบุคลิกภาพงามอยางไทยและแตงกายผาไทย

สวยงาม ประจําป 2562

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา รวม

กับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย 

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวง

ศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุนที่ 9

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย 

คณะกรรมการดําเนินงาน "สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุน

ใหม "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดยชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

1. นางสาวพนารัตน อุทัยมา 2. นายณนสพงษ พรายสิน 

การแขงขันทักษะพ้ืนฐานทางการประมง ผลการแขงขัน

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

1. นายสุรพงษ หมื่นเดช 2. นางสาวนันทนา จันทภาโส 

การแขงขันทักษะการเพาะพันธุปลา สาขาประมง

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

1. นางสาวสุภาพร อาษา 2. นางสาวจันทิมา อินทณรงค 

การแขงขันทักษะการวิเคราะหคุณภาพนํ้า สาขาประมงผลการแขงขัน

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

1. นางสาวอัสมา นพกะ 2. นางสาวอาอีฉะ ชุมจันทร 

การแขงขันทักษะการผลิตนํ้านมจากพืช สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

1. นางสาวปรียาณี ว้ันเสง 2. นางสาวนงลักษณ รามดวง 

การแขงขันทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นางสาวกุลนัฎฐ จิตนวล 

การแขงขันทักษะการพูดในที่ชุมชน สาขาพ้ืนฐาน

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นางสาวนํ้าฝน ชูมณี นางสาวณัชญาฎา พันธทอง 

การแขงขันทักษะการนําเสนอผลงาน สาขาบริหารธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวนํ้าฝน ชูมณี นางสาวณัชญาฎา พันธทอง 

การแขงขันทักษะการนําเสนอผลงาน สาขาบริหารธุรกิจ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นายนราธร ชุมนุม นางสาวนาฎอนงค อินดี นางสาวจินดารัตน นาคพันธุ 

การแขงขันกิจกรรมเดน เรื่อง ซ้ังกอเพ่ือการอนุรักษสัตวนํ้า

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

1.นายนราธร ชุมนุม 2.นางสาวกุลณัฎฐ จิตนวล 3.นางสาวชนัญลดา แกวชาตรี

4.นายสิทธิพงศ ไชยวรรณ 5.นายอรมพงษ จันทรสน 6.นางสาวศรินทิพย ทองชวย

7.นางสาวไซนา หมัดแสละ 8.นางสาวดารีหยะ แกนุย 9.นาง 

การประกวดและแสดงนันทนาการ ชื่อชุดการแสดง โนรีโนรา เทวานฤมิตร

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

1. นายภรัณยู ชูศรี 2. นายธวัชชัย หนูทอง 

การแขงขันทักษะไกอบฟาง

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

1. นายธณวัฒน ชูทองคํา 

การแขงขันประกวดรองเพลงลูกทุงชาย

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นายสิทธิพงค ไชยวรรณ 

การแขงขันประกวดมีสรีไซเคิล

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

๑. นายหัสนัย โชติรัตน ๒. นายปฐมพร พึงลําภู ๓. นายธวัชชัย ทองปนสโน ๔. นาย

วรพล กิตติวัฒนารมย ๕. นายธีรพร สิทธิรักษ ๖. นายกฤษฏา สุภาษาลี ๗. นาย

สิทธิชัย แกวกําเนิด ๘. นายธีรภัทร พงษาวดาร ๙. นายธวัชชั 

การแขงขันการประกวดนิทรรศการ ทางการเกษตร เรื่องกลวยนํ้าวาสุก 4 G

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

๑. นางสาวเบญมาศ ชูกลิ่น ๒. นางสาวรวิวรรณ ดิษฐาพงค ๓. นายเอกรัตน แกว

ยอดทอง ๔. นายสาวกุลณัฐณ จิตนวล ๕. นางสาวพรพฤติกร รัตนไพบูลย ๖.

นางสาวหัสกมล แกวสวัสดิ์ ๗. นางสาวนํ้าฝน ชูมณี 8. นางสาวจั 

สมาชิกเชิดชูเกียรติเลื่อนระดับภาคจากการทําโครงการหารายได

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

1. นางสาวนงลักษณ รามดวง 2. นางสาวอัสมา นพกะ 3. นางสาวนูฮารีซา อัฒมณีย 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา เอสโซ สอศ. ชื่อ

ผลงาน โครงงานระดับ ปวช. เรื่อง “การศึกษาการทําผลิตภัณฑลูกชื้นปลารสแกง

ไทย”

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

วิทยาลัย

เทคนิค

สตูล

1. นายภรัณยู ชูศรี 2. นางสาวโซเรดา ทิ้งปากถํ้า 3. นางสาวณัฐซีตา ชูสาย 

โครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร อาชีวศึกษา เอสโซ สอศ. ชื่อผลงาน โครง

งานระดับ ปวส. เรื่อง “การศึกษาอัตราเจริญเติบโตของลูกปลานิลแดงที่อนุบาลดวย

อาหารผสมนํ้าสาหรายผมนาง”

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เทคนิค

สตูล

1. นางสาวพนารัตน อุทัยมา 2. นายณนสพงษ พรายสิน 

การแขงขันทักษะพ้ืนฐานทางการประมง สาขาประมง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

อุทัยธานี

1. นางสาวพนารัตน อุทัยมา 2. นายณนสพงษ พรายสิน 

การแขงขันทักษะพ้ืนฐานทางการประมง สาขาประมง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

อุทัยธานี

1. นางสาวอัสมา นพกะ 2. นางสาวอาอีฉะ ชุมจันทร 

การแขงขันทักษะการผลิตนํ้านมจาก สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

อุทัยธานี

๑. นางสาวเบญมาศ ชูกลิ่น ๒. นางสาวรวิวรรณ ดิษฐาพงค ๓. นายเอกรัตน แกว

ยอดทอง ๔. นายสาวกุลณัฐณ จิตนวล ๕.นางสาวพรพฤติกร รัตนไพบูลย ๖. นางสาว

หัสกมล แกวสวัสดิ์ ๗. นางสาวนํ้าฝน ชูมณี ๘. นางสาวจัน 

สมาชิกเชิดชูเกียรติเลื่อนระดับชาติ จากการทําโครงการหารายได

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

อุทัยธานี



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

1. นายภรัณยู ชูศรี 2. นายธวัชชัย หนูทอง 

การแขงขันทักษะไกอบฟาง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

อุทัยธานี

1.นายนราธร ชุมนุม 2.นางสาวกุลณัฎฐ จิตนวล 3.นางสาวชนัญลดา แกวชาตรี

4.นายสิทธิพงศ ไชยวรรณ 5.นายอรมพงษ จันทรสน 6.นางสาวศรินทิพย ทองชวย

7.นางสาวไซนา หมัดแสละ 8.นางสาวดารีหยะ แกนุย 9.นางสาวอ 

การประกวดและแสดงนันทนาการ ชื่อชุดการแสดง โนรีโนรา เทวานฤมิตร

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

อุทัยธานี

1. นายภูวิชญ เนาวรัตน 2. นายอรุษ สุวรรณพรรค 3. นายภูตะวัน แกวพุมชวง 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สอศ. ชื่อผลงาน ระบบนํ้าหมุนเวียนเพื่อการ

อนุบาลลูกปลากะพงขาว ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐดานการบําบัดนํ้า (ดานการใชนํ้า

เพ่ือการเกษตร อยางมีประสิทธิภาพ)

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการ

การ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวนาฎอนงค อินทรดี,นายปยวัฒน รามมาก , นายสิทธิชัย แกวกําเหนิด 

โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาระบบเรซเวย เพ่ือการอนุบาลลูกกุงขาว แวน

นาไม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

การอาชีพ

สมเด็จเจา

พะโคะ

นางสาวเสาวภา พูลสุข , นางสาวปาริฉัตร กัจกูล , นางสาวชญาดา คงมีสุข 

โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาความเขมขน ที่เหมาะสมของสารสกัดจากไพล

ในการสลบปลากัด เพ่ือการเพาะเลี้ยงและจําหนาย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

การอาชีพ

สมเด็จเจา

พะโคะ

นางสาวทิพวรรณ แชมชื่น , นายปยวัฒน รามมาก , นางสาวสุพิชชา ตะระเวลา ,

นายณนสพงษ พรายสิน , นายณภัทร ยีวันฉาย 

โครงการวิจัย เรื่อง จุลินทรียเพื่อการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนในบออนุบาลลูกกุง

ขาวแวนนาไม ประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

วิทยาลัย

การอาชีพ

นาทวี



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวศิรินทร ทองชุม , นางสาวณัฐชานันท บุญธรรม , นางสาวกนกวรรณ เจน

สกุลไพศาล , นายธันวา อินทรออง , นายอัคคพล ดวงภักดี , นายบุญฤทธิ์ บุญแสง 

โครงการวิจัย เรื่อง การประยุกตใชสมุนไพรไพล เพื่อการเพาะเลี้ยงปลากัดที่ยั่งยืน

ประเภทการวิจัยและพัฒนา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

วิทยาลัย

การอาชีพ

นาทวี

นางสาวนาฎอนงค อินทรดี,นายปยวัฒน รามมาก , นายสิทธิชัย แกวกําเหนิด 

โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาระบบเรซเวย เพ่ือการอนุบาลลูกกุงขาว แวน

นาไม

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เทคนิค

พัทลุง

นางสาวเสาวภา พูลสุข , นางสาวปาริฉัตร กัจกูล , นางสาวชญาดา คงมีสุข 

โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง การศึกษาความเขมขน ที่เหมาะสมของสารสกัดจากไพล

ในการสลบปลากัด เพ่ือการเพาะเลี้ยงและจําหนาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

วิทยาลัย

เทคนิค

พัทลุง

นางสาวทิพวรรณ แชมชื่น , นายปยวัฒน รามมาก , นางสาวสุพิชชา ตะระเวลา ,

นายณนสพงษ พรายสิน , นายณภัทร ยีวันฉาย 

โครงการวิจัย เรื่อง จุลินทรียเพื่อการกําจัดสารประกอบไนโตรเจนในบออนุบาลลูกกุง

ขาวแวนนาไม ประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

วิทยาลัย

เทคนิค

สตูล

นางสาวศิรินทร ทองชุม , นางสาวณัฐชานันท บุญธรรม , นางสาวกนกวรรณ เจน

สกุลไพศาล ,นายธันวา อินทรออง , นายอัคคพล ดวงภักดี ,นายบุญฤทธิ์ บุญแสง 

โครงการวิจัย เรื่อง การประยุกตใชสมุนไพรไพล เพ่ือการเพาะเลี้ยงปลากัดที่ยั่งยืน

ประเภทการวิจัยและพัฒนา โดย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เทคนิค

สตูล

นางสาวศิรินทร ทองชุม , นางสาวณัฐชานันท บุญธรรม , นางสาวกนกวรรณ เจน

สกุลไพศาล ,นายธันวา อินทรออง , นายอัคคพล ดวงภักดี ,นายบุญฤทธิ์ บุญแสง 

โครงการวิจัย เรื่อง การประยุกตใชสมุนไพรไพล เพ่ือการเพาะเลี้ยงปลากัดที่ยั่งยืน

ประเภทการวิจัยและพัฒนา โดย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ชนะ

เลิศ
ชาติ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการ

การ

อาชีวศึกษา

นายนวพันธ เหล็มเจริญ , นายพงศศิริ บะฮาม 

ทักษะการเพาะขยายพันธุปลา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมง

ติณสูลา

นนท



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนวพันธ เหล็มเจริญ , นายพงศศิริ บะฮาม 

ทักษะการเพาะขยายพันธุปลา

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นายนวพันธ เหล็มเจริญ , นายพงศศิริ บะฮาม 

ทักษะการเพาะขยายพันธุปลา

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

ปทุมธานี

นายณนสพงษ พรายสิน , นางสาวชุดาภรณ สวางภูมิ 

ทักษะพ้ืนฐานทางการประมง

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นายธวัชชัย เกตุแกว นางสาวพัชราภรณ มหันตมรรค 

ทักษะวิเคราะหคุณภาพนํ้า

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมง

ติณสูลา

นนท

นายธวัชชัย เกตุแกว ,นางสาวพัชราภรณ มหันตมรรค 

ทักษะวิเคราะหคุณภาพนํ้า

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นางสาวนภัสวรรณ ชวัญเกื้อ นางสาวสุพรรษา วงศมณี 

ทักษะจัดสวนถาด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมง

ติณสูลา

นนท

นางสาวนภัสวรรณ ชวัญเกื้อ , นางสาวสุพรรษา วงศมณี 

ทักษะจัดสวนถาด

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณนสพงษ พรายสิน , นางสาวชุดาภรณ สวางภูมิ 

ทักษะพ้ืนฐานทางการประมง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมง

ติณสูลา

นนท

นายณนสพงษ พรายสิน นางสาวชุดาภรณ สวางภูมิ 

ทักษะพ้ืนฐานทางการประมง

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

ปทุมธานี

นางสาวนภัสวรรณ ชวัญเกื้อ , นางสาวสุพรรษา วงศมณี 

ทักษะจัดสวนถาด

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

ปทุมธานี

นางสาวศริญญา มัธยา 

ทักษะการจัดสวนในภาชนะแกวใส

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมงติณ

สูลานนท

นางสาวศริญญา มัธยา 

ทักษะการจัดสวนในภาชนะแกวใส

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นางสาวศริญญา มัธยา 

ทักษะการจัดสวนในภาชนะแกวใส

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

ปทุมธานี

ทักษะการจัดสวนตูกระจก 

นางสาวชญาดา คงมีสุข นางสาวสิรัญญา สมมุง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมงติณ

สูลานนท



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวชญาดา คงมีสุข นางสาวสิรัญญา สมมุง 

ทักษะการจัดสวนตูกระจก

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นางสาวชญาดา คงมีสุข นางสาวสิรัญญา สมมุง 

ทักษะการจัดสวนตูกระจก

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

ปทุมธานี

นางสาวกุลณัฏฐ จิตนวล นางสาวรวิวรรณ ดิษฐานพงษ 

ทักษะการผลิตนํ้านมจากพืช

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมงติณ

สูลานนท

นางสาวกุลณัฏฐ จิตนวล นางสาวรวิวรรณ ดิษฐานพงษ 

ทักษะการผลิตนํ้านมจากพืช

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมงติณ

สูลานนท

นางสาวกุลณัฏฐ จิตนวล นางสาวรวิวรรณ ดิษฐานพงษ 

ทักษะการผลิตนํ้านมจากพืช

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นางสาวกุลณัฏฐ จิตนวล นางสาวรวิวรรณ ดิษฐานพงษ 

ทักษะการผลิตนํ้านมจากพืช

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

ปทุมธานี

นางสาวนงลักษณ รามดวง นางสาวอาอีฉะ ชุมจันทร 

ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมงติณ

สูลานนท

นางสาวนูรอัยนี่ ไสน 

ทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมงติณ

สูลานนท



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวนูรอัยนี่ ไสน 

ทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพ

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นางสาวนูรอัยนี่ ไสน 

ทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพ

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นางสาวทรัพยอนงค หนูแกว นายมินทดา มีชัย 

ทักษะการสรางและนําเสนอผลงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมงติณ

สูลานนท

นางสาวทรัพยอนงค หนูแกว นายมินทดา มีชัย 

ทักษะการสรางและนําเสนอผลงาน

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นางสาวณัชญาฎา พันธทอง นางสาวชนัญลดา แกวชาตรี 

ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมงติณ

สูลานนท

นางสาวณัชญาฎา พันธทอง นางสาวชนัญลดา แกวชาตรี 

ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นางสาวสุทธิกานต สุวรรณโณ 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสตางๆ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมงติณ

สูลานนท



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุทธิกานต สุวรรณโณ 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสตางๆ

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นางสาวสุทธิกานต สุวรรณโณ 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสตางๆ

ชนะ

เลิศ
ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง

นางสาวปริฉัตร กิจกูล นางสาวธนัญชิตา พันธโน นางสาวอามีตาห หมังนุรักษ นา

งอาณัต เส็นเจริญ นายดลเหละ กะเส็ม นางสาวดารีหยะ แกนุย นางสาวไซนา หมัด

แสละ นางสาวมชิษา พีมเสน นายสิทธิพงศ ไชยณวรรณ 

นันทนาการ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมงติณ

สูลานนท

นางสาวปริฉัตร กิจกูล นางสาวธนัญชิตา พันธโน นางสาวอามีตาห หมังนุรักษ นา

งอาณัต เส็นเจริญ นายดลเหละ กะเส็ม นางสาวดารีหยะ แกนุย นางสาวไซนา หมัด

แสละ นางสาวมชิษา พีมเสน นายสิทธิพงศ ไชยณวรรณ 

นันทนาการ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมงติณ

สูลานนท

นางสาวปริฉัตร กิจกูล นางสาวธนัญชิตา พันธโน นางสาวอามีตาห หมังนุรักษ นา

งอาณัต เส็นเจริญ นายดลเหละ กะเส็ม นางสาวดารีหยะ แกนุย นางสาวไซนา หมัด

แสละ นางสาวมชิษา พีมเสน นายสิทธิพงศ ไชยณวรรณ 

นันทนาการ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

ประมงติณ

สูลานนท

นางสาวปริฉัตร กิจกูล นางสาวธนัญชิตา พันธโน นางสาวอามีตาห หมังนุรักษ นา

งอาณัต เส็นเจริญ นายดลเหละ กะเส็ม นางสาวดารีหยะ แกนุย นางสาวไซนา หมัด

แสละ นางสาวมชิษา พีมเสน นายสิทธิพงศ ไชยณวรรณ 

นันทนาการ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

พัทลุง



สวนท่ี 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต

อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา



เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู



สวนท่ี 4 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานความรู

1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

เชิงปริมาณ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 จํานวน 100 คน 

เชิงคุณภาพ 

รอยละของงผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 66.66 คาคะแนน เทากับ 3 ระดับคุณภาพอยูใน

ระดับ ดี 

ผลสะทอน 

1. ความพึงพอใจของผูปกครอง ที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของครูที่ปรึกษา ปการศึกษา 2561 อยูในระดับดี มีคา

เทากับ 4.35 

2. รายงานผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2561 

3. แบบรายงานโครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561 

 

2. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

เชิงปริมาณ  

วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ มีนักเรียน นักศึกษา ดําเนินโครงการ จํานวน 19 คน  4 โครงการ 

เชิงคุณภาพ         

ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากําหนด คิดเปนรอยละ 47.5 คาคะแนน เทากับ 1 ระดับคุณภาพอยูในระดับกําลังพัฒนา 

ผลสะทอน 

วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ สามารถประสบผลสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ และวิทยาลัยมีการสงเสริม 

สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบ

การอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงาน



คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 

3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

เชิงปริมาณ  

จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ผูเรียนไดจัดทํา โดยกําหนดใหนักเรียนในระดับชั้น 

ปวช. 3 จัดทํา 3 คน/ 1 ชิ้น และนักศึกษาในระดับชั้น ปวส. 2 จัดทํา 2 คน/ 1 ชิ้น 

เชิงคุณภาพ 

 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไดรับการเผยแพรทั้งในระดับ

สถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ จนไดรับรางวัลระดับชาติ และมีการนําไปใชประโยชนจริง  คาคะแนน เทากับ 5 

ระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน 

 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่สงเขารวมประกวดไดรับรางวัล

ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ และมีการนําไปใชประโยชนจริง 

 

4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ  

นักเรียนนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหนวย หนวยพรานทะเล ป

การศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล 33 คน 14 ทักษะ,ระดับภาค ภาค

ใต ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล 31 คน 12 ทักษะ 

และระดับชาติ ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล 11 คน 6 

ทักษะ  

เชิงคุณภาพ 

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหนวย หนวยพรานทะเล ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัย

ประมงติณสูลานนท ไดรับรางวัล ชนะเลิศ จํานวน 14 ทักษะ,ระดับภาค ภาคใต ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ไดรับรางวัล ชนะเลิศ จํานวน 1 ทักษะ รองชนะเลิศอันดับ1 จํานวน 4 ทักษะ รองชนะ

เลิศอันดับ 2 จํานวน 4 ทักษะ รางวัลอื่นๆ 4 ทักษะ และระดับชาติ ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพะเยา ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 จํานวน 1 ทักษะ รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 ทักษะ รางวัล

อ่ืนๆ 4 ทักษะ  

ผลสะทอน 



ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อยูในระดับที่ 

34 

 

5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนที่มีผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า    

- ปวช.  36  คน  

- ปวส.  45 คน 

     สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 

- ปวช. 7  คน 

- ปวส. 24  คน 

เชิงคุณภาพ  

รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

- ปวช. รอยละ  100 

- ปวส. รอยละ  90 

     สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 

- ปวช. รอยละ  100 

- ปวส. รอยละ  100 

ผลสะทอน  

วิทยาลัยมีการสนับสนุนใหมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผลปรากฏวา จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพรอบแรก แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ระดับ ปวช. 36 คน จากจํานวนทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

ปวส.สอบผาน 45 คน จากจํานวนผูเรียน 50 คน คิดเปนรอยละ 90 คน แผนกวิชาแปรรูปสัตวนํ้า ปวช. 4 คน จาก

จํานวนผูเรียน 7 คน คิดเปนรอยละ 100 ปวส. 24 คน จากจํานวนสาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 24 คน คิดเปนรอยละ 

100 

 

6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-Net 

- เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวนผูเรียน ปวช.36 คน  มีคาคะแนนเพ่ิมระดับชาติขึ้นไป 22 คน ปวส. จํานวนผูเรียนสาขา



เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน 50 คน มีคาระดับคะแนนเฉล่ีย ระดับชาติขึ้นไป 27 คน 

- แปรรูปสัตวนํ้า มีคาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-Net ตั้งแตคาคะแนน

เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ปวช. จํานวนผูเรียน  7   คน  ผาน  6    คน  

ปวส. จํานวนผูเรียน  24 คน  ผาน  14  คน 

เชิงคุณภาพ  

รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-Net 

- เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ปวช. รอยละ 61.11 

ปวส. รอยละ  54 

- แปรรูปสัตวนํ้า ปวช. รอยละ  85.71 

ปวส. รอยละ  50 

ผลสะทอน  

วิทยาลัยมีการสนับสนุนใหมีการสอบ V-Net ผลปรากฏวา 

- แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ระดับ ปวช. มีผูเรียน 36 คน มีคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาระดับชาติตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 22 คน คิดเปนรอยละ 61.11 ระดับ ปวส. มีผูเรียน 50 คน มีคะแนนเฉลี่ยจากการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๔ 

- แผนกวิชาแปรรูปสัตวนํ้า ปวช. มีผูเรียน 7 คน มีคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 6 คน คิดเปน รอยละ 

85.71 ปวส. มีผูเรียน 24 คน มีคาคะแนน เฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 14 คน คิดเปนรอยละ 50 คน 

 

7. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

เชิงปริมาณ 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2561  

 - ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน   40  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน    5  คน  

รวมทั้งสิ้น         45  คน  

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  จํานวน   34  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน   21  คน  

รวมทั้งสิ้น   55  คน  

 



 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน    0  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน    0  คน  

รวมทั้งสิ้น           0  คน  

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  จํานวน    1  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน   12  คน  

รวมทั้งสิ้น   13  คน  

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ 

- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน    3  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน    0  คน  

รวมทั้งสิ้น          3  คน  

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  จํานวน    5  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน    1 คน  

รวมทั้งสิ้น     6  คน  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ 

- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน    27  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน     5  คน  

รวมทั้งสิ้น         32 คน   

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  จํานวน    27  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน     8 คน  

รวมทั้งสิ้น   35  คน  

             รวมจํานวนทุกระดับ   89  คน 

เชิงคุณภาพ 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

- ระดับ ปวช.   



1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รอยละ   0    

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  รอยละ   0    

รวมรอยละ  0    

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  รอยละ   0.03    

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน 57.14 

รวมรอยละ   23.64 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ 

- ระดับ ปวช.   

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รอยละ  7.50    

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  รอยละ  0    

  รวมรอยละ   6.67    

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  รอยละ 14.71    

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน 4.76 

รวมรอยละ   10.91 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ 

- ระดับ ปวช.   

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รอยละ  67.50    

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  รอยละ  100.00    

รวมรอยละ    71.11    

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  รอยละ  79.41 

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน  38.10 

รวมรอยละ   63.64 

รวมรอยละทุกระดับ  89.00  

ผลสะทอน 

 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุน

ใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ

2) ดานทักษะและการประยุกตใช



1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

เชิงปริมาณ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 จํานวน 100 คน 

เชิงคุณภาพ 

รอยละของงผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 66.66 คาคะแนน เทากับ 3 ระดับคุณภาพอยูใน

ระดับ ดี 

ผลสะทอน 

1. ความพึงพอใจของผูปกครอง ที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของครูที่ปรึกษา ปการศึกษา 2561 อยูในระดับดี มีคา

เทากับ 4.35 

2. รายงานผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2561 

3. แบบรายงานโครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561 

 

2. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

เชิงปริมาณ  

วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ มีนักเรียน นักศึกษา ดําเนินโครงการ จํานวน 19 คน  4 โครงการ 

เชิงคุณภาพ         

ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากําหนด คิดเปนรอยละ 47.5 คาคะแนน เทากับ 1 ระดับคุณภาพอยูในระดับกําลังพัฒนา 

ผลสะทอน 

วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ สามารถประสบผลสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ และวิทยาลัยมีการสงเสริม 

สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบ

การอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 

3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

เชิงปริมาณ  

จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ผูเรียนไดจัดทํา โดยกําหนดใหนักเรียนในระดับชั้น 

ปวช. 3 จัดทํา 3 คน/ 1 ชิ้น และนักศึกษาในระดับชั้น ปวส. 2 จัดทํา 2 คน/ 1 ชิ้น 

เชิงคุณภาพ 



 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไดรับการเผยแพรทั้งในระดับ

สถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ จนไดรับรางวัลระดับชาติ และมีการนําไปใชประโยชนจริง คาคะแนน เทากับ 5 

ระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน 

 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่สงเขารวมประกวดไดรับรางวัล

ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ และมีการนําไปใชประโยชนจริง 

 

4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ  

นักเรียนนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหนวย หนวยพรานทะเล ป

การศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล 33 คน 14 ทักษะ,ระดับภาค ภาค

ใต ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล 31 คน 12 ทักษะ 

และระดับชาติ ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล 11 คน 6 

ทักษะ  

เชิงคุณภาพ 

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหนวย หนวยพรานทะเล ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัย

ประมงติณสูลานนท ไดรับรางวัล ชนะเลิศ จํานวน 14 ทักษะ,ระดับภาค ภาคใต ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ไดรับรางวัล ชนะเลิศ จํานวน 1 ทักษะ รองชนะเลิศอันดับ1 จํานวน 4 ทักษะ รองชนะ

เลิศอันดับ 2 จํานวน 4 ทักษะ รางวัลอื่นๆ 4 ทักษะ และระดับชาติ ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพะเยา ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 จํานวน 1 ทักษะ รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 ทักษะ รางวัล

อ่ืนๆ 4 ทักษะ  

ผลสะทอน 

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อยูในระดับที่ 

34 

 

5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนที่มีผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า    



- ปวช.  36  คน  

- ปวส.  45 คน 

     สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 

- ปวช. 7  คน 

- ปวส. 24  คน 

เชิงคุณภาพ  

รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

- ปวช. รอยละ  100 

- ปวส. รอยละ  90 

     สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 

- ปวช. รอยละ  100 

- ปวส. รอยละ  100 

ผลสะทอน  

วิทยาลัยมีการสนับสนุนใหมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผลปรากฏวา จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพรอบแรก แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ระดับ ปวช. 36 คน จากจํานวนทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

ปวส.สอบผาน 45 คน จากจํานวนผูเรียน 50 คน คิดเปนรอยละ 90 คน แผนกวิชาแปรรูปสัตวนํ้า ปวช. 4 คน จาก

จํานวนผูเรียน 7 คน คิดเปนรอยละ 100 ปวส. 24 คน จากจํานวนสาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 24 คน คิดเปนรอยละ 

100 

 

6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-Net 

- เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวนผูเรียน ปวช.36 คน  มีคาคะแนนเพ่ิมระดับชาติขึ้นไป 22 คน ปวส. จํานวนผูเรียนสาขา

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน 50 คน มีคาระดับคะแนนเฉล่ีย ระดับชาติขึ้นไป 27 คน 

- แปรรูปสัตวนํ้า มีคาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-Net ตั้งแตคาคะแนน

เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ปวช. จํานวนผูเรียน  7   คน  ผาน  6    คน  

ปวส. จํานวนผูเรียน  24 คน  ผาน  14  คน 

เชิงคุณภาพ  

รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-Net 



- เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ปวช. รอยละ 61.11 

ปวส. รอยละ  54 

- แปรรูปสัตวนํ้า ปวช. รอยละ  85.71 

ปวส. รอยละ  50 

ผลสะทอน  

วิทยาลัยมีการสนับสนุนใหมีการสอบ V-Net ผลปรากฏวา 

- แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ระดับ ปวช. มีผูเรียน 36 คน มีคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาระดับชาติตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 22 คน คิดเปนรอยละ 61.11 ระดับ ปวส. มีผูเรียน 50 คน มีคะแนนเฉลี่ยจากการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๔ 

- แผนกวิชาแปรรูปสัตวนํ้า ปวช. มีผูเรียน 7 คน มีคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 6 คน คิดเปน รอยละ 

85.71 ปวส. มีผูเรียน 24 คน มีคาคะแนน เฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 14 คน คิดเปนรอยละ 50 คน 

 

7. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

เชิงปริมาณ 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2561  

 - ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน   40  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน    5  คน  

รวมทั้งสิ้น         45  คน  

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  จํานวน   34  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน   21  คน  

รวมทั้งสิ้น   55  คน  

 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน    0  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน    0  คน  

รวมทั้งสิ้น           0  คน  

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  จํานวน    1  คน  



2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน   12  คน  

รวมทั้งสิ้น   13  คน  

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ 

- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน    3  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน    0  คน  

รวมทั้งสิ้น          3  คน  

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  จํานวน    5  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน    1 คน  

รวมทั้งสิ้น     6  คน  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ 

- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน    27  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน     5  คน  

รวมทั้งสิ้น         32 คน   

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  จํานวน    27  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน     8 คน  

รวมทั้งสิ้น   35  คน  

             รวมจํานวนทุกระดับ   89  คน 

เชิงคุณภาพ 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

- ระดับ ปวช.   

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รอยละ   0    

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  รอยละ   0    

รวมรอยละ  0    

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  รอยละ   0.03    

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน 57.14 

รวมรอยละ   23.64 



รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ 

- ระดับ ปวช.   

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รอยละ  7.50    

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  รอยละ  0    

  รวมรอยละ   6.67    

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  รอยละ 14.71    

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน 4.76 

รวมรอยละ   10.91 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ 

- ระดับ ปวช.   

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รอยละ  67.50    

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  รอยละ  100.00    

รวมรอยละ    71.11    

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  รอยละ  79.41 

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน  38.10 

รวมรอยละ   63.64 

รวมรอยละทุกระดับ  89.00  

ผลสะทอน 

 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุน

ใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ

3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

เชิงปริมาณ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 จํานวน 100 คน 

เชิงคุณภาพ 

รอยละของงผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 66.66 คาคะแนน เทากับ 3 ระดับคุณภาพอยูใน

ระดับ ดี 

ผลสะทอน 



1. ความพึงพอใจของผูปกครอง ที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของครูที่ปรึกษา ปการศึกษา 2561 อยูในระดับดี มีคา

เทากับ 4.35 

2. รายงานผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2561 

3. แบบรายงานโครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561 

 

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

เชิงปริมาณ 

  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น

คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตโครงการ

และกิจกรรมดังนี้ 

  1. โครงการฟนฟูทรัพยากรหญาทะเลแบบบูรณาการทุกภาคสวน 

  2. พ่ีนองสุขสันตสานสัมพันธวันปใหม ฯ 

  3. กิจกรรมวันแมแหงชาติ ฯ  

  4. กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก 

  5. อบรมหลักสูตรเทคนิคดับเพลิงเบื้องตน ฯ 

  6. กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัย ฯ 

  7. กิจกรรมพิธีไหวครู  

  8. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ฯ  

  9. กิจกรรมวันตนไม 

  10. กิจกรรมจัดทํามาตรการลดปริมาณขยะ ฯ 

  11. กิจกรรมปลูกปาอาชีวสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  12. กิจกรรมจัดทํามาตรการลดปริมาณขยะ ทะเลในพื้นที่เปาหมาย ฯ 

เชิงคุณภาพ 

  ผูเรียนรอยละ 81.16 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา

ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ภายใตโครงการและกิจกรรมดังนี้ 

  1. โครงการฟนฟูทรัพยากรหญาทะเลแบบบูรณาการทุกภาคสวน 

  2. พ่ีนองสุขสันตสานสัมพันธวันปใหม ฯ 

  3. กิจกรรมวันแมแหงชาติ ฯ  

  4. กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก 



  5. อบรมหลักสูตรเทคนิคดับเพลิงเบื้องตน ฯ 

  6. กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัย ฯ 

  7. กิจกรรมพิธีไหวครู  

  8. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ฯ  

  9. กิจกรรมวันตนไม 

  10. กิจกรรมจัดทํามาตรการลดปริมาณขยะ ฯ 

  11. กิจกรรมปลูกปาอาชีวสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  12. กิจกรรมจัดทํามาตรการลดปริมาณขยะ ทะเลในพื้นที่เปาหมาย ฯ 

ผลสะทอน 

  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ มีหนังสือเชิญเขารวมกิจกรรมตาง ๆและใหการยอมรับ 

ยกยองสถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

 

3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

เชิงปริมาณ  

วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ มีนักเรียน นักศึกษา ดําเนินโครงการ จํานวน 19 คน  4 โครงการ 

เชิงคุณภาพ         

ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากําหนด คิดเปนรอยละ 47.5 คาคะแนน เทากับ 1 ระดับคุณภาพอยูในระดับกําลังพัฒนา 

ผลสะทอน 

วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ สามารถประสบผลสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ และวิทยาลัยมีการสงเสริม 

สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบ

การอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 

4. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

เชิงปริมาณ  

จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ผูเรียนไดจัดทํา โดยกําหนดใหนักเรียนในระดับชั้น 

ปวช. 3 จัดทํา 3 คน/ 1 ชิ้น และนักศึกษาในระดับชั้น ปวส. 2 จัดทํา 2 คน/ 1 ชิ้น 

เชิงคุณภาพ 



 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไดรับการเผยแพรทั้งในระดับ

สถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ จนไดรับรางวัลระดับชาติ และมีการนําไปใชประโยชนจริง คาคะแนน เทากับ 5 

ระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน 

 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่สงเขารวมประกวดไดรับรางวัล

ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ และมีการนําไปใชประโยชนจริง 

 

5. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ  

นักเรียนนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหนวย หนวยพรานทะเล ป

การศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล 33 คน 14 ทักษะ,ระดับภาค ภาค

ใต ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล 31 คน 12 ทักษะ 

และระดับชาติ ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล 11 คน 6 

ทักษะ  

เชิงคุณภาพ 

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหนวย หนวยพรานทะเล ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัย

ประมงติณสูลานนท ไดรับรางวัล ชนะเลิศ จํานวน 14 ทักษะ,ระดับภาค ภาคใต ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ไดรับรางวัล ชนะเลิศ จํานวน 1 ทักษะ รองชนะเลิศอันดับ1 จํานวน 4 ทักษะ รองชนะ

เลิศอันดับ 2 จํานวน 4 ทักษะ รางวัลอื่นๆ 4 ทักษะ และระดับชาติ ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพะเยา ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 จํานวน 1 ทักษะ รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 ทักษะ รางวัล

อ่ืนๆ 4 ทักษะ  

ผลสะทอน 

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อยูในระดับที่ 

34 

 

6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนที่มีผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า    



- ปวช.  36  คน  

- ปวส.  45 คน 

     สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 

- ปวช. 7  คน 

- ปวส. 24  คน 

เชิงคุณภาพ  

รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

- ปวช. รอยละ  100 

- ปวส. รอยละ  90 

     สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 

- ปวช. รอยละ  100 

- ปวส. รอยละ  100 

ผลสะทอน  

วิทยาลัยมีการสนับสนุนใหมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผลปรากฏวา จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพรอบแรก แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ระดับ ปวช. 36 คน จากจํานวนทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

ปวส.สอบผาน 45 คน จากจํานวนผูเรียน 50 คน คิดเปนรอยละ 90 คน แผนกวิชาแปรรูปสัตวนํ้า ปวช. 4 คน จาก

จํานวนผูเรียน 7 คน คิดเปนรอยละ 100 ปวส. 24 คน จากจํานวนสาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 24 คน คิดเปนรอยละ 

100 

 

7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-Net 

- เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวนผูเรียน ปวช.36 คน  มีคาคะแนนเพ่ิมระดับชาติขึ้นไป 22 คน ปวส. จํานวนผูเรียนสาขา

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน 50 คน มีคาระดับคะแนนเฉล่ีย ระดับชาติขึ้นไป 27 คน 

- แปรรูปสัตวนํ้า มีคาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-Net ตั้งแตคาคะแนน

เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ปวช. จํานวนผูเรียน  7   คน  ผาน  6    คน  

ปวส. จํานวนผูเรียน  24 คน  ผาน  14  คน 

เชิงคุณภาพ  

รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-Net 



- เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ปวช. รอยละ 61.11 

ปวส. รอยละ  54 

- แปรรูปสัตวนํ้า ปวช. รอยละ  85.71 

ปวส. รอยละ  50 

ผลสะทอน  

วิทยาลัยมีการสนับสนุนใหมีการสอบ V-Net ผลปรากฏวา 

- แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ระดับ ปวช. มีผูเรียน 36 คน มีคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาระดับชาติตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 22 คน คิดเปนรอยละ 61.11 ระดับ ปวส. มีผูเรียน 50 คน มีคะแนนเฉลี่ยจากการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๔ 

- แผนกวิชาแปรรูปสัตวนํ้า ปวช. มีผูเรียน 7 คน มีคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 6 คน คิดเปน รอยละ 

85.71 ปวส. มีผูเรียน 24 คน มีคาคะแนน เฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 14 คน คิดเปนรอยละ 50 คน 

 

8. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

เชิงปริมาณ 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2561  

 - ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน   40  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน    5  คน  

รวมทั้งสิ้น         45  คน  

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  จํานวน   34  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน   21  คน  

รวมทั้งสิ้น   55  คน  

 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน    0  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน    0  คน  

รวมทั้งสิ้น           0  คน  

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  จํานวน    1  คน  



2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน   12  คน  

รวมทั้งสิ้น   13  คน  

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ 

- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน    3  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน    0  คน  

รวมทั้งสิ้น          3  คน  

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  จํานวน    5  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน    1 คน  

รวมทั้งสิ้น     6  คน  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ 

- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน    27  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน     5  คน  

รวมทั้งสิ้น         32 คน   

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  จํานวน    27  คน  

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน     8 คน  

รวมทั้งสิ้น   35  คน  

             รวมจํานวนทุกระดับ   89  คน 

เชิงคุณภาพ 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

- ระดับ ปวช.   

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รอยละ   0    

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  รอยละ   0    

รวมรอยละ  0    

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  รอยละ   0.03    

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน 57.14 

รวมรอยละ   23.64 



รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ 

- ระดับ ปวช.   

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รอยละ  7.50    

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  รอยละ  0    

  รวมรอยละ   6.67    

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  รอยละ 14.71    

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน 4.76 

รวมรอยละ   10.91 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ 

- ระดับ ปวช.   

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รอยละ  67.50    

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  รอยละ  100.00    

รวมรอยละ    71.11    

- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  รอยละ  79.41 

2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า  จํานวน  38.10 

รวมรอยละ   63.64 

รวมรอยละทุกระดับ  89.00  

ผลสะทอน 

 องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุน

ใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

 

9. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

   เชิงปริมาณ   สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน  3 โครงการ ไดแก 

       1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

       2. โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 

       3. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

   เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินคุณภาพการดําเนินงานในการออกบริการชุมชน และจิตอาสา ดังนี้ 

       1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนฯ ครั้งที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐานการ  

          ปฏิบัติงาน รอยละ 92 ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก  



       2. โครงการศูยนซอมสรางเพื่อชุมชนฯ ครั้งที่ 2  ผลการประเมินมาตรฐานการ  

          ปฏิบัติงาน รอยละ 99 ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก 

       3. โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ความพึงพอใจในการฝกอบรม ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี

มาก 

       4. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนตัวแทนระดับภาค ภาคใตเขาประกวดโครงการชีววิถี เพื่อ

การพัฒนาอยายั่งยืน         

          ประเภทที่ 6 โรงเรียนที่ไดรับความรูจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท และใชไดผลดีเดน ระดับคุณภาพอยู

ในระดับ ดีมาก 

   ผลสะทอน จากการจัดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา สงผลใหวิทยาลัยฯ ไดรับรางวัล และเกียรติบัตร ดังนี้ 

       1. เกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       2. รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการประกวดโครงการชีววิถึเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน       

         ประเภทที่ 6 โรงเรียนที่ไดรับความรูจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท และใชไดผลดีเดน

4.1.2 จุดเดน

4. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

          1.สถานศึกษามีการจัดสัมมนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 

          2.มีการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย งานสรางสรรค สงเขาประกวดในระดับจังหวัด ภาค และระดับ

ชาติ 

 

6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

          1. วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนใหมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

          2. จํานวนผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยูในระดับสูงมาก 

 

8. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

         1. ผูสําเร็จการศึกษาใหความรวมมือในการกรอกขอมูลการมีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ

และเอกชน การประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ ใหแกงานแนะแนวฯ เปนอยางดี 

         2. สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ ได

ใหความรวมมือ สนับสนุนและยกยองสถานศึกษาดานคุณภาพ

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา

3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

         ควรสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ



อิสระเพ่ิมขึ้น 

 

7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

         การดูแลผูเรียนกับความตระหนักถึงความสําคัญของการสอบ V-NET

4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1.การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

         วิทยาลัยฯ ครูที่ปรึกษา ครูประจําวิชาและผูที่เกี่ยวของควรใหความรวมมือในการดูแลผูเรียน เนื่องจาก

นักศึกษามีผลการเรียนตํ่า ไมผานตามเกณฑการประเมินที่กําหนด จึงควรมีการปรับปรุงและดูแลตั้งแตเรื่องการวัด

และการประเมินผลของผูเรียนจากครูผูสอน แผนกวิชาและฝายที่เกี่ยวของ โดยครูผูสอนควรมีการวัดและประเมินผล

ที่หลากหลาย ตามสภาพจริงรวมถึงการสอนซอมเสริม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลการเรียนอยูใน

ระดับที่ดีขึ้น สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด 

 

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

         - 

3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

         - 

4. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

         1. จัดสรรงบประมาณดานการวิจัยใหกับครูที่ปรึกษาโครงการของผูเรียนเพิ่มขึ้น 

         2. ควรจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า เพื่อใหผูเรียนไดเห็นของจริง และสามารถนํา

มาตอยอดงานวิจัยได 

 

5. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

         - 

 

6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ          

         การดูแลผูเรียน ดานผลการเรียน ความประพฤติและอื่นๆ ซ่ึงจะสงผลตอการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 

7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

         - 

 



8. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

         1. วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดกิจกรรมที่สามารถสงเสริมดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดาน

สมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 ทั้งสาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และสาขาวิชา แปรรูปสัตวนํ้า ให

มากขึ้น 

         2. วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพอิสระ อาชีพที่นาสนใจ และการติดตามขอมูลการ    รับ

สมัครงานใหแกนักศึกษาเพ่ือเปนศูนยรวมในการรับสมัครงานใหมากขึ้น 

 

9. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

          - ประชุมชี้แจงบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อสรางความเขาใจ และใหตระหนักถึงความสําคัญในการ

บริการชุมชน 

         - ทําความรวมมือกับองคกรในทองถิ่นเพ่ือนํานวัตกรรมไปถายทอดสูชุมชน

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 

   เชิงปริมาณ   

        รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

รอยละ 100 

   เชิงคุณภาพ 

      ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  ระดับคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

   ผลสะทอน - 

 

 2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

 

    เชิงปริมาณ  

         จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิม  

         เติม จํานวน 2 สาขาวิชา 

    เชิงคุณภาพ  



         รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา  

         เพ่ิมเติม  รอยละ 100  ระดับคุณภาพอยูในระดับดีเยี่ยม 

    ผลสะทอน - 

 

3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

   เชิงปริมาณ 

       รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติครูที่สงแผนการสอนรอยละ 95.12 (สรุปการสงแผน) 

  เชิงคุณภาพ  

      ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  ระดับคุณภาพอยูในระดับดีเยี่ยม  

  ผลสะทอน - 

 

4. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

   เชิงปริมาณ 

        จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชสูการเรียนการสอน 

        จํานวน 39 คน (จํานวนครูทั้งหมด 41 คน) 

   เชิงคุณภาพ 

       รอยละของครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชสูการเรียนการสอน 

       รอยละ 95.12 (หลักฐานแบบสรุปครูที่สงแผนการสอน) 

        ระดับคุณภาพอยูในระดับดีเยี่ยม 

   ผลสะทอน - 

 

 5. อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษากําหนด

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

เชิงปริมาณ 

รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

รอยละ 100 



เชิงคุณภาพ ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

ระดับ ดี 

ผลสะทอน - 

 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

เชิงปริมาณ จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 

หรรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

จํานวน 2 สาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 

หรรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

รอยละ 100 

ผลสะทอน - 

ขอ 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

เชิงปริมาณรอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

ครูที่สงแผนการสอนรอยละ 95.12 (สรุปการสงแผน) 

 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน - 

2.2.2 การจัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชสูการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 

จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชสูการเรียนการสอน 

จํานวน 39 คน (จํานวนครูทั้งหมด 41 คน) 

เชิงคุณภาพ 

รอยละของครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชสูการเรียนการสอน 

รอยละ 95.12 (หลักฐานแบบสรุปครูที่สงแผนการสอน) 

ผลสะทอน - 

 

ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 



ผลสัมฤทธิ์ 

จุดเดน เปนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเนนสมรรถนะอาชีพ 

จุดที่ควรพัฒนา 

งานวิจัยของสถานศึกษาดานความตองการกําลังคนของสถานประกอบการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพิจารณา 

สนับสนุนใหครูทุกคนมีความรูความเขาใจตรงกันในการพัฒนาหลักสูตร 

1.การจัดการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ  

1.1.  จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  41 คน  

1.2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา 39 คน 

1.3. จํานวนครูที่มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดสยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย   41 

คน  

1.4. จํานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน   41 

คน  

1.5. จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 27 คน 

เชิงคุณภาพ  รอยละ 90.24 ของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ผลสะทอน  - 

 

 

2. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

เชิงปริมาณ  

2.1.จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 41 คน 

2.2.จํานวนครูผูสอนที่มีเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 41 คน 

2.3.จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 41 คน 

2.4.จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงกระตุนใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน 41 คน 

2.5.จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 41 คน 

เชิงคุณภาพ  

 รอยละ 100=100(41+41+41+41+41)/5*41 

ผลสะทอน  -

3) ดานการบริหารจัดการ



1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ  

1.1.จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 41 คน 

1.2.จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 29 คน 

1.3.จํานวนครูผูสอนที่นําผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 14 คน 

1.4.จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 14 คน 

1.5.จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับและเผยแพร 14 คน 

เชิงคุณภาพ  รอยละ 56.10 ของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ผลสะทอน  - 

 

2.การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100 มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 

2) เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม 

ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 

จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา รวม 5 รายการประเมิน 

มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

3) ผลสะทอน : สถานประกอบการที่ทําความตกลงรวมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 

๒ แหง มีสวนรวมในการบริหารจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3.การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  

  ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา อยูในระดับดีเลิศ โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 

  2.ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ 

  3.ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการบริหาร

จัดการศึกษา 

 

4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  1. ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   (1.1) การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการอาชีวศึกษา 

 ระบบทวิภาคี   



        เชิงปริมาณ :  - มีการสํารวจความพรอมสถานประกอบการ ในการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ   

                          ในหนวยงานตาง ๆ  จํานวนรอยละ 100   

                        - มีการสํารวจความพรอมกับสถานศึกษาภายนอก ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

                          มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

                          วิทยาเขตทุงใหญ  ในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี   

        เชิงคุณภาพ : - ความรวมมือ ความพรอมในการจัดการเรียนการสอน การฝกประสบการณวิชาชีพ  

                          แกผูเรียน ในสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ 

                        - ความพรอมในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเชื่อมโยงใหแกผูเรียนที่จบ       

                          การศึกษา ระดับปวส. ของวิทยาลัยฯ  กับการศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตพื้นที่  

                          จังหวัดชายแดน ภาคใต ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ            

          ผลสะทอน :  - ผูเรียนทุกคนมีแหลงเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพ 

                        - ความรวมมือของหนวยงาน องคการ ในการจัดการหลักสูตรที่ตอเนื่อง รวมกัน  

                          ของอาชีวศึกษา กับมหาวิทยาลัย อยางมีประสิทธิภาพ     

   (1.2) การบันทึกขอความตกลงความรวมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

         เชิงปริมาณ   : มีบันทึกขอความตกลงความรวมมือ รวมกับสถานประกอบการ                

                          จํานวนรอยละ 100   

         เชิงคุณภาพ  : ความรวมมือกันในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพอยูในระดับ 

ดีเลิศ  

         ผลสะทอน    : หนวยงาน องคการ ไดรวมกันพัฒนาและผลิตกําลังคน อยางมีประสิทธิภาพ 

 2.ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

   (2.1) จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถาน     

         ประกอบการ หนวยงาน องคการ  

         เชิงปริมาณ   : จํานวนรอยละการจัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนทุกรายวิชาทุกภาคเรียน    

                          จํานวนรอยละ 100  

         เชิงคุณภาพ  : ผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาคเรียนรวมกับสถานประกอบการ ระดับ

คุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

         ผลสะทอน    : หนวยงาน องคการ มีแผนความรวมมือกันดําเนินการจัดการเรียนการสอนทุก  

                         รายวิชา 

   (2.2) ประชาสัมพันธแนะแนวผูเรียน 

         เชิงปริมาณ   : ประชาสัมพันธแนะแนวผูเรียนกับสถานศึกษา สถานประกอบการ หนวยงาน องคกร  

                          อื่น ๆ จํานวนรอยละ 100   



         เชิงคุณภาพ  : ความรู ความเขาใจในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพอยูในระดับ 

ดีเลิศ 

  ผลสะทอน     : หนวยงานสถานศึกษา สถานประกอบการ หนวยงาน องคกร มีความรู ความเขาใจ  

                          ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย 

 3.ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   (3.1) คัดเลือกผูเขาเรียน 

         เชิงปริมาณ   : มีการคัดเลือกผูเขาเรียน จํานวนรอยละ 100   

         เชิงคุณภาพ  : ไดผูเขาเรียนที่มีความสนใจในการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพอยู

ในระดับ ดีเลิศ 

         ผลสะทอน     : ประสิทธิภาพของผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

   (3.2) ทําสัญญาในการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง 

         เชิงปริมาณ   : มีการทําสัญญาในการฝกอาชีพผูเขาเรียน จํานวนรอยละ 100 

         เชิงคุณภาพ  : รอยละผูเรียนของสถานศึกษา หนวยงาน องคกร อยางมีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพอยูใน

ระดับ ดีเลิศ 

         ผลสะทอน     : ผูเรียนเขาใจในการฝกอาชีพ     

   (3.3) จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 

         เชิงปริมาณ   : มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ จํานวนรอยละ 100 

         เชิงคุณภาพ  : รอยละการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี

เลิศ 

         ผลสะทอน     : ครู ครูฝก ใชแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ ในการจัดการเรียน     

                          การสอน   

   (3.4) จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

          เชิงปริมาณ  : มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ จํานวนรอยละ 100 

          เชิงคุณภาพ : รอยละการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี

เลิศ 

          ผลสะทอน    : ครูมีการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

 4. ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   (4.1) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  

         เชิงปริมาณ   : มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ จํานวนรอยละ 100 

         เชิงคุณภาพ  : รอยละการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี

เลิศ 



         ผลสะทอน     : แนวทางการศึกษา ปญหาและขอเสนอแนะในการฝกอาชีพ 

   (4.2) การวัดและการประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 

         เชิงปริมาณ   : มีการวัดและการประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ จํานวนรอยละ 100 

         เชิงคุณภาพ  : การผานเกณฑการฝกอาชีพ ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

         ผลสะทอน     : สมรรถนะของการฝกอาชีพ 

 5. ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   (5.1) การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

         เชิงปริมาณ   : มีการสรุปการสําเร็จการศึกษาของผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 

                         รอยละ 100 

         เชิงคุณภาพ  : การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 

         ผลสะทอน     : จํานวนการสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   (5.2) การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

         เชิงปริมาณ   : มีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวนรอยละ 100 

         เชิงคุณภาพ  : รอยละของการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพอยูใน

ระดับ ดีเลิศ 

         ผลสะทอน     : ผลของการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   (5.3) การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

         เชิงปริมาณ   : ไมมีการรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

         เชิงคุณภาพ  : ไมมีการรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี

เลิศ 

         ผลสะทอน     : ไมมีการรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ผลสัมฤทธิ์  

    การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา อยูในระดับดีเลิศ        

    โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ 

    1. ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

       - ความพรอมของสถานประกอบการในดานการเปนแหลงเรียนรู การฝกประสบการณวิชาชีพ         

         การฝกปฏิบัติ การจัดวัสดุอุปกรณ ที่เพียงพอในการการฝกประสบการณวิชาชีพ  

       - ความพรอมของการกําหนดบุคลากรในการรับผิดชอบในการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ           

         เชน การรับสงผูเรียนและครู ในการจัดการเรียนการสอน 

    2. ขั้นการวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

       - มีการจัดทําแผนการเรียนรวมกันในทุกภาคเรียน ของวิทยาลัยรวมกับสถานประกอบการ 



       - มีการประชาสัมพันธแนะแนวผูเรียน ในหลายชองทาง ทั้งการออกประชาสัมพันธของวิทยาลัย       

         แก สถานศึกษาตาง ๆ การประชาสัมพันธของสถานประกอบการแกผูทํางานในสถานประกอบการ  

   3. ขั้นการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

      - การคัดเลือกผูเรียน เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

      - มีการทําสัญญาการฝกอาชีพแกผูเรียนทุกคน 

      - มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ ในแตละภาคเรียน 

      - มีการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู การฝกอาชีพ 

   4. ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

      - มีการจัดการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และการฝกอาชีพทุกภาคเรียน 

      - มีการวัดและการประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพทุกภาคเรียน 

   5. ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

      - มีการสรุปผลการสําเร็จการศึกษาของผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทุกคน 

      - มีการสํารวจติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทุกคน 

      - การสรุปผลการดําเนินงานมีบางโครงการ 

 

5. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

   1. ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์                 

      ในการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู     

      ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

      (1.1) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

           การจัดการบริหารงานวิทยาลัยประมงติณสูลานนท มีการดําเนินงานโดยระดมทรัพยากร        

           จากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อใหการจัดการศึกษาเกิดประโยชนสูงสุด  

           ตอผูเรียน 

      เชิงปริมาณ :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

                      การจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ประกอบดวย 2 สาขาวิชา     

                      คือ สาขาเพาะเลี้ยง และสาขาแปรรูปสัตวนํ้า ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยได  

                      รับการสนับสนุน ทั้ง 2 สาขาวิชา คิดเปน รอยละ 100 

      เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน             

                      ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

      ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากร  

                      เพื่อการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาการระดมทรัพยากรจากายใน           



                      ภายนอกหนวยงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ ซ่ึงมีสวนในการพัฒนาการจัดการ  

                      บริหารงานวิทยาลัยประมงติณสูลานนท  และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย   

                      ทุกสาขาวิชา 

 

 

6.อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

 เชิงปริมาณ 

 จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนา ใหเอื้อกับการจัดการเรียนรู รวมทั้งหอง

สํานักงาน มีเพียงพอตอความตองการ  

เชิงคุณภาพ 

 ผลการประเมิน และขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม รวมทั้งหอง

สํานักงาน อยูในระดับพึงพอใจมาก 

        ระดับคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน 

 มีพ้ืนที่บางสวนที่ตองไดรับการปรับปรุง เชน หมูบาน อกท.  

 

7. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

เชิงปริมาณ 

 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคม ภายในสถานศึกษา ระบบการ

สื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย มีเพียงพอตอความตองการ  

เชิงคุณภาพ 

 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคม ภายในสถานศึกษา ระบบการ

สื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย ไดรับการบํารุงรักษา และพัฒนาอยางตอเนื่อง  

         ระดับคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน 

 ระบบไฟฟาแสงสวางยาม ตามเสนทางคมนาคมภายใน มีไมเพียงพอ  

 

8. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

เชิงปริมาณ 

 ผูเขาใชบริการที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ คิดเปนรอยละ 82.61  

เชิงคุณภาพ 



 ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม โดยงานมีโครงการพัฒนา

แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการที่ตอเนื่อง มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา ของครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ มีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีระบบ

สืบคนดสยตนเองเพียงพอตอผูใชบริการ มีการสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน เขาใชบริการศูนยวิทยบริการ หรือหองสมุด

ไมนอยกวา80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา และมีแหงเรียนรู หรือส่ือ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะครบทุกสาขา

วิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

       ระดับคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม   

ผลสะทอน 

 ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ อยูในระดับ ดี 

 

 

9. อินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

   เชิงปริมาณ 

 - ความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต การDownload มีคาเฉล่ียอยูที่ 60.89 Mb/s 

 - ความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต การ Upload มีคาเฉล่ียอยูที่ 37.15 Mb/s  และมีสัญญาณครอบคลุม

อาคารเรียน และอาคารสํานักงาน ภายในวิทยาลัย 

   เชิงคุณภาพ 

 ผลการประเมินดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสถานศึกษา ประกอบดวยเรื่องความเร็วในการใชงาน

อินเตอรเน็ตผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของวิทยาลัยฯ , ความสะดวกในการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ของวิทยาลัยฯ , ความมีเสถียรภาพของระบบสามารพใชงานอินเตอรเน็ตไดอยางตอเนื่อง , ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรของวิทยาลัยฯ แบบ LAN สามารถใหบริการไดครอบคลุมทั่วถึง และระบบเครือขายคอมพิวเตอรของวิ

ทยาลัยฯ แบบWireless สามารถใหบริการไดครอบคลุมทั่วถึง มีคาเฉล่ียอยูที่ 2.22 อยูในระดับนอย  

    ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี 

    ผลสะทอน 

    ความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยมีผูประเมินคือ บุคลากร 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ซ่ึงประกอบดวย ครู นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่  มีความพึง

พอใจตอการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

 

 

10. การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

เชิงปริมาณ 



 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไมมีหองเรียน และหองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในการ

จัดการเรียนการสอน เพราะความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต การDownload มีคาเฉลี่ยอยูที่ 60.89 Mb/s และ

ความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต การ Upload มีคาเฉล่ียอยูที่ 37.15 Mb/s  

เชิงคุณภาพ 

 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท มีหองเรียน และหองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการ

เรียนการสอน คิดเปนรอยละ 0 

        ระดับคุณภาพอยูในระดับ กําลังพัฒนา  

ผลสะทอน 

        ความพึงพอใจในการบริหพ ารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยมีผูประเมินคือ 

บุคลากร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ซ่ึงประกอบดวย ครู นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่  มี

ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

1. การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

   เชิงปริมาณ 

   1.  จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 18 คน 

   2. จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมง ตอป จํานวน 44 คน 

   3. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 

44 คน 

   4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 5 คน 

   5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 

จํานวน 5 คน 

  เชิงคุณภาพ 

      ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีอัตรารอยละ 100 

 

2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

   1. ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์                 

      ในการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู     

      ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

      (1.1) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

           การจัดการบริหารงานวิทยาลัยประมงติณสูลานนท มีการดําเนินงานโดยระดมทรัพยากร        



           จากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อใหการจัดการศึกษาเกิดประโยชนสูงสุด  

           ตอผูเรียน 

      เชิงปริมาณ :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

                      การจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ประกอบดวย 2 สาขาวิชา     

                      คือ สาขาเพาะเลี้ยง และสาขาแปรรูปสัตวนํ้า ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยได  

                      รับการสนับสนุน ทั้ง 2 สาขาวิชา คิดเปน รอยละ 100 

      เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน             

                      ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

      ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากร  

                      เพื่อการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาการระดมทรัพยากรจากายใน           

                      ภายนอกหนวยงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ ซ่ึงมีสวนในการพัฒนาการจัดการ  

                      บริหารงานวิทยาลัยประมงติณสูลานนท  และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย   

                      ทุกสาขาวิชา 

 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

   เชิงปริมาณ  

      สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน  3 โครงการ ไดแก 

       1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

       2. โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 

       3. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

   เชิงคุณภาพ  

      ผลการประเมินคุณภาพการดําเนินงานในการออกบริการชุมชน และจิตอาสา ดังนี้ 

       1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนฯ ครั้งที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐานการ  

          ปฏิบัติงาน รอยละ 92 อยูในระดับดีมาก 

       2. โครงการศูยนซอมสรางเพื่อชุมชนฯ ครั้งที่ 2  ผลการประเมินมาตรฐานการ  

          ปฏิบัติงาน รอยละ 99 อยูในระดับดีมาก 

       3. โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ความพึงพอใจในการฝกอบรม อยูในระดับมาก 

       4. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนตัวแทนระดับภาค ภาคใตเขาประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการ

พัฒนาอยายั่งยืน         

          ประเภทที่ 6 โรงเรียนที่ไดรับความรูจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท และใชไดผลดีเดน 

   ผลสะทอน จากการจัดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา สงผลใหวิทยาลัยฯ ไดรับรางวัล และเกียรติบัตร ดังนี้ 



       1. เกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       2. รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการประกวดโครงการชีววิถึเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน       

         ประเภทที่ 6 โรงเรียนที่ไดรับความรูจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท และใชไดผลดีเดน 

 

 

4. ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

   เชิงปริมาณ 

 - ความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต การDownload มีคาเฉล่ียอยูที่ 60.89 Mb/s 

 - ความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต การ Upload มีคาเฉล่ียอยูที่ 37.15 Mb/s  และมีสัญญาณครอบคลุม

อาคารเรียน และอาคาร  

          สํานักงาน ภายในวิทยาลัย 

   เชิงคุณภาพ 

 ผลการประเมินดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสถานศึกษา ประกอบดวยเรื่องความเร็วในการใชงาน

อินเตอรเน็ตผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของวิทยาลัยฯ , ความสะดวกในการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ของวิทยาลัยฯ , ความมีเสถียรภาพของระบบสามารพใชงานอินเตอรเน็ตไดอยางตอเนื่อง , ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรของวิทยาลัยฯ แบบ LAN สามารถใหบริการไดครอบคลุมทั่วถึง และระบบเครือขายคอมพิวเตอรของวิ

ทยาลัยฯ แบบWireless สามารถใหบริการไดครอบคลุมทั่วถึง มีคาเฉล่ียอยูที่ 2.22 อยูในระดับนอย ระดับคุณภาพ

อยูในระดับ ดี 

    ผลสะทอน 

    ความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยมีผูประเมินคือ บุคลากร 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ซ่ึงประกอบดวย ครู นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่  มีความพึง

พอใจตอการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

 

 

5. การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

   เชิงปริมาณ 

 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไมมีหองเรียน และหองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในการ

จัดการเรียนการสอน เพราะความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต การDownload มีคาเฉลี่ยอยูที่ 60.89 Mb/s และ

ความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ต การ Upload มีคาเฉล่ียอยูที่ 37.15 Mb/s  

เชิงคุณภาพ 

 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท มีหองเรียน และหองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการ



เรียนการสอน คิดเปนรอยละ 0 

        ระดับคุณภาพอยูในระดับ กําลังพัฒนา  

   ผลสะทอน 

        ความพึงพอใจในการบริหพ ารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยมีผูประเมินคือ 

บุคลากร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ซ่ึงประกอบดวย ครู นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่  มี

ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

4.2.2 จุดเดน

1.ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 จุดเดน 

     เปนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเนนสมรรถนะอาชีพ 

 

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

    จุดเดน  

     ครูผูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 

  

2.2 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

     จุดเดน ครูผูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 

 

3. ผูบริหารสถานศึกษา สามารถจัดใหมีขอมูลพื้นฐาน 9 ประการ และระบบขอมูลสารสนเทศ โดยมีการบริหาร

จัดการจัดเก็บขอมูลผานระบบ งายตอการนํามาบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

   3.1 ขอมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัย จัดเก็บขอมูลผานweb site วิทยาลัยประมงติณสูลานนท (www.tfc.ac.th) 

   3.2 ขอมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ จัดเก็บขอมูลผานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 

   3.3 ระบบขอมูลสารสนเทศ ,ระบบรายงานขอมูลประจําป และระบบงานเครือขาย จัดเก็บขอมูลผานระบบ

บริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน (http://vdis.vec.go.th) 

   3.4 ขอมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ จัดเก็บขอมูลผานระบบ Data Center (www.datacenter.vec.go.th) 

   3.5 ขอมูลสารสนเทศดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ,ขอมูลสารสนเทศดานการจัดการเรียนการสอน และ

ขอมูลสารสนเทศดานผลการจัดการศึกษาและความดีเดนของสถานศึกษา จัดเก็บขอมูลผาน ระบบสารสนเทศการ

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา (www.vecris.org) 

   3.6 ขอมูลทั่วไปนักเรียนนักศึกษา , ขอมูลสารสนเทศการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา , ความตองการของสถาน

ประกอบการ จัดเก็บขอมูลผานระบบศูนยเครือขายกําลังคนอาชีวศึกษา(v-cop) www.v-cop.go.th 



 

 

4. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม  

   งานอาคารสถานที่ มีสภาพแวดลอมเหมาะแกการจัดการเรียนการสอน มีพื้นที่เหมาะสมแกการจัดการเรียนการ

สอนในงานฟารม และดานอื่นๆ     

 

5. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

   มีระบบสาธารณูปโภคพียงพอตอการใชงาน  

 

6. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

   6.1 สถานศึกษามีแหลงเรียนรู มีหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษาคนควาความรู 

   6.2 สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวารอยละ 80

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา

1. ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  จุดที่ควรพัฒนา 

       งานวิจัยของสถานศึกษาดานความตองการกําลังคนของสถานประกอบการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

     จุดที่ควรพัฒนา  

      รูปแบบการบันทึกขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

 

2.2 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

     จุดที่ควรพัฒนา  

         รูปแบบการบันทึกขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

 

3.จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรมีการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ ของวิทยาลัยฯ ใหเปนปจจุบัน 

4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   1. การติดตามผูสําเร็จการศึกษา เพื่อใหทราบถึงระดับสมรรถนะของผูเรียน 

   2. มีการรายงานการสรุปผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 



5. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

   - ควรสรางความรวมมือกับตางประเทศในสาขาการแปรรูปสัตวนํ้า 

 

10. การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

    ควรปรับปรุงอุปกรณการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ต ใหรองรับการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  ขอเสนอแนะเพ่ือการพิจารณา 

        สนับสนุนใหครูทุกคนมีความรูความเขาใจตรงกันในการพัฒนาหลักสูตร 

 

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

    ขอเสนอแนะเพื่อการพิจารณา 

        สนับสนุนงบประมาณดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครู 

        พัฒนารูปแบบการทําสมุดประจําชั้นเรียน 

        พัฒนาแบบบันทึกขอมูลในการจัดการเรียนการสอน 

        สนับสนุนใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียน 

        สนับสนุนใหมีการดําเนินการจัดทําชุมชนแหงการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม 

 

2.2 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

     ขอเสนอแนะเพื่อการพิจารณา 

         สนับสนุนงบประมาณดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครู 

         พัฒนารูปแบบการทําสมุดประจําชั้นเรียน 

         พัฒนาแบบบันทึกขอมูลในการจัดการเรียนการสอน 

         สนับสนุนใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียน 

         สนับสนุนใหมีการดําเนินการจัดทําชุมชนแหงการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม 

 

3. ขอเสนอแนะเพ่ือการพิจารณา 

 ผูบริหารสถานศึกษาควรนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ  

 

4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



   1. ควรมีประชาสัมพันธในหลายชองทางเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูเรียน 

   2.ควรมีการเพ่ิมแรงจูงใจแกผูเรียนของสถานประกอบการ เชนการมีผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเมื่อผูเรียน       

     มีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น เพื่อเปนชองทางหน่ึงในการเพิ่มยอดผูเรียน 

 

6. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม  

     คณะครู เจาหนาที่ ควรชวยกันดูแล อาคาร สถานที่ และพื้นที่บริเวณโดยรอบ เนื่องดวยวิทยาลัยมีจํานวน 

นักการนอย 

 

7. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

     จัดใหมีแบบแปลนระบบนํ้าประปา ทุกอาคาร 

 

8. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  -ไมมี- 

 

9. ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสนเทศภายในสถานศึกษา 

   ควรมีอุปกรณที่รองรับการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และใหครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา

 

10. การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

   ควรปรับปรุงอุปกรณการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ต ใหรองรับการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ  

1.1.จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 41 คน 

1.2.จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 29 คน 

1.3.จํานวนครูผูสอนที่นําผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 14 คน 

1.4.จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 14 คน 

1.5.จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับและเผยแพร 14 คน 

เชิงคุณภาพ  รอยละ 56.10 ของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ผลสะทอน  - 



 

2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100 มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 

2) เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม 

ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 

จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา รวม 5 รายการประเมิน มี

คุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

3) ผลสะทอน : สถานประกอบการที่ทําความตกลงรวมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 2 แหง มีสวน

รวมในการบริหารจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3.การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  

  ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา อยูในระดับดีเลิศ โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ 

  3.1.ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 

  3.2.ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ 

  3.3.ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3.4.ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการบริหาร

จัดการศึกษา 

4.การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

   1. ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์                 

      ในการพัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู     

      ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

      (1.1) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

           การจัดการบริหารงานวิทยาลัยประมงติณสูลานนท มีการดําเนินงานโดยระดมทรัพยากร        

           จากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อใหการจัดการศึกษาเกิดประโยชนสูงสุด  

           ตอผูเรียน 

      เชิงปริมาณ :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

                      การจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ประกอบดวย 2 สาขาวิชา     

                      คือ สาขาเพาะเลี้ยง และสาขาแปรรูปสัตวนํ้า ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยได  

                      รับการสนับสนุน ทั้ง 2 สาขาวิชา คิดเปน รอยละ 100 

      เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน             



                      ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

      ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการระดมทรัพยากร  

                      เพื่อการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาการระดมทรัพยากรจากายใน           

                      ภายนอกหนวยงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ ซ่ึงมีสวนในการพัฒนาการจัดการ  

                      บริหารงานวิทยาลัยประมงติณสูลานนท  และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย   

                      ทุกสาขาวิชา 

5. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

   เชิงปริมาณ   สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน  3 โครงการ ไดแก 

       1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

       2. โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 

       3. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

   เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินคุณภาพการดําเนินงานในการออกบริการชุมชน และจิตอาสา ดังนี้ 

       1. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนฯ ครั้งที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐานการ  

          ปฏิบัติงาน รอยละ 92 อยูในระดับดีมาก 

       2. โครงการศูยนซอมสรางเพื่อชุมชนฯ ครั้งที่ 2  ผลการประเมินมาตรฐานการ  

          ปฏิบัติงาน รอยละ 99 อยูในระดับดีมาก 

       3. โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ความพึงพอใจในการฝกอบรม อยูในระดับมาก 

       4. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนตัวแทนระดับภาค ภาคใตเขาประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการ

พัฒนาอยายั่งยืน         

          ประเภทที่ 6 โรงเรียนที่ไดรับความรูจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท และใชไดผลดีเดน 

   ผลสะทอน จากการจัดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา สงผลใหวิทยาลัยฯ ไดรับรางวัล และเกียรติบัตร ดังนี้ 

       1. เกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       2. รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการประกวดโครงการชีววิถึเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน       

         ประเภทที่ 6 โรงเรียนที่ไดรับความรูจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท และใชไดผลดีเดน

2) ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

เชิงปริมาณ  

          จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ผูเรียนไดจัดทํา โดยกําหนดใหนักเรียนใน

ระดับชั้น ปวช. 3 จัดทํา 3 คน/ 1 ชิ้น และนักศึกษาในระดับชั้น ปวส. 2 จัดทํา 2 คน/ 1 ชิ้น 

เชิงคุณภาพ 



 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไดรับการเผยแพรทั้งในระดับ

สถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ จนไดรับรางวัลระดับชาติ และมีการนําไปใชประโยชนจริง คาคะแนน เทากับ 5 

ระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม 

ผลสะทอน 

 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่สงเขารวมประกวดไดรับรางวัล

ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ และมีการนําไปใชประโยชนจริง 

 

2. การจัดการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ  

2.1.จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  41 คน  

2.2.จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา 39 คน 

2.3.จํานวนครูที่มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย สอน  

41 คน  

2.4.จํานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน สอน  

39 คน  

2.5.จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 27 คน 

เชิงคุณภาพ  รอยละ 90.24 ของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ผลสะทอน  -

4.3.2 จุดเดน

3.1.1 ครูผูสอนมีวุฒิตรงตามสาขาที่สอน รอยละ 100 

3.1.3 ครูผูสอนรอยละ 100 ไดจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 

3.2.1 ผูับริหารสถานศึกษา ใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถาน  

      ศึกษา 

5. การบริการชุมชนและจิตอาสา  

   - สถานศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาเปนไปตามประเด็นการ

พิจารณาอยูในระดับยอดเยี่ยม

4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา

3.1.1. ครูผูสอนทําวิจัยเพื่อพัฒนา /แกไขปญหาในการจัดการเรียนรู รอยละ 65.85  

3.1.3 การรายงานผล จากการเขารวมพัฒนาวิชาชีพวาสงผลตอการจัดการเรียนการสอนอยางไร 



3.2.1 ควรของบประมาณเพ่ิมเติมจากตนสังกัด 

4. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

   - ควรสรางความรวมมือกับตางประเทศในสาขาการแปรรูปสัตวนํ้า 

5. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

   - ควรสรางความเขาใจ และความตระหนักของการบริการชุมชนแกบุคลากรภายในสถานศึกษา 

   - สนับสนุน และสรางขวัญกําใจในการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบงานบริการชุมชน 

   - สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรในทองถิ่นในการบริการชุมชนเพ่ิมมากขึ้น

4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

3.1.1. - จัดกิจกรรมที่สนับสนุน กระตุนใหครูไดมีการชวยเหลือในการทําวิจัยเพื่อพัฒนา  

แกไขปญหาในการจัดการเรียนรู 

      - ขับเคลื่อนชุมชนแหงการเรียนรูทั้งในแผนกวิชาและสถานศึกษา 

3.1.3 - ควรเรงรัดใหครูผูสอนไดรายงานผลภายหลังจากที่ไดไปพัฒนาวิชาชีพ วาสงผลตอการจัดการเรียนการ

สอนอยางไร โดยใหรายงานตามลําดับขั้นตอนจากแผนกวิชา เสนอผานฝาย และเสนอตอวิทยาลัย เพื่องานที่

เกี่ยวของจะไดรวบรวมตอไป 

      - สนับสนุนกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู ซึ่งจะสงผลตอ นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองของครู 

 

 

 

5. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

   - ประชุมชี้แจงบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อสรางความเขาใจ และใหตระหนักถึงความสําคัญในการบริการ

ชุมชน 

   - ทําความรวมมือกับองคกรในทองถิ่นเพ่ือนํานวัตกรรมไปถายทอดสูชุมชน

ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
คะแนนที่ได

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 79.55

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 77.50

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 77.50

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 83.64

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 84.62



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
คะแนนที่ได

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 82.00

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 84.00

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 89.63

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 82.86

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 99.09

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 98.18

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 100.00

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 87.75

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 –

59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



สวนท่ี 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน

25 ขอการประเมิน ดังนี้

5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ

ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(50)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 3 ดี 10 30

2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5 ยอดเยี่ยม 10 50

3
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ
1 กําลังพัฒนา 5 5

4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 5 20

5 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 20 100

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 205

รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250 82

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน



สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมี

การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ

ประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

1.2
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2 ปานกลาง 3 6

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

2.2
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียนการสอน
5 ยอดเยี่ยม 3 15

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 41

รอยละของคะแนน ดานที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 82

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู

ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปา

หมายที่กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 



(20) (คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(20)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1. ครูผูสอน 10

1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8

2. ผูบริหารสถานศึกษา 10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 ยอดเยี่ยม 5 25

2.2
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการสถานศึกษา
5 ยอดเยี่ยม 5 25

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 98

รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100 98

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.4 ดานการมีสวนรวม

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25

2 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 5 25

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 50

รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 100



ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช

งานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่

5.5

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1
อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ

งานฟารม
5 ยอดเยี่ยม 2 10

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

4
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
3 ดี 2 6

5
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน
1 กําลังพัฒนา 2 2

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 38

รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 76

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา



สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน

ที่ ดานการประเมิน

คา 

นํ้าหนัก 

(100)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

แตละดาน

รอยละของคะแนน 

ที่ไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X

นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 205 (205 x 50) / 250 = 41.00

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 41 (41 x 10) / 50 = 8.20

3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 98 (98 x 20) / 100 = 19.60

4 การมีสวนรวม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00

5 ปจจัยพื้นฐาน 10 38 (38 x 10) / 50 = 7.60

รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม 432 86.40

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)



สวนท่ี 6 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-

Net) 3. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4. การเขาถึงระบบ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

1. โครงการแผนธุรกิจและหารายไดระหวางเรียน 2. กิจกรรมเตรียม

ความพรอมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-

Net) 3. โครงการสงเสริม สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาอยางเนน

ระบบตอเนื่อง ท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม วิชาการ และวิชาชีพ 4.

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบแมขายหลักของเคร่ืองคอมพิวเตอร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
 

(Self Assessment Report : SAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
ของวิทยาลัยประมงตณิสูลานนท ์

 

1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตั้งที่อยู่ 57/7 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100  
โทรศัพท์ 074-333202 , 074-333642  โทรสาร: 074-333525 
E-mail: http//www.tfc27.ac.th  Website: www.tfc.ac.th 

2. ผลการประเมินตนเอง 

2.1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ระดับ 

ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.2. หลักฐานสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 



3.4 การขบัเคล่ือนแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั 

พนัธกิจท่ี 1 ผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นวชิาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ใหมี้คุณภาพคู่คุณธรรมตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค ์ 

พฒันาหลกัสูตรดา้นประมงใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันาหลกัสูตร 

ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1 โครงการพฒันาหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะรายวชิา 

1. เพื่อส ารวจขอ้มูลความ
ตอ้งการในการพฒันา
หลกัสูตรฐานสมรรถนะ
รายวชิา  
2. เพื่อพฒันาหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะรายวชิาร่วมกบั
สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
3. เพื่อทดลองใชห้ลกัสูตร
ฐานสมรรถนะรายวชิา  
4. เพื่อประเมินหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะรายวชิา  
5. เพื่อใหน้าหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะรายวชิาท่ีพฒันา
แลว้ไปใชจ้ดัการเรียนการ
สอน 
 

1. มีขอ้มูลความ
ตอ้งการในการพฒันา
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะรายวชิา
ระดบัแผนกวชิา  
2. มีหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะรายวชิาท่ี
ไดรั้บการพฒันาระดบั
แผนกวชิา  
3. มีการทดลองใช้
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะรายวชิาท่ี
ไดรั้บการพฒันาระดบั
แผนกวชิา  
4. มีการประเมิน
หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะรายวชิาท่ี
ไดรั้บการพฒันาระดบั
แผนกวชิา  
 

1. ขอ้มูลความตอ้งการในการ
พฒันาหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะรายวชิาระดบั
แผนกวชิา จ านวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 80  ของรายวชิา
ทั้งหมด  
2. หลกัสูตรฐานสมรรถนะ
รายวชิาท่ีไดรั้บการพฒันา
ระดบัแผนกวชิา จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  ของ
รายวชิาทั้งหมด  
3. ทดลองใชห้ลกัสูตรฐาน
สมรรถนะรายวชิาท่ีไดรั้บ
การพฒันาระดบัแผนกวชิา 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
ของรายวชิาทั้งหมด  
4. ประเมินหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะรายวชิาท่ีไดรั้บ
การพฒันาระดบัแผนกวชิา 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
ของรายวชิาทั้งหมด  
 

2 โครงการพฒันาหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะสาขา
เทคโนโลยอีาหารปลอดภยั 
(ผลิตแปรรูปสตัวน์ ้ า) 

1. เพื่อส ารวจขอ้มูลตอ้งการ
ก าลงัคนดา้นเทคโนโลยี
อาหารปลอดภยั          (ผลิต
แปรรูปสตัวน์ ้ า) ระดบั
ภูมิภาค ระดบัพ้ืนท่ี เพ่ือ
ตอบสนองเขตพฒันาพิเศษ 
จงัหวดัสงขลา  

1. มีขอ้มูลความ
ตอ้งการก าลงัคนดา้น
เทคโนโลยอีาหาร
ปลอดภยั (ผลิตแปรรูป
สตัวน์ ้ า) ระดบัภูมิภาค 
ระดบัพ้ืนท่ี เพ่ือ

1. ขอ้มูลความตอ้งการ
ก าลงัคนดา้นเทคโนโลยี
อาหารปลอดภยั (ผลิตแปรรูป
สตัวน์ ้ า) ระดบัภูมิภาค ระดบั
พ้ืนท่ี เพ่ือตอบสนองเขต
พฒันาพิเศษ จงัหวดัสงขลา 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

2. เพื่อพฒันาหลกัสูตร
เทคโนโลยอีาหารปลอดภยั 
(ผลิตแปรรูปสตัวน์ ้ า) ร่วมกบั
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อตอบสนองเขตพฒันา
พิเศษ จงัหวดัสงขลา  
3. เพื่อพฒันาหลกัสูตรระยะ
สั้น เทคโนโลยอีาหาร
ปลอดภยั (ผลิตแปรรูปสตัว์
น ้ า) ร่วมกบัภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชน  
 

ตอบสนองเขตพฒันา
พิเศษ จงัหวดัสงขลา  
2. มีหลกัสูตร
เทคโนโลยอีาหาร
ปลอดภยั (ผลิตแปรรูป
สตัวน์ ้ า) ร่วมกบัภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อตอบสนองเขต
พฒันาพิเศษ จงัหวดั
สงขลา  
3.มีหลกัสูตรระยะสั้น 
เทคโนโลยอีาหาร
ปลอดภยั (ผลิตแปรรูป
สตัวน์ ้ า) ร่วมกบัภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชน  
 

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 
หลกัสูตร  
2. หลกัสูตรเทคโนโลยี
อาหารปลอดภยั (ผลิตแปรรูป
สตัวน์ ้ า) ร่วมกบัภาคี
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ตอบสนองเขตพฒันาพิเศษ 
จงัหวดัสงขลา จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 2 หลกัสูตร 
3. หลกัสูตรระยะสั้น ร่วมกบั
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของชุมชน จ านวนไม่นอ้ย
กวา่ 2 หลกัสูตร 
 

3 อบรมเชิงปฏิบติัการขบั 
เคล่ือนกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ทางวชิาชีพ 
(PLC) เพ่ือส่งเสริม
สถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมี้
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร
ปลอดภยั (ผลิต แปรรูปสตัว์
น ้ า) 

1.   เพื่อเชิญผูมี้ความรู้ความ
ช านาญเฉพาะทางในการให้
ความรู้ในกระบวน 
การชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ (PLC) 
2.  เพื่อใหค้รูสามารถปฏิบติั
ตามกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
ไดถู้กตอ้ง  
 

1.  ครูมีความรู้
กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ (PLC)  
2.  ครูสามารถปฏิบติั
ตามกระบวน 
การชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(PLC) ไดถู้กตอ้ง 
3. การจดัการเรียนรู้มี
ประสิทธิผลต่อผูเ้รียน
และสมาชิกในชุมชน
การเรียนรู้มีความสุข
ในการท างานร่วมกนั 
 

1. ครูมีความรู้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ (PLC) ทุกคน 
(2) ครูสามารถปฏิบติัตาม
กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ได้
ถูกตอ้งทุกคน 
(3) การจดัการเรียนรู้มี
ประสิทธิผลต่อผูเ้รียนและ
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้มี
ความสุขในการท างานอยา่ง
นอ้ยร้อยละ 80 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

4 อบรมเชิงปฏิบติัการการ
ขบัเคล่ือนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ใน
สถานศึกษา 

- เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ
ในการด าเนินกิจกรรมมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(PLC) 
- เพื่อใหส้ามารถด าเนิน
กิจกรรมมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ (PLC) ใน
สถานศึกษา 
 

- ครูสามารถด าเนิน
กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(PLC) ในสถานศึกษา 
ไดค้รบวงจร 
- ครูสามารถสร้าง
นวตักรรมจากการ
ด าเนินกิจกรรมมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ (PLC) ได ้
 

- ร้อยละของครูท่ีเขา้ร่วม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ 
- ร้อยละของครูท่ีมีผลงานท่ี
เกิดจากการกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 

5 อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันา
หลกัสูตรโดยการจดัการเรียน
การสอนมุ่งเนน้สมรรถนะ
โดยใชก้ระบวนการสอน
โครงการเป็นฐาน (PjBL) 

- เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ
ในการจดัการเรียนการสอน
มุ่งเนน้สมรรถนะโดยใช้
กระบวนการสอนโครงการ
เป็นฐาน (PjBL) 
- เพื่อใหส้ามารถจดัท า
แผนการเรียนการเรียนรู้
มุ่งเนน้สมรรถนะโดยใช้
กระบวนการสอนโครงการ
เป็นฐาน (PjBL) 
- เพื่อใหส้ามารถจดัการเรียน
การการสอนมุ่งเนน้
สมรรถนะโดยใช้
กระบวนการสอนโครงการ
เป็นฐาน (PjBL) 
 

- ครูมีความรู้ความ
เขา้ใจในการจดัการ
เรียนการสอนมุ่งเนน้
สมรรถนะโดยใช้
กระบวนการสอน
โครงการเป็นฐาน 
(PjBL) 
- ครูสามารถจดัท า
แผนการเรียนการ
เรียนรู้มุ่งเนน้
สมรรถนะโดยใช้
กระบวนการสอน
โครงการเป็นฐาน 
(PjBL) 
- ครูสามารถจดัการ
เรียนการการสอน
มุ่งเนน้สมรรถนะโดย
ใชก้ระบวนการสอน
โครงการเป็นฐาน 
(PjBL) 
 

- ร้อยละของครูท่ีเขา้ร่วม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพสามารถจดัท า
แผนการเรียนการเรียนรู้
มุ่งเนน้สมรรถนะโดยใช้
กระบวนการสอนโครงการ
เป็นฐาน (PjBL) 
- ร้อยละของครูท่ีสามารถ
จดัท าแผนการเรียนการ
เรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะโดย
ใชก้ระบวนการสอน
โครงการเป็นฐาน (PjBL)โดย
ใชก้ระบวนการสอน
โครงการเป็นฐาน (PjBL) 
- ร้อยละของครูท่ีสามารถ
จดัการเรียนการการสอน
มุ่งเนน้สมรรถนะโดยใช้
กระบวนการสอนโครงการ
เป็นฐาน (PjBL) 
 

6 อบรมเชิงปฏิบติัการเขียน
แผนการเรียนรู้มุ่งเนน้
สมรรถนะ 

- เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ
ในการเขียนแผนการเรียนรู้
มุ่งเนน้สมรรถนะ 

- ครูสามารถเขียน
แผนการเรียนรู้มุ่งเนน้
สมรรถนะได ้

- ร้อยละของครูท่ีสามารถ
เขียนแผนการเรียนรู้มุ่งเนน้
สมรรถนะ 
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- เพื่อใหส้ามารถเขียน
แผนการเรียนรู้มุ่งเนน้
สมรรถนะได ้
 

7 อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันา
หลกัสูตรร่วมกบัสถาน
ประกอบการ 

- เพ่ือพฒันาหลกัสูตรร่วมกบั
สถานประกอบการ 
- เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความ
ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการก าลงัคนของสถาน
ประกอบการ 
 

- วทิยาลยัไดพ้ฒันา
หลกัสูตรร่วมกบัสถาน
ประกอบการ 
- - วทิยาลยัมีหลกัสูตร
มีความทนัสมยั 
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการก าลงัคนของ
สถานประกอบการ 
 

- ร้อยละของสาขาวชิาท่ีมีการ
พฒันาหลกัสูตรร่วมกบั
สถานประกอบการ 

8 โครงการติดตามภาวะผูมี้งาน
ท าท่ีเขา้สู่ตลาดแรง งานและ
การศึกษาต่อของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

1. เพื่อส ารวจขอ้มูลภาวะผูมี้
งานท าท่ีเขา้สู่ตลาดแรงงาน
และการศึกษาต่อของผูส้ าเร็จ
การศึกษาของวทิยาลยัประมง
ติณสูลานนท ์
 ประจ าปีการศึกษา 2561 
2. เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลของ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาและผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบ 
การ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษาต่อ หรือ
ผูรั้บบริการ เป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานของวทิยาลยัฯ ในการ
น าไปใชป้รับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานมากยิง่ข้ึน 
 

1. เชิงปริมาณ 
    1.1 สามารถติดตาม
การเขา้สู่ตลาดแรงงาน
และการศึกษาต่อของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. เชิงคุณภาพ 
    2.1 ผูส้ าเร็จ
การศึกษาไดต้อบกลบั
ขอ้มูลมายงัวทิยาลยัฯ 
ไดค้รบถว้นตามแบบ
ส ารวจ 
 

 
    1.1 สามารถติดตามการเขา้
สู่ตลาดแรงงานและการศึกษา
ต่อของผูส้ าเร็จการศึกษาได้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
 
    2.1 ผูส้ าเร็จการศึกษาได้
ตอบกลบัขอ้มูลมายงัวทิยาลยั
ฯ ไดค้รบถว้นตามแบบ
ส ารวจ 
 

 



พนัธกิจท่ี 1 ผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นวชิาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ใหมี้คุณภาพคู่คุณธรรมตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค ์ 

- พฒันาก าลงัคน (นกัศึกษา) 
- ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาก าลงัคน (นกัศึกษา) 
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1 การพฒันาและส่งเสริม
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงคต์ามมาตรฐาน
คุณวฒิุอาชีวศึกษา 

๑. เพื่อประเมินสรุปผลการ
เรียนของผูเ้รียน 
๒. เพื่อเตรียมความพร้อม
และจดัประเมินมาตรฐาน
วชิาชีพของผูเ้รียน 
๓. เพื่อเตรียมความพร้อม
และทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
(V-NET) ของผูเ้รียน 
๔. เพื่อเทียบโอนผลการเรียน 
และเทียบโอนประสบการณ์ 
๕. เพื่อพฒันาระบบประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพโดยความ
ร่วมมือของสถาน
ประกอบการ 
๖. เพื่อฝึกอบรมพฒันา
คณะกรรมการผูป้ระเมิน
มาตรฐานวชิาชีพ 
๗. เพ่ือบริการระเบียบ คู่มือ 
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
 

๑. เชิงปริมาณ 
๑.๑ ผูเ้รียนทุกคนเขา้
รับการประเมินสรุปผล
การเรียนครบทุก
รายวชิา 
๑.๒ ผูเ้รียน ปวช.๓ 
และปวส.๒ ทุกคนเขา้
รับการประเมินตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
๑.๓ ผูเ้รียนขอเทียบ
โอนผลการเรียน และ
ผูส้นใจเทียบโอน
ประสบการณ์ อยา่ง
นอ้ย ๕ คน 
๑.๔ สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงานราชการอยา่ง
นอ้ย ๓ แห่งเขา้ร่วม
ประเมินมาตรฐาน 
วชิาชีพ 
๑.๕ ผูป้ระเมิน
มาตรฐานวชิาชีพไดรั้บ
การพฒันาอยา่งนอ้ย ๑ 
คร้ัง 
๑.๖ บริการงานวดัผล
และประเมินผลครบทั้ง
ระบบออนไลน์ และ
ออฟไลน์   

- ผูเ้รียน ปวช.๓ และ  ปวส.
๒ ผา่นการประเมินตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาตาม
เกณฑก์ าหนด 
- ผูเ้รียนไดรั้บการเทียบโอน
ผลการเรียน 
- สถานประกอบการ/
หน่วยงานราชการเขา้ร่วม
ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ
อยา่งนอ้ย ๑ แห่ง 
- ความพึงพอใจในการ
บริการวดัผลประเมินผล 
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๒ เชิงคุณภาพ 
๒.๑ ผูเ้รียนทุกคน
ไดรั้บการประเมิน
สรุปผลการเรียนตาม
เป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียน 
๒.๓ ผูเ้รียนไดรั้บการ
เทียบโอนผลการเรียน 
และผูส้นใจไดรั้บการ
เทียบโอน
ประสบการณ์ 
ตามค าร้องขอของ
ผูเ้รียน 
๒.๔ สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงานราชการเขา้
ร่วมประเมินมาตรฐาน
วชิาชีพ 
๒.๕ ผูป้ระเมิน
มาตรฐานวชิาชีพไดรั้บ
การพฒันาตามแนว
ทางการประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพ 
๒.๖ ผูรั้บบริการและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความพึง
พอใจในการบริการ
วดัผลประเมินผล 
 
 
 

2 การพฒันาและส่งเสริม
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงคต์ามมาตรฐาน
คุณวฒิุอาชีวศึกษา - จดั

๑.เพื่อใหผู้ส้ าเร็จการศึกษามี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย
สะสม ๒.๒๕ ขั้นไป 
๒. เพื่อใหผู้ส้ าเร็จการศึกษา 
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

๑. เชิงปริมาณ 
๑.๑ ผูส้ าเร็จการศึกษา
ในระดบัปวช.๓ และ
ปวส.๒มีผลสมัฤทธ์ิ

ผูเ้รียนระดบัปวช.๓ และ
ปวส.๒ ส าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตรไดถื้อตามเกณฑ์
ต่อไปน้ี  
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ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่และ
การประชุมผูป้กครองเพื่อ
สร้างความเขา้ใจดา้นการ
จดัการเรียนการสอนและ
ระบบการว 

เฉล่ียสะสม 2.25 ข้ึนไป มี
มากกวา่ร้อยละ ๘๐ 
๓.เพื่อใหมี้ระบบงานการ
บริการงานทะเบียนวดัผล
นกัเรียน นกัศึกษาของ
สถานศึกษามีการจดัเก็บ
ระบบฐานขอ้มูลนกัเรียน 
นกัศึกษา ออกเป็นเอกสาร
ส าคญั ถูกตอ้ง เป็นระบบ 
สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อการบริการครู 
นกัเรียน นกัศึกษา ผูป้กครอง
ในระบบการจดัเก็บ
ฐานขอ้มูลนกัเรียน นกัศึกษา
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บทราบขอ้มูล
ข่าวสารทางเอกสารทางการ
ศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 
 

ทางการเรียนเฉล่ีย
สะสมท่ี ๒.๒๕ ข้ึนไป 
๑.๒ ผูส้ าเร็จการศึกษา
มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉล่ียสะสม 2.25  
ข้ึนไป มีมากกวา่ร้อย
ละ ๘๐ 
๒.เชิงคุณภาพ 
๑. ผูส้ าเร็จการศึกษามี
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉล่ียอยูใ่นระดบั
คุณภาพดีถึงดีมาก 
๒. ครู นกัเรียน 
นกัศึกษามีความพึง
พอใจการรับบริการ
จากระบบงานทะเบียน
ของสถานศึกษาใน
ระดบัมากท่ีสุด 
 

-ไดร้ายวชิาและจ านวนหน่วย
กิตสะสมในหมวดวชิาทกัษะ
ชีวติ หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ
และหมวดวชิาเลือกเสรี 
ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรแต่ละประเภทวชิา
และสาขาวชิาและตาม
แผนการเรียนท่ีสถานศึกษา
ก าหนดโดยในระดบัปวช.๓ 
และปวส.๒ มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉล่ียสะสมท่ี 
๒.๐๐ ข้ึนไป 
- ผูส้ าเร็จการศึกษา 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพทุกคน 
- ความพึงพอใจในการ
บริการงานทะเบียน 
 

3 โครงการพฒันาทกัษะชีวติ 
(โครงการเรียนฟรี 15 ปี)  

เพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัพล
ดา้นประมงแนวใหม่ 

ร้อยละ ๗๕  
ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม 
 

1. มีการจดัท าแผนปฏิบติัการ
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค ์
2. แผนปฏิบติัการมีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีการ
ด าเนินงานและก าหนด
เป้าหมาย เพื่อวดัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน อยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
4. มีการรายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานต่อ
วทิยาลยัฯ 
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5. มีการน าผลการประเมิน
และผลการวเิคราะห์มา
ปรับปรุงแผนปฏิบติัการอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

4 โครงการตอบแทนบุญคุณ
แผน่ดิน  

เพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัพล
ดา้นประมงแนวใหม่ 

ร้อยละ ๗๕  
ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม 
 

1. มีการจดัท าแผนปฏิบติัการ
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค ์
2. แผนปฏิบติัการมีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีการ
ด าเนินงานและก าหนด
เป้าหมาย เพื่อวดัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน อยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
4. มีการรายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานต่อ
วทิยาลยัฯ 
5. มีการน าผลการประเมิน
และผลการวเิคราะห์มา
ปรับปรุงแผนปฏิบติัการอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

5 โครงการศูนยซ่์อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน  

เพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัพล
ดา้นประมงแนวใหม่ 

ร้อยละ ๗๕  
ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม 
 

1. มีการจดัท าแผนปฏิบติัการ
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค ์
2. แผนปฏิบติัการมีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีการ
ด าเนินงานและก าหนด
เป้าหมาย เพื่อวดัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน อยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
4. มีการรายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานต่อ
วทิยาลยัฯ 
5. มีการน าผลการประเมิน
และผลการวเิคราะห์มา
ปรับปรุงแผนปฏิบติัการอยา่ง 
 

6 โครงการลูกเสือวสิามญั  เพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัพล
ดา้นประมงแนวใหม่ 

ร้อยละ ๗๕  
ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม 
 

1. มีการจดัท าแผนปฏิบติัการ
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค ์
2. แผนปฏิบติัการมีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีการ
ด าเนินงานและก าหนด
เป้าหมาย เพื่อวดัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน อยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
4. มีการรายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานต่อ
วทิยาลยัฯ 
5. มีการน าผลการประเมิน
และผลการวเิคราะห์มา
ปรับปรุงแผนปฏิบติัการอยา่ง 
 

7 โครงการพฒันานกัเรียนดว้ย
กิจกรรม อกท.  

เพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัพล
ดา้นประมงแนวใหม่ 

ร้อยละ ๗๕  
ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา มีคุณธรรม 

1. มีการจดัท าแผนปฏิบติัการ
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค ์



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม 
 

2. แผนปฏิบติัการมีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีการ
ด าเนินงานและก าหนด
เป้าหมาย เพื่อวดัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน อยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
4. มีการรายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานต่อ
วทิยาลยัฯ 
5. มีการน าผลการประเมิน
และผลการวเิคราะห์มา
ปรับปรุงแผนปฏิบติัการอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

8 โครงการปลูกจิตส านึกเก็บ
เขา้ท่ีดูดีสะอาดในการใช้
บริการโรงอาหาร 

เพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัพล
ดา้นประมงแนวใหม่ 

ร้อยละ ๗๕  
ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม 
 

1. มีการจดัท าแผนปฏิบติัการ
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค ์
2. แผนปฏิบติัการมีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีการ
ด าเนินงานและก าหนด
เป้าหมาย เพื่อวดัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน อยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
4. มีการรายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานต่อ
วทิยาลยัฯ 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

5. มีการน าผลการประเมิน
และผลการวเิคราะห์มา
ปรับปรุงแผนปฏิบติัการ 
 

9 โครงกรแต่งกายดีมีวนิยั เพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัพล
ดา้นประมงแนวใหม่ 

ร้อยละ ๗๕  
ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม 
 

1. มีการจดัท าแผนปฏิบติัการ
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค ์
2. แผนปฏิบติัการมีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีการ
ด าเนินงานและก าหนด
เป้าหมาย เพื่อวดัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน อยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
4. มีการรายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานต่อ
วทิยาลยัฯ 
5. มีการน าผลการประเมิน
และผลการวเิคราะห์มา
ปรับปรุงแผนปฏิบติัการ 
 

10 โครงการตรวจสารเสพติด  เพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัพล
ดา้นประมงแนวใหม่ 

ร้อยละ ๗๕  
ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม 
 

1. มีการจดัท าแผนปฏิบติัการ
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค ์
2. แผนปฏิบติัการมีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีการ
ด าเนินงานและก าหนด
เป้าหมาย เพื่อวดัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

ด าเนินงาน อยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
4. มีการรายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานต่อ
วทิยาลยัฯ 
5. มีการน าผลการประเมิน
และผลการวเิคราะห์มา
ปรับปรุงแผนปฏิบติัการอยา่ง 
 

11 โครงการสร้างคนดีศรีประมง  เพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัพล
ดา้นประมงแนวใหม่ 

ร้อยละ ๗๕  
ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม 
 

1. มีการจดัท าแผนปฏิบติัการ
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค ์
2. แผนปฏิบติัการมีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีการ
ด าเนินงานและก าหนด
เป้าหมาย เพื่อวดัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน อยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
4. มีการรายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานต่อ
วทิยาลยัฯ 
5. มีการน าผลการประเมิน
และผลการวเิคราะห์มา
ปรับปรุงแผนปฏิบติัการอยา่ง 
 

12 โครงการส ารวจความพึง
พอใจของสถานประกอบการ
และสถานศึกษาท่ีมีต่อ
นกัศึกษาปีการศึกษา 2561  

เพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัพล
ดา้นประมงแนวใหม่ 

ร้อยละ ๗๕  
ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ

1. มีการจดัท าแผนปฏิบติัการ
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค ์
2. แผนปฏิบติัการมีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีการ



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

รับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม 
 

ด าเนินงานและก าหนด
เป้าหมาย เพื่อวดัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน อยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
4. มีการรายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานต่อ
วทิยาลยัฯ 
5. มีการน าผลการประเมิน
และผลการวเิคราะห์มา
ปรับปรุงแผนปฏิบติั1. มีการ
จดัท าแผนปฏิบติัการ
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค ์
2. แผนปฏิบติัการมีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีการ
ด าเนินงานและก าหนด
เป้าหมาย เพื่อวดัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน อยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
4. มีการรายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานต่อ
วทิยาลยัฯ 
5. มีการน าผลการประเมิน
และผลการวเิคราะห์มา
ปรับปรุงแผนปฏิบติัการอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

13 โครงการกิจกรรมประชุม
วชิาการ อกท. ระดบั หน่วย 

1. เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษา
กลา้แสดงออกถึง
ความสามารถดา้นวชิาชีพ 
และน าเสนอผลงานท่ีได้
ด าเนินงาน 
2. เพื่อใหผู้เ้รียน มีบุคลิกภาพ
ความเป็นผูน้ า 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้สียสละ
เพ่ือส่วนรวม 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีต่อ
บุคคลภายนอก 
 

ร้อยละ ๗๕  
ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม 
 

1. มีการรายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานต่อ
วทิยาลยัฯ 

14 โครงการกิจกรรมประชุม
วชิาการ อกท. ระดบั ภาค 

1. เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษา
กลา้แสดงออกถึง
ความสามารถดา้นวชิาชีพ 
และน าเสนอผลงานท่ีได้
ด าเนินงาน 
2. เพื่อใหผู้เ้รียน มีบุคลิกภาพ
ความเป็นผูน้ า 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้สียสละ
เพ่ือส่วนรวม 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีต่อ
บุคคลภายนอก 
 

ร้อยละ ๗๕  
ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม 
 

1. มีการรายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานต่อ
วทิยาลยัฯ 

15 โครงการกิจกรรมประชุม
วชิาการ อกท. ระดบั ชาติ 

1. เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษา
กลา้แสดงออกถึง
ความสามารถดา้นวชิาชีพ 
และน าเสนอผลงานท่ีได้
ด าเนินงาน 
2. เพื่อใหผู้เ้รียน มีบุคลิกภาพ
ความเป็นผูน้ า 

ร้อยละ ๗๕  
ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม 
 

1. มีการรายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานต่อ
วทิยาลยัฯ 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้สียสละ
เพ่ือส่วนรวม 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีต่อ
บุคคลภายนอก 
 

16 โครงการติดตามภาวะผูมี้งาน
ท าท่ีเขา้สู่ตลาดแรงงานและ
การศึกษาต่อของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

1. เพื่อส ารวจขอ้มูลภาวะผูมี้
งานท าท่ีเขา้สู่ตลาดแรงงาน
และการศึกษาต่อของผูส้ าเร็จ
การศึกษาของวทิยาลยัประมง
ติณสูลานนท ์ประจ าปี
การศึกษา 2561 
2. เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาและผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
ต่อ หรือผูรั้บบริการ เป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐานของวทิยาลยัฯ 
ในการน าไปใชป้รับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน
มากยิง่ข้ึน 
 

1. เชิงปริมาณ 
    1.1 สามารถติดตาม
การเขา้สู่ตลาด 
แรงงานและการศึกษา
ต่อของผูส้ าเร็จ
การศึกษาไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 80 
2. เชิงคุณภาพ 
    2.1 ผูส้ าเร็จ
การศึกษาไดต้อบกลบั
ขอ้มูลมายงัวทิยาลยัฯ 
ไดค้รบถว้นตามแบบ
ส ารวจ 
 

    1.1 สามารถติดตามการเขา้
สู่ตลาดแรงงานและการศึกษา
ต่อของผูส้ าเร็จการศึกษาได้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
    1.2 ผูส้ าเร็จการศึกษาได้
ตอบกลบัขอ้มูลมายงัวทิยาลยั
ฯ ไดค้รบถว้นตามแบบ
ส ารวจ 
 

17 โครงการแผนธุรกิจและหา
รายไดร้ะหวา่งเรียน 

1. เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุน
และพฒันาผูเ้รียนใหมี้
สมรรถนะในการเป็น
ผูป้ระกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
สามารถประสบผลส าเร็จสู่
การเป็นผูป้ระกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ  

ร้อยละ 75 ของผูเ้รียนมี
สมรรถนะในการเป็น
ผูป้ระกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
สามารถประสบ
ผลส าเร็จสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

1. มีการรายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานต่อ
วทิยาลยัฯ 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

2. เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุน
กิจกรรมตามแนวทางการ
พฒันาผูป้ระกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระของ
ศูนยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการ
อาชีวศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พนัธกิจท่ี 2 การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง 
เป้าประสงค ์ 

 การพฒันาบุคลกร (ครูผูส้อน ครูฝึกในสถานประกอบการ และบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนการจดัการศึกษา) 
กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันาบุคลากร  

ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1 โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
ใหค้รูไดรั้บการพฒันาอยา่ง
เป็นระบบต่อเน่ืองทั้งดา้น
คุณธรรม จริยธรรม วชิาการ 
และวชิาชีพ 

๑. เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุนให้
ครูไดรั้บการพฒันาครูตาม
รูปแบบครบวงจรตาม
หลกัสูตรการพฒันา
ขา้ราชการครูท่ีผา่นการ
รับรองโดยสถาบนัคุรุพฒันา 
๒. เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุนให้
ครูและบุคลากรสนบัสนุน 
ไดรั้บการพฒันาทางดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 
๓. เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนให้
ครูไดรั้บการพฒันาทกัษะ
ประสบการณ์ทางดา้น
วชิาการและวิชาชีพตาม
สาขาวชิา 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ
ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เขา้รับการพฒันาอยา่ง
เป็นระบบต่อเน่ืองทั้ง
ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม วชิาการ และ
วชิาชีพ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูไดรั้บ
การพฒันาตามรูปแบบครบ
วงจร อยา่งนอ้ย ๒๐ ชัว่โมง
ต่อปี 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของครูและ
บุคลากรสนบัสนุน ไดรั้บการ
พฒันาดา้นคุณธรรม
จริยธรรม 
๓. ร้อยละ ๕ ของครูไดรั้บ
การพฒันาทกัษะ
ประสบการณ์ดา้นวชิาการ
และวชิาชีพในหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน/สถาน
ประกอบการ 
 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ
การจดัท าแผนการสอน / 
แผนการฝึก การจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั และการวดัผล
ประเมินผลตามสภาพจริง 

๑. เพื่อพฒันาทกัษะการจดัท า
แผนการสอน / แผนการฝึก 
การจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และ
การวดัผลประเมินผลตาม
สภาพจริง 
๒. เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุนให้
ขา้ราชการครู และครูฝึกใน
สถานประกอบการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัมีการวดัผล
ประเมินผลตามสภาพจริง 
 

ร้อยละ ๗๕ ของ
จ านวนครู และครูฝึก
ในสถานประกอบการ
เขา้รับการอบรมเชิง
ปฏิบติัการฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมีการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนทั้ง
วยัเรียนและวยัท างาน ตาม
หลกัสูตรมาตรฐานคุณวฒิุ
อาชีวศึกษาแต่ละระดบั
การศึกษา ตามระเบียบหรือ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่
ละหลกัสูตร 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

3 โครงการนิเทศการจดัการ
เรียนรู้ 

๑. เพ่ือก ากบั ติดตาม ให้
ค  าปรึกษา ในการจดัการ
เรียนรู้ของครู 
๒. เพื่อใหค้รูน าผลการนิเทศ
การจดัการเรียนรู้มาพฒันา
และปรับปรุงกระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของตนเอง 
 

ร้อยละ ๗๕ ของ
จ านวนครูไดรั้บการ
นิเทศการจดัการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๑๐ ของครูท่ีน าผล
จากการนิเทศการจดัการ
เรียนรู้ มาพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนในรายวชิา 

4 โครงการพฒันา ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ บุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากรภาคี
เครือข่ายและผูเ้รียนสู่การเป็น
สถานศึกษาเฉพาะทาง 
(Center of Excellence) ให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานอาชีพ
และคุณวฒิุวชิาชีพ  

1. เพื่อพฒันา ผูบ้ริหาร ครู 
และครูฝึกในสถาน
ประกอบการดา้นมาตรฐาน
คุณวฒิุวชิาชีพ สาขาวชิา
อาชีพเกษตรกรรม สาขาแปร
รูปสตัวน์ ้ า 
2. เพื่อเสริมทกัษะ
ภาษาองักฤษ และทกัษะการ
ใช ้IT แก่ผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรสนบัสนุนทาง
การศึกษา 
 

ร้อยละ ๗๕ ของ
ขา้ราชการครู ครูฝึกใน
สถานประกอบการและ
บุคลากรภาคีเครือข่าย 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเขา้รับการ พฒันา 
ดา้นมาตรฐานคุณวฒิุ
วชิาชีพ สาขาวชิาอาชีพ
เกษตรกรรม สาขาแปร
รูปสตัวน์ ้ า และการ 
เสริมทกัษะ
ภาษาองักฤษ ทกัษะ
การใช ้IT  
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้ขา้รับ
การพฒันามีความรู้และเขา้ใจ
เก่ียวกบัมาตรฐานคุณวฒิุ
วชิาชีพ สาขาวชิาอาชีพ
เกษตรกรรม สาขาแปรรูป
สตัวน์ ้ า 
๒. ร้อยละ ๕ ของผูเ้ขา้รับ
การเสริมทกัษะภาษาองักฤษ
เขา้ทดสอบภาษาองักฤษ 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓. ร้อยละ ๕ ของผูเ้ขา้รับการ
อบรมสามารถประยกุต์
ความรู้ทาง IT มาพฒันาการ
เรียนการสอน และการ
ปฏิบติังาน 
 

5 โครงการพฒันา
ประสบการณ์วชิาชีพของครู
ในสถานประกอบการ/
หน่วยงานภาครัฐ 

1. เพ่ือส่งเสริมใหค้รูไดรั้บ
การพฒันาสมรรถนะทกัษะ
และประสบการณ์ทางวชิาชีพ
ท่ีทนัสมยัและตรงกบัวชิาชีพ
ของตนเอง 
2. เพ่ือส่งเสริมใหค้รูน า
ทกัษะและประสบการณ์มา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนสอนใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดของผูเ้รียน 

เชิงปริมาณ 
1. ขา้ราชการครู และ
พนกังานราชการครู
จ านวน 44 คน ไดเ้ขา้
ร่วมโครงการพฒันา
ประสบการณ์วชิาชีพ
ของครูในสถาน
ประกอบการ/
หน่วยงานภาครัฐ 
เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ ๕ ของจ านวนครูท่ี
เขา้รับการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพในสถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน
ภาครัฐ 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

3. เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัของ
สถานประกอบการ/
หน่วยงานภาครัฐและ
สถานศึกษาในการวาง
แผนการผลิตและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา 
 

1. ขา้ราชการครู และ
พนกังานราชการครูท่ี
เขา้ร่วมโครงการพฒันา
ประสบการณ์วชิาชีพ
ของครูในสถาน
ประกอบการ/
หน่วยงานภาครัฐ
สามารถน าทกัษะและ
ประสบการณ์มา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอนใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดของผูเ้รียน 
2. สถานศึกษาและ
สถานประกอบการ/
หน่วยงานภาครัฐ
สามารถวางแผนการ
ผลิตก าลงัคน
อาชีวศึกษาร่วมกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



พนัธกิจท่ี 3 พฒันาแหล่งเรียนรู้และใหบ้ริการวชิาการ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษา ชุมชน สงัคม ทั้ง
ในและต่างประเทศ  
เป้าประสงค ์ 

การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาแหล่งเรียนรู้ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1 โครงการเล้ียงกุง้ขาวปลอด
สารพิษแบบพอเพียง 

เพ่ือเล้ียงกุง้ขาวปลอดสารพิษ ผลิตกุง้ขาวปลอด
สารพิษได ้ ๑.๕ ตนั/
รุ่น 

ผลิตกุง้ขาวปลอดสารพิษได ้
ไม่นอ้ยกวา่ ๑.๒ ตนั/รุ่น 

2 โครงการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า
เศรษฐกิจ 

เพ่ือผลิตสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจ ผลิตสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจ
ได ้๕ ชนิด 

ผลิตสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจได ้ไม่
นอ้ยกวา่.๓. ชนิด 

3 โครงการสร้างพฒันาความ
ร่วมมือ/องคก์ร/ หน่วยงาน
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (งานความ
ร่วมมือ 

1. เพื่อขยายความ
ร่วมมือกบัองคก์ร ชุมชน ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

1. ขยายความ
ร่วมมือกบัองคก์ร 
ชุมชน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 1 
แห่ง 

ขยายความร่วมมือกบัองคก์ร 
ชุมชน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 1 แห่ง 

4 โครงการซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์
ต่างๆภายในวทิยาลยัฯ 

1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม 
ครุภณัฑต์่างๆ ภายใน
วทิยาลยัฯ 
2. เพื่อเป็นการจดัการรองรับ
การใชง้านครุภณัฑ์
สนบัสนุนการจดัการศึกษา
ของนกัศึกษาและ คณะครู 
 

เชิงปริมาณ 
ไดป้รับปรุงซ่อมแซม 
ครุภณัฑต์่างๆ ภายใน 
วทิยาลยัฯ จ านวน ๒๐ 
เคร่ือง 
เชิงคุณภาพ 
 ครุภณัฑต์่างๆของ
วทิยาลยั ไดรั้บการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้
อยูใ่นสภาพดี รองรับ
การจดัการศึกษาของ
วทิยาลยัฯ ไดอ้ยา่งเตม็
ประสิทธิภาพ 
 

1. ครุภณัฑต์่างๆของวทิยาลยั 
ไดรั้บการปรับปรุงซ่อมแซม
ใหอ้ยูใ่นสภาพดี รองรับการ
จดัการศึกษาของวทิยาลยัฯ 
ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

5 โครงการซ่อมบ ารุงอาคาร
ต่างๆภายในวทิยาลยัฯ 

1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารปฏิบติังาน 
และอาคารประกอบต่างๆ 
ภายใน วทิยาลยัฯ 

เชิงปริมาณ 
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ปฏิบติังาน และอาคาร
ประกอบ ต่างๆ ภายใน

1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารปฏิบติังาน และ
อาคารประกอบ ต่างๆ ภายใน
2. วทิยาลยั ไดรั้บการ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหอ้ยูใ่น
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2. เพื่อเป็นการจดัการรองรับ
การใชง้านอาคารเรียน และ
อาคารประกอบของนกัศึกษา 
และคณะครู  
3. เพ่ือใหเ้กิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายใน
วทิยาลยั ฯ 
 

วทิยาลยัฯ เพื่อรองรับ
การใชง้านอาคารเรียน 
และอาคารประกอบ
ของนกัศึกษา และ 
คณะครู จา้นวน 15 
อาคาร 
อาคารเรียน อาคาร
ปฏิบติังาน และอาคาร
ประกอบต่างๆของ
วทิยาลยั ไดรั้บการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้
อยูใ่นสภาพดี รองรับ
การจดัการศึกษาของ
วทิยาลยัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ 
ประสิทธิภาพ 
 

สภาพดี รองรับการจดั
การศึกษาของวทิยาลยัฯ 
 ไดอ้ยา่งเตม็ ประสิทธิภาพ 
 

6 โครงการซ่อมแซมบา้นพกัครู
ภายในวทิยาลยัฯ 

1. เพื่อด าเนินการปรับปรุง
ซ่อม 
แซมบา้นพกัของคณะครู บุ
คลกร และเจา้หนา้ท่ีของ
วทิยาลยัฯ  
2. เพื่อเสริมสร้างสวสัดิการ
บา้น 
พกัท่ีเหมาะสมใหแ้ก่คณะครู 
บุคลกร และเจา้หนา้ท่ีของ 
วทิยาลยัฯ  
3. เพ่ือบ ารุงรักษาส่ิงปลูก
สร้างของทางราชการใหค้ง
อยู ่
และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
  ไดด้ าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
บา้นพกัของคณะครู บุ
คลกร และเจา้หนา้ท่ี ท่ี
ปลูกสร้างอยูภ่ายใน
วทิยาลยัฯ จา้นวน 4 
หลงั 
เชิงคุณภาพ 
   บา้นพกัภายใน
วทิยาลยัฯท่ีไดรั้บการ
ซ่อมแซมอยูใ่นสภาพท่ี
สามารถใชง้าน ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

บา้นพกัภายในวทิยาลยัฯท่ี
ไดรั้บการซ่อมแซมอยูใ่น
สภาพท่ีสามารถใชง้าน ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

7 โครงการซ่อมบ ารุงอาคาร
ต่างๆภายในวทิยาลยัฯ 

1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารปฏิบติังาน 

เชิงปริมาณ 
   ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร

อาคารเรียน อาคารปฏิบติังาน 
และอาคารประกอบต่างๆ
ของวทิยาลยั ไดรั้บการ
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และอาคารประกอบต่างๆ 
ภายใน วทิยาลยัฯ 
2. เพื่อเป็นการจดัการรองรับ
การใชง้านอาคารเรียน และ
อาคารประกอบของนกัศึกษา 
และคณะครู 
3.เพ่ือใหเ้กิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายใน
วทิยาลยั ฯ 
 

ปฏิบติังาน และอาคาร
ประกอบ ต่างๆ ภายใน
วทิยาลยัฯ เพื่อรองรับ
การใชง้านอาคารเรียน 
และอาคารประกอบ
ของนกัศึกษา และ 
คณะครู จา้นวน 15 
อาคาร 
เชิงคุณภาพ  
อาคารเรียน อาคาร
ปฏิบติังาน และอาคาร
ประกอบต่างๆของ
วทิยาลยั ไดรั้บการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้
อยูใ่นสภาพดี รองรับ
การจดัการศึกษาของ
วทิยาลยัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ 
ประสิทธิภาพ  
 

ปรับปรุงซ่อมแซมใหอ้ยูใ่น
สภาพดี รองรับการจดั
การศึกษาของวทิยาลยัฯ ได้
อยา่งเตม็ ประสิทธิภาพ 

8 โครงการจิตอาสาพฒันา
แผน่ดินเกิดเทิดไทอ้งคพ์อ่
หลวง 

1. เพ่ือส่งเสริมพฒันาภูมิทศัน์
รอบอาคารต่างๆ ในวทิยาลยั
ประมงติณสูลานนท ์
2. เพ่ือฝึกการมีจิตอาสาอยู่
เป็นนิจ 
3. เพื่อสงเสริมครูอาจารย ์
ตลอดจนบุคลากร เกิดจิต
อาสาตอบแทนแผน่ดินถ่ินทา้
งาน 
4. เพ่ือส่งเสริมการสร้างความ
สามคัคีในหมู่บุคลากร 
5. เพ่ือเป็นตวัอยา่งผูน้า้ใหก้บั
นกัเรียนนกัศึกษาไดเ้ห็นถึง
ความเสียสละ ความสามคัคี 
ช่วยเหลือเก้ือกลู 

1. เชิงปริมาณ  
โดยทา้ความสะอาดทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคารสถานท่ีของ
วทิยาลยัฯ ดงัน้ี 
- อาคารแสดงพนัธ์สตัว์
น ้ า  
- อาคารตึกอา้นวยการ  
- อาคารเรียน 1  
- อาคารศูนยว์ทิย
บริการ  
- อาคารวทิยาศาสตร์  
- อาคารเรียน 3  
- อาคารรัฐบุรุษ (341)  
- อาคารทวภิาคี  

ไดภู้มิทศันบ์ริเวณอาคาร
สถานท่ี ท่ีมีความสะอาด 
เหมาะสมกบัสถานท่ีราชการ 
มีความร่ม ร่ืนน่าอยู ่แก่ผูใ้ช้
ประโยชน์ และบุคลากร
ทัว่ไป 
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6. เพ่ือส่งเสริมการทา้
ประโยชน์และเสียสละต่อ
ส่วนรวม 
 

- อาคารหอประชุม
ใหญ่  
- อาคารช่าง 1  
- อาคารพสัดุ  
- อาคารแผนกประชุม 
2. เชิงคุณภาพ  
ไดภู้มิทศันบ์ริเวณ
อาคารสถานท่ี ท่ีมี
ความสะอาด เหมาะสม
กบัสถานท่ีราชการ มี
ความร่ม ร่ืนน่าอยู ่แก่
ผูใ้ชป้ระโยชน์ และ
บุคลากรทัว่ไป 
 

9 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
ส้ินเปลืองงานอาคารสถานท่ี 

1. เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
ส้ินเปลืองงานอาคารสถานท่ี  
2. เพ่ือจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า-
ประปาส าหรับซ่อมแซม
อุปกรณ์ต่างๆของวทิยาลยัฯ  
3. เพื่อสนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอนของวทิยาลยัฯ 
 

1. เชิงปริมาณ 
 - มีหลอดไฟฟ้า 
จ านวน 100 หลอด ไว้
ใชง้านในวทิยาลยัฯ 
อยา่งเพียงพอ  
- มีบลัลาสต ์จ านวน 50 
ตวั ไวใ้ชง้านใน
วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 
 - มีตาร์ทเตอร์ จ านวน 
50 ตวั ไวใ้ชง้านใน
วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ - มีชุดขา
หลอดไฟฟ้า จ านวน 50 
ชุด ไวใ้ชง้านใน
วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ  
- มีขอ้ต่ออุปกรณ์
ประปา จ านวน 200 
ช้ิน ไวใ้ชง้านใน

- ไดว้สัดุส าหรับใชบ้ริการ
ดา้นความสะอาด ไม่วา่จะ
เป็นหอ้งน ้ าหรือหอ้งเรียน
หรือ หอ้งปฏิบติังานของ
อาคารต่างๆ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการเรียนการ
สอนของครู 
-อาจารยแ์ละ นกัศึกษา  
- มีวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  
– ประปา ไวบ้ริการซ่อมแซม
ตลอดปีงบประมาณ อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
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วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ  
- มีไมก้วาด
กา้นมะพร้าวจ านวน 80 
อนั ไวใ้ชง้านใน
วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ  
- มีไมก้วาดดอกหญา้ 
จา้นวน 80 อนั ไวใ้ช้
งานในวทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ  
- มีไมถู้พ้ืน จ านวน 80 
อนั  
ไวใ้ชง้านในวทิยาลยัฯ 
อยา่งเพียงพอ  
- มีไมก้วาดน ้ า จ านวน 
4 อนั ไวใ้ชง้านใน
วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ  
- มีน ้ ายาขดัหอ้งน ้ า 
จ านวน 100 ขวด ไวใ้ช้
งานในวทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ  
- มีน ้ ายาถูพ้ืน จา้นวน 
20 แกลอน ไวใ้ชง้าน
ในวทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ  
- มีน ้ ายาลา้งจาน 
จ านวน 160 ถุง ไวใ้ช้
งานในวทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ  
- น ้ายาเช็ดกระจก
จ านวน 70 ขวด ไวใ้ช้
งานในวทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ  
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- มีผงซกัฟอก จ านวน 
50 ถุง ไวใ้ชง้านใน
วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ  
- มีใบมีดตดัหญา้ 16” 
จ านวน 40 ใบ ไวใ้ช้
งานในวทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 
2. เชิงคุณภาพ  
- ไดว้สัดุส าหรับใช้
บริการดา้นความ
สะอาด ไม่วา่จะเป็น
หอ้งน ้ าหรือหอ้งเรียน
หรือ หอ้งปฏิบติังาน
ของอาคารต่างๆ เพ่ือ
สร้างบรรยากาศในการ
เรียนการสอนของครู 
-อาจารยแ์ละ นกัศึกษา  
- มีวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  
- ประปา ไวบ้ริการ
ซ่อมแซมตลอด
ปีงบประมาณ อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
 

10 โครงการจดัหาและซ่อมบ ารุง
ถงัดบัเพลิงภายในวทิยาลยัฯ 

1. เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือถงั
ดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
2. เพ่ือปรับปรุงระบบป้องกนั
อคัคีภยัภายในวทิยาลยัฯใหมี้
ประสิทธิภาพ 3. เพ่ือป้องกนั
การสูญเสียทรัพยสิ์นของทาง
ราชการอนัอาจจะเกิดจาก
อคัคีภยั 
 

1. เชิงปริมาณ 
ไดถ้งัดบัเพลิงชนิดผง
เคมีแหง้ (Dry 
chemical) และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2) ขนาด 4.5 
กิโลกรัม จ านวน 20 ถงั 
ติดตั้งในสถานท่ีต่างๆ
ภายในวทิยาลยัฯ 
ประกอบ 
ดว้ย 

 
ไดถ้งัดบัเพลิงชนิดผงเคมี
แหง้ (Dry chemical) และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2) ไวใ้ชเ้สริมสร้างความ
ปลอดภยั ป้องกนัอคัคีภยั
ไม่ใหลุ้กลาม และสามารถ
หยบิใชง้านไดท้นัที เม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉิน 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

- แผนกวชิาเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ า (โรงเพาะฟัก
น ้ าจืด) จ านวน 1 ถงั  
- แผนกวชิาเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ า (โรงเพาะฟัก
น ้ ากร่อย) จ านวน 1 ถงั 
 - แผนกวชิาควบคุม
เรือ 
ประมง จ านวน 2 ถงั  
- แผนกวชิาแปรรูป
สตัวน์ ้ า จ านวน 3 ถงั  
- อาคารรัฐบุรุษ จ านวน 
1 ถงั  
- อาคารวทิยาศาสตร์
จา้นวน 3 ถงั  
- อาคารเรียน 1 จ านวน 
2 ถงั  
-อาคารอา้นวยการ จา้น
วน 2 ถงั  
- อาคารเรียน 3 จ านวน 
2 ถงั  
- อาคารวทิยบริการ 
จ านวน 3 ถงั รวม 20 
ถงั 
2. เชิงคุณภาพ  
ไดถ้งัดบัเพลิงชนิดผง
เคมีแหง้ (Dry 
chemical) และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2) ไวใ้ชเ้สริมสร้าง
ความปลอดภยั ป้องกนั
อคัคีภยัไม่ใหลุ้กลาม 
และสามารถหยบิใช้
งานไดท้นัที เม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉิน 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
 

11 โครงการจดัหาและซ่อมบ ารุง
ถงัดบัเพลิงภายในวทิยาลยัฯ 

1. เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือถงั
ดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
2. เพ่ือปรับปรุงระบบป้องกนั
อคัคีภยัภายในวทิยาลยัฯใหมี้
ประสิทธิภาพ 3. เพ่ือป้องกนั
การสูญเสียทรัพยสิ์นของทาง
ราชการอนัอาจจะเกิดจาก
อคัคีภยั 
 

1. เชิงปริมาณ 
ไดถ้งัดบัเพลิงชนิดผง
เคมีแหง้ (Dry 
chemical) และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2) ขนาด 4.5 
กิโลกรัม จ านวน 20 ถงั 
ติดตั้งในสถานท่ีต่างๆ
ภายในวทิยาลยัฯ 
ประกอบ 
ดว้ย 
- แผนกวชิาเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ า (โรงเพาะฟัก
น ้ าจืด) จ านวน 1 ถงั  
- แผนกวชิาเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ า (โรงเพาะฟัก
น ้ ากร่อย) จ านวน 1 ถงั 
 - แผนกวชิาควบคุม
เรือ 
ประมง จ านวน 2 ถงั  
- แผนกวชิาแปรรูป
สตัวน์ ้ า จ านวน 3 ถงั  
- อาคารรัฐบุรุษ จ านวน 
1 ถงั  
- อาคารวทิยาศาสตร์
จา้นวน 3 ถงั  
- อาคารเรียน 1 จ านวน 
2 ถงั  
-อาคารอา้นวยการ จา้น
วน 2 ถงั  
- อาคารเรียน 3 จ านวน 
2 ถงั  

 
ไดถ้งัดบัเพลิงชนิดผงเคมี
แหง้ (Dry chemical) และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2) ไวใ้ชเ้สริมสร้างความ
ปลอดภยั ป้องกนัอคัคีภยั
ไม่ใหลุ้กลาม และสามารถ
หยบิใชง้านไดท้นัที เม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉิน 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

- อาคารวทิยบริการ 
จ านวน 3 ถงั รวม 20 
ถงั 
2. เชิงคุณภาพ  
ไดถ้งัดบัเพลิงชนิดผง
เคมีแหง้ (Dry 
chemical) และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2) ไวใ้ชเ้สริมสร้าง
ความปลอดภยั ป้องกนั
อคัคีภยัไม่ใหลุ้กลาม 
และสามารถหยบิใช้
งานไดท้นัที เม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉิน 
 

12 โครงการปรับปรุงระบบ
ชลประทาน 

1. เพื่อจดัการขดุลอกคูคลอง
ใหส้ามารถระบายน ้ าได้
สะดวก 
2. เพ่ือปรับปรุงทางน ้ าเขา้
และทางน ้ าออก 
3. เพ่ือป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม
ในช่วงหนา้ฝน 
 

1.เชิงปริมาณ 
- ไดค้ลองระบายน ้ า
ของวทิยาลยัฯ ความ
ยาว 1500 เมตร 
- ไดท่้อระบายน ้ า 
ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 
8 น้ิว 3 จุด 
2. เชิงคุณภาพ 
- มีระบบคลองระบาย
น ้ าออกสู่ทะเลได้
สะดวก 
- มีท่อระบายน ้ าออกสู่
ทะเลไดอ้ยา่งทนั
เหตุการณ์ 
 

- มีระบบคลองระบายน ้ าออก
สู่ทะเลไดส้ะดวก 
- มีท่อระบายน ้ าออกสู่ทะเล
ไดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์ 
 

13 โครงการจดัซ้ือวสัดุเปลือง
งานอาคารสถานท่ี 

1. เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
ส้ินเปลืองงานอาคารสถานท่ี 
2. เพ่ือจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า – 
ประปาส าหรับซ่อมแซม
อุปกรณ์ต่างๆของวทิยาลยัฯ 

1. เชิงปริมาณ 
- มีหลอดไฟ จ านวน 
100 หลอดไวใ้ชง้านใน
วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 

- ไดว้สัดุส าหรับใชบ้ริการ
ดา้นความสะอาด ไม่วา่จะ
เป็นหอ้งน ้ าหรือหอ้งเรียน
หรือหอ้งปฏิบติังานของ
อาคารต่างๆ เพ่ือสร้าง



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

3. เพื่อสนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอนของวทิยาลยัฯ 
 

- มีบลัลาสต ์จ านวน 50 
ตวั ไวใ้ชง้านใน
วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 
- มีตาร์ทเตอร์ จ านวน 
50 ตวั ไวใ้ชง้านใน
วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 
- มีชุดขาหลอดไฟฟ้า 
จ านวน  
50 ตวั ไวใ้ชง้านใน
วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 
- มีขอ้ต่ออุปกรณ์
ประปา จ านวน 200 
ช้ิน ไวใ้ชง้านใน
วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 
- มีไมก้วาด
กา้นมะพร้าวจ านวน 80 
อนั ไวใ้ชง้านใน
วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 
- มีไมก้วาดดอกหญา้
จ านวน 80 อนั ไวใ้ช้
งานในวทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 
- มีไมถู้พ้ืน จ านวน 80 
อนั ไวใ้ชง้านใน
วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 
- มีไมก้วาดน ้ า จ านวน 
4 อนั ไวใ้ชง้านใน
วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 

บรรยากาศในการเรียนการ
สอนของครู – อาจารย ์และ
นกัศึกษา 
- มีวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า – 
ประปา ไวบ้ริการซ่อมแซม
ตลอดปีงบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

- มีน ้ ายาขดัหอ้งน ้ า 
จ านวน 100 ขวด ไวใ้ช้
งานในวทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 
- มีน ้ ายาถูพ้ืน จ านวน 
20    แกลอน ไวใ้ชง้าน
ในวทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 
- มีน ้ ายาลา้งจาน 
จ านวน 160 ถุง ไวใ้ช้
งานในวทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 
- มีน ้ ายาเช็ดกระจก
จ านวน 70 ขวด ไวใ้ช้
งานในวทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 
- มีผกซกัฟอก จ านวน 
50 ถุง ไวใ้ชง้านใน
วทิยาลยัฯ อยา่ง
เพียงพอ 
- มีใบมีดตดัหญา้ 16 
จ านวน 40 ใบ ไวใ้ช้
งานในวทิยาลยัฯ อยา่ง
พอ 
2. เชิงคุณภาพ 
- ไดว้สัดุส าหรับใช้
บริการดา้นความ
สะอาด ไม่วา่จะเป็น
หอ้งน ้ าหรือหอ้งเรียน
หรือหอ้งปฏิบติังาน
ของอาคารต่างๆ เพ่ือ
สร้างบรรยากาศในการ
เรียนการสอนของครู – 
อาจารย ์และนกัศึกษา 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

- มีวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 
– ประปา ไวบ้ริการ
ซ่อมแซมตลอด
ปีงบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

14 โครงการจดัหาและซ่อมบ ารุง
ถงัดบัเพลิงภายในวทิยาลยัฯ 

1. เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือถงั
ดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
2. เพ่ือปรับปรุงระบบป้องกนั
อคัคีภายในวทิยาลยัฯใหมี้
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือป้องกนัการสูญเสีย
ทรัพยสิ์นของราชการอนั
อาจจะเกิดจากอคัคีภยั 
 

1. เชิงปริมาณ 
ไดถ้งัดบัเพลิงชนิดผง
เคมีแหง้ (Dry 
chemical) และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์
〖(co〗_๒) ขนาด 
4.5 กิโลกรัม จ านวน 
20 ถงั ติดตั้งในสถานท่ี
ต่างๆภายในวทิยาลยัฯ
ประกอบดว้ย 
- แผนกวชิาเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ า (โรงเพาะฟัก
น ้ าจืด)จ านวน 1 ถงั 
- แผนกวชิาเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ า (โรงเพาะฟัก
น ้ ากร่อย) จ านวน 1 ถงั 
- แผนกวชิาควบคุม
เรือประมง จ านวน 2 
ถงั 
- แผนกวชิาแปรรูป
สตัวน์ ้ า จ านวน 3 ถงั 
- อาคารรัฐบุรุษ จ านวน 
1 ถงั 
- อาคารวทิยาศาสตร์ 
จ านวน 3 ถงั 
- อาคารเรียน 1 จ านวน 
2 ถงั 
- อาคารอ านวยการ 
จ านวน 2 ถงั 

- ไดถ้งัดบัเพลิงชนิดผงเคมี
แหง้ (Dry chemical) และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด〖์
(co〗_๒) ไวใ้ชเ้สริมสร้าง
ความปลอดภยั ป้องกนั
อคัคีภยัไม่ใหลุ้กลาม และ
สามารถหยบิใชง้านไดท้นัที
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

- อาคารเรียน 3 จ านวน 
2 ถงั 
- อาคารวทิยบริการ 
จ านวน 2 ถงั 
รวม 20 ถงั 
2. เชิงคุณภาพ 
- ไดถ้งัดบัเพลิงชนิดผง
เคมีแหง้ (Dry 
chemical) และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
〖(co〗_๒) ไวใ้ช้
เสริมสร้างความ
ปลอดภยั ป้องกนั
อคัคีภยัไม่ใหลุ้กลาม 
และสามารถหยบิใช้
งานไดท้นัทีเม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉิน 
 

15 โครงการสร้างและพฒันา
เครือข่ายความร่วมมือในการ
จดัการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี (งานทวภิาคี) 

1. เพื่อขยายความ
ร่วมมือกบัองคก์ร สถาน
ประกอบการชุมชน ในการ
จดัการศึกษาระบบทวภิาคี  

ขยายความร่วมมือกบั
องคก์ร สถาน
ประกอบการชุมชน ใน
การจดัการศึกษาระบบ
ทวภิาคี 

ขยายความร่วมมือกบัองคก์ร 
สถานประกอบการชุมชน ใน
การจดัการศึกษาระบบทวิ
ภาคี สดัส่วน 1 แห่งต่อ 
นกัศึกษา 40 คน 

16 โครงการศึกษา ดูงานภูมิ
ปัญญา และวถีิชุมชนลุ่มน ้ า
ทะเลสาบสงขลาของ 
นกัเรียน อศ.กช.(งาน
โครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน) 

1. เพื่อดูงานภูมิ
ปัญญา และวถีิชุมชนลุ่มน ้ า
ทะเลสาบสงขลาของ 
นกัเรียน อศ.กช. 

ดูงานภูมิปัญญา และวถีิ
ชุมชนลุ่มน ้ าทะเลสาบ
สงขลาของ นกัเรียน 
อศ.กช. 

ดูงานภูมิปัญญา และวถีิ
ชุมชนลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา
ของ นกัเรียน อศ.กช.จ านวน 
1 คร้ัง 

17 การใหบ้ริการสงัคม ชุมชน
งานความร่วมมือ(งาน
โครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน) 

1.เพ่ือใหบ้ริการศูนยซ่์อม
สร้างเพื่อชุมชน (งาน
โครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน) 
2.เพื่อฝีกอบรมวชิาชีพ
หลกัสูตรระยะสั้น  

ใหบ้ริการศูนยซ่์อม
สร้างเพื่อชุมชน (งาน
โครงการพิเศษและ
บริการชุมชน) 
ฝีกอบรมวชิาชีพ
หลกัสูตรระยะสั้น 

ใหบ้ริการศูนยซ่์อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน) 
ฝีกอบรมวชิาชีพหลกัสูตร
ระยะสั้น (งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน) 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

(งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน) 
3.เพ่ือถ่ายทอดความรู้เร่ืองชีว
วถีิเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
(งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน) 
 

(งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน) 
ฝึกอบรมเร่ืองชีววถีิ
เพ่ือการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื 
(งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน) 
 

ฝึกอบรมเร่ืองชีววถีิเพื่อการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
(งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พนัธกิจท่ี 4 บริหารจดัการองคก์รดว้ยระบบคุณภาพ ตามหลกัธรรมาภิบาล ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค ์ 

การพฒันาระบบบริหารจดัการ 
กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาระบบบริหารจดัการ  

ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1 โครงการบริหารจดัการงาน
ดว้ยระบบออนไลน์ โดย
จดัตั้งระบบ E-office 

เพื่อใหส้ านกังานมีระบบท่ี
ทนัสมยัในการบริหารจดัการ 

พฒันาระบบ Lan และ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่อพว่งในการ
บริหารงานแบบ online 

มีระบบ Lan และ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพว่ง
ในการบริหารงานแบบ 
online 

2 โครงการอบรมพฒันาการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อพฒันาการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

พฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
วทิยาลยัประมงติณสูลา
นนท ์ 
จ านวน 70 คน 
 

จ านวนผูเ้ขา้รับการอบรมไม่
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 95 และ
สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบติังาน
อยูใ่นระดบัดี 

3 โครงการพฒันาระบบการ
บริหารงาน เพื่อลดความเส่ียง
ภายในองคก์ร 

เพื่อพฒันาระบบการ
บริหารงาน  
และลดความเส่ียงภายใน
องคก์ร 
 

พฒันาระบบการ
บริหารงานภายใน
องคก์ร โดยการใช้
ระบบควบคุมภายใน
ทุกฝ่ายและงาน  

งานในฝ่ายทุกงานไดรั้บการ
พฒันาระบบการบริหาร
จดัการ และเกิดความเส่ียง
นอ้ยท่ีสุด 

4 โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบติั
ราชการตามหลกั ธรรมาภิ
บาล 

เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากร  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบติั
ราชการตามหลกั               
ธรรมาภิบาล 
 

บุคลากรของวทิยาลยัฯ  
จ านวนทั้งส้ิน 70 คน มี
ศกัยภาพ 
ประสิทฺภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบติัราชการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 
 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรท่ีเขา้
อบรมพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน 
 

5 โครงการนิเทศและก ากบั
ติดตามการปฏิบติังานของ
บุคลากรในฝ่ายต่างๆ 

เพ่ือนิเทศและก ากบัติดตาม
การปฏิบติังานของบุคลากร
ในฝ่ายต่างๆ 

บุคลากรของวทิยาลยัฯ 
จ านวนทั้งส้ิน 70 คน
ในแต่ละฝ่ายต่างๆ 
ไดรั้บการนิเทศก ากบั
ติดตามการปฏิบติังาน 

มีนิเทศและก ากบัติดตาม 
การปฏิบติังานของบุคลากร
ในฝ่ายต่างๆ อยา่นอ้ยเดือน
ละ 1 คร้ัง 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

6 โครงการประเมินความพึง
พอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อ
การใหบ้ริการของงานในฝ่าย
ต่างๆ โดยใชร้ะบบออนไลน์ 
(QR CORD) 

เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการของงานในฝ่าย
ต่างๆ โดยใชร้ะบบออนไลน์ 
(QR CORD) 

ประเมินความพึงพอใจ
ขอผูรั้บบริการท่ีมีต่อ
การใหบ้ริการของงาน
ในฝ่ายต่างๆ โดยใช้
ระบบออนไลน์ (QR 
CORD) 

ระดบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการของงานในฝ่าย
ต่างๆ อยูใ่นระดบัดี 

7 โครงการพฒันาครูตาม
แผนพฒันาตนเองรายบุคคล 
(ID PLAN) 

เพื่อพฒันาครูตามแผนพฒันา
ตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 

ครูทุกคนของวทิยาลยั
จ านวนทั้งส้ิน .....คน มี
การพฒันาตนเองตาม
แผนท่ีก าหนดไว ้

ร้อยละ 100 ของบุคลากร ครู
ท่ีไดรั้บการพฒันาตาม
แผนพฒันาตนเองรายบุคคล 
(ID PLAN) 

8 โครงการจดัท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อจดัท ามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ครูทุกคนไดรั้บคู่มือ
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

มีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
และสามารถน าไปปฏิบติัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

9 โครงการจดัท าแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 

เพื่อจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 

ครูทุกคนไดรั้บคู่มือ
แผนพฒันาการจดั
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

มีแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 

10 โครงการประชุมจดัท า
รายงานผลการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 2561 

1. เพื่อประชุม
จดัท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 2561 
2. เพื่อประชุม
ช้ีแจง งานประกนัฯ  แก่ครู 
บุคลากรของวทิยาลยัฯ 
 

1. ครูทุกคน
ไดรั้บคู่มืองานประกนั
ฯ 
2. ผูป้กครอง
ทุกคนไดรั้บเอกสาร
สรุปงานประกนัฯ 
3. นกัเรียน
และนกัศึกษาทุกคน
ไดรั้บเอกสารงาน
ประกนั 
 

มีรายงานผลการประเมิน
ตนเอง  
ปีการศึกษา 2561 
 

11 โครงการจดัท าแผนปฏิบติั
การ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ของสถานศึกษา 

เพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ของสถานศึกษา 
 

1. ร้อยละ
ของจ านวนผูเ้ขา้
ประชุม(95) 

มีแผนปฏิบติัการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ของ
สถานศึกษา 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

2.
 แผนปฏิบั
ติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ของ
สถานศึกษา สามารถ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

และสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบติัได ้
 

12 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันา
สถานศึกษา (พ.ศ. 2562 - 
2565) 

เพื่อประชุมเชิงปฏิบติัการ
จดัท าแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาสถานศึกษา 
(พ.ศ. 2562 - 2565) 
 

1. ร้อยละของจ านวนผู ้
เขา้ประชุม(95) 
2. แผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาสถานศึกษา 
(พ.ศ. 2562 - 2565) 
สามารถน าไปใชไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

มีแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
สถานศึกษา (พ.ศ. 2562 - 
2565) 
และสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบติัได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พนัธกิจท่ี 4 บริหารจดัการองคก์รดว้ยระบบคุณภาพ ตามหลกัธรรมาภิบาล ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค ์ 

พฒันาปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน  
กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน  

ที ่  แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1  โครงการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ในสถานศึกษา 

1. เพ่ือสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ใน
สถานศึกษา 
2. เพื่อพฒันาครูให้
เขา้ใจกระบวนการและ
ขั้นตอนวธีิการของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 

มีการจดัตั้งกลุ่ม
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ครบตาม
สดัส่วนของครูใน
สถานศึกษา คือ 4-
8 คนต่อ 1 กลุ่ม 

ร้อยละ 100 ของครูผู ้
ด าเนินกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
(PLC) ในสถานศึกษา  
 

2  โครงการนิเทศ
กระบวนการ จดัการ
เรียนการสอน 

1. เพื่อ
พฒันาการจดัการเรียน
การสอนใหมี้คุณภาพ 
2. เพื่อนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
การจดักระบวนการ
เรียนรู้ 
 

มีการนิเทศ
กระบวนการ
จดัการเรียนการ
สอนของครูผูส้อน 
อยา่งนอ้ยเดือนละ 
1 คร้ัง 

อยละ 100 ของ
ครูผูส้อนใน
สถานศึกษาไดรั้บการ
นิเทศและเกิดการ
พฒันากระบวนการ
เรียนการสอน 

3  โครงการจดัหอ้งเรียน
มาตรฐานประจ าแผนก
วชิา (หอ้งเรียน
ทนัสมยั) 

1. เพื่อพฒันา
และยกระดบัการเรียน
การสอน 
2. เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ทกัษะการใช้
เทคโนโลยขีองครูและ
นกัเรียน นกัศึกษา 
 

1. มี
หอ้งเรียนทนัสมยั 
2.
 ผูส้อ
นและนกัศึกษาได้
ใชห้อ้งเรียนในทุก
รายวชิา 
 

มีหอ้งเรียนมาตรฐาน
ประจ าแผนกวชิา 
(หอ้งเรียนทนัสมยั) 
อยา่งนอ้ยจ านวน 1 
หอ้งเรียน 
 

4  โครงการจดัหา
ครุภณัฑส์นบัสนุน
หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ 

1. เพื่อพฒันา
และยกระดบั การเรียน
การสอน 

1.
 ตอ้งก
ารจดัหาครุภณัฑท่ี์
ประกอบการเรียน

มีครุภณัฑท่ี์สนบัสนุน
หอ้งเรียนและ
หอ้งปฏิบติัการครบทุก
แผนกวชิา 



ที ่  แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

2. เพื่อ
ส่งเสริมและพฒันา
ยกระดบัสนบัสนุนการ
เรียนรู้ของนกัเรียน
นกัศึกษา 
 

การสอนใน
หอ้งเรียนและ
หอ้งปฏิบติัการ
อยา่งนอ้ยแผนก
วชิาละ1ชุด 

5  โครงการพฒันางาน
ฟาร์ม เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ทางดา้นวชิาชีพ
ประมง 

1. เพื่อพฒันา
งานฟาร์มใหเ้ป็นแหล่ง
เรียนรู้และฝึกทกัษะ
ใหก้บันกัเรียน
นกัศึกษา 
2. เพื่อสร้าง
รายไดใ้หก้บั
สถานศึกษา 
 

1.
 พฒัน
างานฟาร์มของ
วทิยาลยัฯ เพื่อ
รองรับการเรียนรู้ 
และการฝึกทกัษะ
ของนกัศึกษา และ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน 

1. งานฟาร์ม
ของวยิาลยัฯ ไดรั้บการ
พฒันาและยกระดบั
เทียบเท่ากบั
มาตรฐานสากลอยา่ง
นอ้ย 1 ฟาร์มตวัอยา่ง 

6  โครงการจดัหา
ครุภณัฑส์นบัสนุนการ
เรียน/หอ้งปฏิบติัการ 

1.เพื่อจดัหาครุภณัฑ์
สนบัสนุนการเรียน/
หอ้งปฏิบติัการ ให้
เพียงพอต่อการใชง้าน 
2. เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการจดัการ
เรียนการสอน ต่อ
ครูผูส้อน 
 

มีครุภณัฑ์
สนบัสนุนการ
เรียน/
หอ้งปฏิบติัการ ท่ี
ทนัสมยั 

งานส่ือการเรียนการ
สอน วทิยาลยัประมง
ติณสูลานนทมี์ครุภณัฑ์
สนบัสนุนการเรียน/
หอ้งปฏิบติัการ และ
อ านวยความสะดวกแก่
ครูผูส้อน 

7  โครงการซ่อมบ ารุง
ครุภณัฑ-์ยานพาหนะ 

เพ่ือซ่อมแซม ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ ใหใ้ชง้าน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซม ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ ใหใ้ช้
งานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
จ านวน ๒๐ 
รายการ 

๑. ครุภณัฑ ์- 
ยานพาหนะ ไดรั้บการ
ซ่อมบ ารุง ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ ๖๐ จากบนัทึก
การขอจดัซ่อม 
๒. ความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการ ในระดบั 
ดี 
 



ที ่  แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

8  โครงการจดัหาวสัดุ 
อุปกรณ์ งานอาคาร 

เพื่อบริการงานดา้น 
อาคารสถานท่ี  

บริการความ
สะดวกในการใช้
อาคาร ไดย้า่ง
เหมาะสม 

ความพึงพอใจในการ
ใชอ้าคาร ในระดบั ดี 

9  โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน ์

เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ 
ใหเ้ป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สวยงาม 

ภูมิทศัน์ ไดรั้บการ
ดูแล-ปรับปรุง 
ดูแลอยา่ง
สม ่าเสมอ 

ภูมิทศัน์ ไดรั้บการ
ดูแล-ปรับปรุง ไม่นอ้ย
กวา่ ร้อยละ ๕๐ ของ
พ้ืนท่ี 

10  โครงการปรับปรุง
ระบบชลประทาน 

เพื่อปรับปรุงระบบทาง
น ้ าเขา้ น ้ าออก ใหมี้
ประสิทธิภาพ 

ระบบน ้ าเขา้-น ้ า
ออก ระยะทาง 
๑,๕๐๐ เมตร 

ระบบชลประทาน 
ไดรั้บการปรับปรุง ไม่
นอ้ยกวา่  ร้อยละ ๕๐ 
ของระบบ 

11  โครงการ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง อาคาร-
บา้นพกั 

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคาร บา้นพกั ครู-
บุคลากร ใหส้ามารถใช้
งานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม อาคาร 
บา้นพกั ครู-
บุคลากร จ านวน 
๕ หลงั 

อาคาร-บา้นพกั ไดรั้บ
การซ่อมแซม ไม่นอ้ย
กวา่  ร้อยละ ๑๐ จาก
บนัทึกการขอจดัซ่อม 

12  โครงการจดัซ้ือน ้ ามนั
เช้ือเพลิง 

เพ่ือจดัหาน ้ ามนั
เช้ือเพลิง ใหก้บั
ยานพาหนะ และ
เคร่ืองยนต ์ 

น ้ามนัเช้ือเพลิง  การเบิกจ่าย น ้ ามนั
เช้ือเพลิง ท าได ้ไม่นอ้ย
กวา่ ๘๐% ของบนัทึก
การขอจดัหา 

 

 

 

 

 

 

 



 

พนัธกิจท่ี 5 ส่งเสริมการวจิยัและพฒันานวตักรรมเทคโนโลยดีา้นการเกษตรและประมงแนวใหม่  
เป้าประสงค ์ 

การวจิยัและพฒันานวตักรรม 
กลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้รู นกัเรียน นกัศึกษา ท าวจิยั และนวตักรรม 

ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1 โครงการฝึกอบรมเทคนิค
ระเบียบวธีิวจิยั 

เพื่อจดัอบรมระเบียบวธีิการ
ท าวจิยัใหก้บัครู 

ครูไดรั้บการอบรมใน
การท าวจิยั 

ครูไดรั้บการอบรมในการท า
วจิยั 

2 2 โครงการน าเสนอผลงาน
วชิาการของครูและนกัเรียน
นกัศึกษา 

เพื่อน าเสนอผลงานวชิาการ
ของครูและนกัเรียนในการ
ประชุมวชิาการ 

ครูจดัท าวจิยัชั้นเรียน
หรือวชิาชีพ 
นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมการ
ประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ 
 

๑) นกัศึกษาส่ง
ผลงานเขา้ร่วมการประกวด
โครงงานวทิยาศาสตร์ ใน
ระดบั ปวช. และระดบั ปวส. 
อยา่งนอ้ยระดบัละ 1 เร่ือง/ปี
การศึกษา หรือส่งผลงาน
น าเสนอในการประชุม
วชิาการ 
๒) ครูจดัท าวจิยัใน
ชั้นเรียนหรือวจิยัวชิาชีพอยา่ง
นอ้ย 1 ช้ิน/ภาคเรียน 
 

3 โครงการประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ นวตักรรมของ
ครู และนกัเรียน นกัศึกษา 

เพื่อน าเสนอผลงานวชิาการ
ของครูและนกัเรียนในการ
ประชุมวชิาการ 

ครูจดัท าวจิยัชั้นเรียน
หรือวชิาชีพ 
นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมการ
ประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ 
 

๑) นกัศึกษาส่ง
ผลงานเขา้ร่วมการประกวด
โครงงานวทิยาศาสตร์ ใน
ระดบั ปวช. และระดบั ปวส. 
อยา่งนอ้ยระดบัละ 1 เร่ือง/ปี
การศึกษา หรือส่งผลงาน
น าเสนอในการประชุม
วชิาการ 
๒) ครูจดัท าวจิยัใน
ชั้นเรียนหรือวจิยัวชิาชีพอยา่ง
นอ้ย 1 ช้ิน/ภาคเรียน 
 

4 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑร่์วมกบั
ชุมชน 

มีผลงานวจิยัร่วมกบั
ชุมชน 

จ านวนนวตักรรมใหม่ท่ี
พฒันามาจากภูมิปัญญา
ชุมชน อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

5 โครงการประเมินผลของการ
จดักิจกรรมของนกัศึกษาใน
วทิยาลยั 

เพื่อประเมินผลการจดั
กิจกรรมของวทิยาลยั 

กิจกรรมท่ีจดัข้ึนมีการ
ประเมินทุกกิจกรรม 

จ านวนนวตักรรมใหม่ท่ี
พฒันามาจากภูมิปัญญา
ชุมชน อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

6 โครงการอบรมดา้นการเขียน
แผนการวจิยัและส่ิงประดิษฐ ์

เพื่อใหค้รูสามารถเขียน
แผนการวจิยัและส่ิงประดิษฐ์
ได ้

ครูไดรั้บความรู้การท า
วจิยัและนวตักรรม 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดมี้ความรู้ดา้นการวจิยั
และพฒันาดา้นนวตักรรม
และส่ิงประดิษฐ ์ 1 คร้ัง/ปี/
คน 

7 โครงการสนบัสนุนการวจิยั 
นวตักรรมและเทคโนโลยี
ดา้นการประมงของครู 

เพื่อใหค้รูไดรั้บการ
สนบัสนุนการท าวจิยัและ
นวตักรรม 

ครูไดรั้บการสนบัสนุน
การท าวจิยั 

ร้อยละ 100 ของครูท่ีไดรั้บ
การสนบัสนุนการท าวจิยั 

8 โครงการสนบัสนุนการวจิยั 
นวตักรรมและเทคโนโลยี
ดา้นการประมงของผูเ้รียน 

เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บการ
สนบัสนุนใหท้ าโครงการ
ส่ิงประดิษฐ ์

ผูเ้รียนไดรั้บการ
สนบัสนุนการท า
โครงการและ
ส่ิงประดิษฐ ์

ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนการ
จดัท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์

9 โครงการวจิยังานฟาร์ม
ตน้แบบ 

เพื่อใหค้รูไดท้ าวจิยัจากการ
ท าฟาร์ม 

ครูไดท้ าวจิยัจากการท า
ฟาร์ม 

1) ร้อยละของครูท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนการท าวจิยั 
2) จ านวนผลงานวจิยั/
นวตักรรมงานฟาร์ม 
 

10 โครงการสมัมนาน าเสนอ
ผลงานวชิาการและ
เทคโนโลยทีางดา้นการ
ประมง 

- เพื่อใหค้รูและ
นกัศึกษาไดน้ าเสนอผลงาน
วชิาการ 
- เพื่อใหค้รูและ
นกัศึกษาไดเ้ผยแพร่
ผลงานวจิยัลงในวารสาร 
หรืออ่ืนๆ 
 

- ผลงาน
ของครูและนกัศึกษา
ไดรั้บการเผยแพร่ใน
วารสารการประชุม
วชิาการหรืออ่ืนๆอยา่ง
นอ้ย 1 ช่องทาง 

1) ร้อยละ
ผลงานวจิยัของครูและ
นกัศึกษาท่ีไดรั้บการเผยแพร่ 
2) จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่ อยา่งนอ้ย 1 
ช่องทาง 
 

11 โครงเผยแพร่ผลงานวจิยัและ
เทคโนโลยทีางดา้นการ
ประมง 

- เพื่อใหค้รูและ
นกัศึกษาไดน้ าเสนอผลงาน
วชิาการ 
- เพื่อใหค้รูและ
นกัศึกษาไดเ้ผยแพร่

- ผลงาน
ของครูและนกัศึกษา
ไดรั้บการเผยแพร่ใน
วารสารการประชุม
วชิาการหรืออ่ืนๆอยา่ง
นอ้ย 1 ช่องทาง 

1) ร้อยละ
ผลงานวจิยัของครูและ
นกัศึกษาท่ีไดรั้บการเผยแพร่ 
2) จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่ อยา่งนอ้ย 1 
ช่องทาง 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

ผลงานวจิยัลงในวารสาร 
หรืออ่ืนๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พนัธกิจท่ี 6 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพและทนัสมยั 
เป้าประสงค ์ 

ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจดัการ 
กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาระบบเทคโนโลยส่ืีอสารและสารสนเทศ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1 โครงการจดัซ้ือลิขสิทธ์ิ
โปรแกรมป้องกนัไวรัส 
(Antivirus) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัขอ้มูลทางระบบ
เครือข่าย 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ไดรั้บการติดตั้ง
โปรแกรมป้องกนั
ไวรัส จ านวน ๓๐ 
เคร่ือง 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดรั้บการ
ติดตั้งระบบป้องกนัไวรัส ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๕ 

2 โครงการจดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์
งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการดา้นเครือข่าย 

พ้ืนท่ีท่ีจดัการเรียนการ
สอน ไดรั้บบริการดา้น
ระบบเครือข่าย  

๑. ระบบสารสนเทศ สามารถ
ใหบ้ริการไดค้รอบคลุมไม่
นอ้ยกวา่               ร้อยละ ๖๐ 
๒. ความพึงพอใจในการใช้
บริการ ในระดบั ดี 
 

3 โครงการจดัหา และจดัท า
ระบบ e-office ภายใน
วทิยาลยั 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
รับส่งขอ้มูล ทางราชการ 

ครู-บุคลากร จ านวน 
๗๐ คน ไดรั้บขอ้มูล 
ข่าวสาร ทางราชการ 
ทนัก าหนดเวลา 

๑. การรับส่งขอ้มูล เอกสาร
ราชการ สามารถสืบคน้
ยอ้นหลงัได ้ไม่นอ้ยกวา่     
ร้อยละ ๕๐ 
๒. การรับส่งขอ้มูล เอกสาร
ราชการ ด าเนินการแลว้เสร็จ
ใน ๓ วนั ท าการ ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ ๗๐ 
๓. ความพึงพอใจในการใช้
บริการ ในระดบั ดี 
 

4 โครงการพฒันาการเบิกจ่าย
โดยระบบ gfmis 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ครู-บุคลากร จ านวน 
๗๐ คน เบิกจ่าย
งบประมาณ ไดต้รง
ตามเวลาท่ีก าหนด 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
แลว้เสร็จใน ๕ วนั ท าการ 
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ ๗๐ 
๒. ความพึงพอใจในการใช้
บริการ ในระดบั ดี 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

5 การจดัการบญัชีดา้นระบบ
สารสนเทศ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จดัท าระบบบญัชี 

๑. การบนัทึกขอ้มูล
ดา้นการบญัชีเป็น
ปัจจุบนั  
๒. ตรวจสอบทาง
ระบบสารสนเทศได ้
 

๑. การตรวจสอบขอ้มูลดา้น
งานบญัชี ยอ้นหลงัได ้           
แลว้เสร็จใน ๓ วนั ท าการ ไม่
นอ้ยกวา่ ร้อยละ ๘๐ 
๒. ความพึงพอใจในการใช้
บริการ ในระดบั ดี 
 

6 โครงการจดัหาครุภณัฑ์
สนบัสนุนการเรียนการสอน 
- งานส่ือการเรียนการสอน 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลย ี

จดัหาครุภณัฑ์
สนบัสนุนการเรียน/
หอ้งปฏิบติัการ ประจ า
งานส่ือ การเรียนการ
สอน  
๑. เคร่ืองเสียงแบบ
พกพา  จ านวน 1  
เคร่ือง   
๒. Smart TV 55 น้ิว 
จ านวน 2  
เคร่ือง  
๓. กลอ้งบนัทึกภาพ
เคล่ือนไหว จ านวน 1  
ตวั  
๔. Converter VGA 
Switch 4 port จ านวน 5 
ตวั     
๕. Converter HDMI to 
VGA Cable จ านวน 4  
ตวั 
 

จดัหาครุภณัฑส์นบัสนุนการ
เรียน/หอ้งปฏิบติัการ ประจ า
งานส่ือ การเรียนการสอน  
๑. เคร่ืองเสียงแบบพกพา  
จ านวน 1  เคร่ือง   
๒. Smart TV 55 น้ิว จ านวน 
2  เคร่ือง  
๓. กลอ้งบนัทึกภาพ
เคล่ือนไหว จ านวน 1  
ตวั  
๔. Converter VGA Switch 4 
port จ านวน 5 ตวั     
๕. Converter HDMI to VGA 
Cable จ านวน 4  ตวั 
 

7 โครงการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
สนบัสนุนการเรียนการสอน 
- ส่ือ โสตทศันูปกรณ์ - ศูนย์
วทิยบริการ 

เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลย ี

ครู-บุคลากร นกัศึกษา 
จ านวน ๓๐๐ คน ใช้
บริการงานส่ือฯ  
และศูนยว์ทิยบริการ 
 

๑. อุปกรณ์หอ้ง IT๒-๔ 
หอ้งสมุด หอ้งส่ือ หอ้ง
ประชุม หอ้งสมุด ไดรั้บการ
ซ่อมแซม พร้อมใชง้านไม่
นอ้ยกวา่ ร้อยละ ๘๐ จาก
จ านวนอุปกรณ์ท่ีใชง้านได ้



ที ่ แผนงาน โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

๒. ความพึงพอใจในการใช้
บริการ ในระดบั ดี 
 

8 โครงการพฒันาและบริการ
งานเอกสารการพิมพ ์

๑. เพื่อใหบ้ริการดา้นการ
พิมพ ์แก่ ครู-บุคลากร 
๒. เพ่ือจดัหาเคร่ืองถ่าย
เอกสาร  
 

๑. ครู-บุคลากร จ านวน 
๗๐ คน ไดรั้บบริการ
ดา้นการพิมพ ์
๒. เช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร จ านวน ๓ 
เคร่ือง 
 

๑. ครู-บุคลากร ใชบ้ริการ
ดา้นเอกสารการพิมพ ์ไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ ร้อยละ ๗๐ 
๒. จดัหาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ได ้ไม่นอ้ยกวา่ ๓ เคร่ือง 
๓. ความพึงพอใจในการใช้
บริการ ในระดบั ดี 
 

9 โครงการพฒันาปรับปรุง
ระบบแม่ข่ายหลกัของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือปรับปรุงแม่ข่ายของ
วทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานและ
ทนัสมยั 

เชิงปริมาณ 
ปรับปรุงระบบแม่ข่าย
ในสถานศึกษาครบทุก
จุด 
เชิงคุณภาพ 
1.ปรับปรุงแม่ข่ายใหมี้
ประสิทธิภาพ 
2.ระดบัความพึงพอใจ
ในการใชง้านระบบ
เครืออยู ่
ระดบัดี 
 

1.ปรับปรุงแม่ข่ายใหมี้
ประสิทธิภาพ 
2.ระดบัความพึงพอใจในการ
ใชง้านระบบเครืออยู ่
ระดบัดี 
 

10 โครงการปรับปรุงเครือข่าย
ภายในสถานศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
เครือข่ายใหมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
เพ่ิมระบบเครือข่ายใน
สถานศึกษาให้
ครอบคลุม 
ทุกจุด 
เชิงคุณภาพ 
1.ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายใหมี้
ประสิทธิภาพ 
2.ระดบัความพึงพอใจ
ในการใชง้านระบบ

1.ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้
มีประสิทธิภาพ 
2.ระดบัความพึงพอใจในการ
ใชง้านระบบเครือข่ายของ
วทิยาลยัฯ อยูร่ะดบัดี 
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เครือข่ายของวทิยาลยัฯ 
อยูร่ะดบัดี 
 

 


