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คำนำ 
 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอที่ 3 ใหสถานศกึษาแตละแหงจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกำหนด พรอมทั ้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว  จัดใหมีการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง
รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป 
เพื่อใหการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหหนวยงาน      
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหนาที่ในการใหคำปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา 
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 
2563 เพื ่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ และเปนแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ อันจะนำไปสู
การพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามพันธกิจของสถานศึกษา และมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณ คณะครู บุคลากรทุกฝาย นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
ตลอดจนผูที ่เกี ่ยวของทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     
จนเปนผลสำเรจ็ และสงผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป 
 
 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
พฤษภาคม 2564 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข 
 

คำชี้แจง 
 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศกึษาอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา สวนที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสวนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 วิทยาลัยฯ มีหนาที่ในการดำเนินการประกันคุณภาพฯ ตามแนวทางของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และสรางความ
เชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ และสาธารณชน 
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สารบัญ 
 

           หนา 
คำนำ             ก 
คำชี้แจง             ข 
สารบัญ             ค 
สวนท่ี 1 ขอมูลปจจุบันของสถานศกึษา         1 
สวนท่ี 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       10 
สวนท่ี 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    36 
ภาคผนวก           89 
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สวนท่ี 1 
ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา 

 
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
 

 
1.2 ขอมูลดานบุคลากร 

 1.๒.1 จำนวนครู จำแนกตามแผนกวิชา 

 
 

แผนกวิชา 
จำนวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ประจำ 

ครูพิเศษ มี ไมมี 
ปริญญา

เอก 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

ตรี 

ต่ำกวา
ปริญญา

ตร ี
๑. เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ๒๑ 1๘ ๓ 1๗ ๔ - 1๔ ๗ - 
๒.อุตสาหกรรมประมง ๓ ๓ - ๓ - - ๒ 1 - 
๓. การควบคุม 
    เรือประมง 

๔ 2 ๒ ๓ ๑ - - ๔ - 

๔. สามัญสัมพันธ ๑๓ 1๒ 1 1๓ - - 1๐ ๓ - 
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 1.๒.2 จำนวนบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

ฝาย/งาน จำนวน(คน) 

สถานภาพ 

ขาราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจางประจำ ลูกจางช่ัวคราว 

๑. ฝายบริหารทรัพยากร      

    งานบริหารทั่วไป 4 1 - 2 1 

    งานบุคลากร ๒ ๑ - - 1 

    งานการเงิน 2 1 - 1 - 

    งานบัญช ี ๒ ๑ - - 1 

    งานพัสดุ ๖ ๑ 1 3 1 

    งานอาคารสถานที่ ๑๘ ๕ ๑ 2 ๑๐ 

    งานทะเบียน ๓ ๑ 1 - 1 

    งานประชาสัมพันธ ๔ ๑ - - ๓ 

รวม ๔๑ ๑2 3 8 1๘ 

๒. ฝายแผนงานและความรวมมือ      

    งานวางแผนและงบประมาณ ๒ ๑ - - ๑ 

    งานศนูยขอมูลสารสนเทศ ๔ ๒ 1 - 1 

    งานความรวมมือ ๖ ๔ ๒ - - 

    งานวิจัยพัฒนาฯ ๑๔ ๗ ๓ - ๔ 

    งานประกันคณุภาพฯ ๘ ๕ ๒ - ๑ 

    งานสงเสริมผลผลิตและการคา ๑๑ ๔ ๑ - ๖ 

    งานฟารมและโรงงาน ๑๑ ๑๐ - - 1 

รวม ๕6 ๓๓ ๙ - ๑4 

๓. ฝายพัฒนากิจการนักเรียนฯ      

    งานกิจกรรม ๖ ๔ 1 - ๑ 

    งานครูที่ปรึกษา ๔ ๓ 1 - - 

    งานปกครอง ๘ ๕ ๓ - - 

    งานแนะแนว ๙ ๖ ๑ - ๒ 

    งานสวัสดิการฯ 1๑ ๓ - 1 ๗ 
    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 1๐ ๔ ๒ ๑ ๒ 

รวม ๔๘ ๒๕ ๘ ๒ 1๒ 
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 1.3 ขอมูลดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 
   1.3.1 จำนวนผูเรียนจำแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป  
                     (ปที่จัดทำรายงาน สำรวจ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖3 ของปการศึกษาท่ีรายงาน) 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นป 

รวม 

1 2  3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

สม
ทบ

 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 71 - - 22 - - - 42 - - 135 

- สาขางานแปรรูปสัตวน้ำ
(อศ.กช.) 

31 - - - - - - - - - 31 

- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
  (อศ.กช.) 

44 - - 8 - - - 23 - - 75 

รวม 146 - - 30 - - - 65 - - 241 

ระดับ ปวส. 
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 71 30 - 61 - - 18 - - - 180 

- สาขางานแปรรูปสัตวน้ำ 9 21 - 5 40 - - - - - 75 
- สาขางานการเดินเรือ 48 - - 19 - - - - - - 67 

รวม 128 51 - 85 40 - 18 - - - 322 

รวมทั้งหมด 274 51 - 115 40 - 18 65 - - 563 

ฝาย/งาน จำนวน(คน) 

สถานภาพ 

ขาราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจางประจำ ลูกจางช่ัวคราว 

๔. ฝายวิชาการ      

งานหลักสูตรและการสอน ๓ ๑ 1 - 1 

งานวัดผล ๔ ๒ ๑ - 1 

งานวิทยบริการและหองสมุด ๔ ๑ 1 - ๒ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๗ ๔ ๑ - ๒ 

งานสื่อการเรียนการสอน ๔ - 2 - ๒ 

รวม ๒๒ ๘ ๖ - ๘ 
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1.3.2 จำนวนผูเรียนจำแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันป (ทวิศึกษา) 
 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นป 

รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

- - - - 

- สาขางานแปรรปูสัตวน้ำ - - - - 

- สาขางานควบคุมเรือประมง - - - - 

รวมทั้งหมด - - - - 
 

1.3.3 จำนวนผูสำเร็จการศกึษา ป (2562) 
           จำนวนผูสำเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 
  

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นป 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
- สาขางานแปรรปูสัตวน้ำ 

รวม 

 
55 
- 

55 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
55 
- 

55 
ระดับ ปวส. 
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
- สาขางานแปรรปูสัตวน้ำ 
- สาขางานควบคุมเรือประมง 

รวม 

 
51 
5 

18 
74 

 
17 
25 
- 

42 

 
- 
- 
- 
- 

 
68 
30 
18 

116 
รวมทั้งหมด 129 42 - 171 

 
1.4 ขอมูลดานหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 

1.4.1 การจัดการศึกษา 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จัดการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2527 จนถึงปจจุบัน ไดพัฒนาและ 

จัดการศึกษาเจริญกาวหนาขึ้นตามลำดับ ในปจจุบัน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จัดการศึกษา 3 หลักสูตร คือ 
1.4.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ (อศ.กช.) และ สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ (อศ.กช.) 
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1.4.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำ และสาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ 

ประเภทวิชาพาณิชยนาวี สาขาวิชาการเดินเรือ และจัดการศึกษาทวิภาคี สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ  
(วิทยาลัยในโรงงาน) จัดการเรียนการสอนรวมกับ บริษัท แปซิฟคแปรรูปสัตวน้ำ จำกัด (PFP) และบรษิัท แมนเอ 
โฟรสเซนฟูดส จำกัด (ManA)  

1.4.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรอืสายปฏิบัติการ  
วิทยาลัยฯ เปดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำ โดยมีบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด บริษัทหองปฏิบัติการกลาง  
(ประเทศไทย) จำกัด และฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำสงวนพงศ เปนสถานประกอบการรวมผลิต 

 
1.5 ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

1.5.1 อาคารและส่ิงกอสราง ซ่ึงใชประโยชนทางการศึกษา มีดังนี้ 
ตารางที่ 1 อาคารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ (อาคารเรียน 1 ) เปนอาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก 

2 ชั้น ประกอบดวย 
ชั้น หมายเลขหอง การใชประโยชน 

ชั้น 1  111 สำนักงานแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
 112 หองเรียน 
 113 หองเรียน 
 114 หองเรียนวิชาภาษาไทย 

ชั้น 2 121 หองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 
 122 หองพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
 123 หองเรียน 
 124 หองเรียน 
 125 หองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 

ตารางที่ 2 อาคารวิทยาศาสตรประมง (อาคารเรียน 2) เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
ประกอบดวย 

ชั้น หมายเลขหอง การใชประโยชน 
ชั้น 1 211,213 หองเรียน 

 212 หองปฏิบัติการแพลงกตอน 
 214 หองปฏิบัติการชีววิทยาปลา 

ชั้น 2 221,223 หองปฏิบัติการทั่วไป 
 222 หองปฏิบัติการเคมี 
 224 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา โรคและปรสิต 
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ตารางที่ 3 อาคารเรียน 3 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 3 ชั้น ประกอบดวย 
ชั้น หมายเลขหอง การใชประโยชน 

ชั้น 1 311 - 312 หองเรียน 
 313 หองประกันคุณภาพฯ และหองวิจัยฯ 
 314 สำนักงานเอกสารการพิมพ 
 315 หองพยาบาล และงานครทูี่ปรึกษา 
 316 หองแนะแนว 

ชั้น 2 321 - 323 หองเรียน 
 324 หองเรียน MEP 
 325-326 หองเรียน 

ชั้น 3 331 - 334 หองเรียน นักศึกษา ป.ตรี 
 

ตารางที่ 4 อาคารเอนกประสงค (อาคารเรียน 4) ประกอบดวย 
ชั้น หมายเลขหอง การใชประโยชน 

ชั้น 1 ลานเอนกประสงค รานคาสหการพรานทะเล และโรงอาหาร 
 

ตารางที่ 5 อาคารเพาะฟกสัตวน้ำกรอย (อาคารเรยีน 5) และอาคารเดนมารก ประกอบดวย 
ชั้น หมายเลขหอง การใชประโยชน 

ชั้น 1 510 หองพักครู 
 520 หองเรียน 
 530 หองเรียน 
 540 หองเรียน 

 
ตารางที่ 6 อาคารเรียนเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด (อาคารเรียน 6) ประกอบดวย 

ชั้น หมายเลขหอง การใชประโยชน 
ชั้น 1 610 โรงเพาะฟกปลาสวยงาม 

 611 หองพักครู 
 620 หองเรียน 
 630 หองเรียน 
 640 โรงเพาะฟกสัตวน้ำจืด 

 
ตารางที่ 7 อาคารคณะอุตสาหกรรมประมง (อาคารเรียน 7) ประกอบดวย 

ชั้น หมายเลขหอง การใชประโยชน 
ชั้น 1 711 อาคารแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ำ 

 712 หองปฏิบัติการ 
 713 หองเรียนทฤษฎี 
 730 หองจุล 
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ตารางที่ 8 อาคารคณะชางประมง (อาคารเรยีน 8) ประกอบดวย 
ชั้น หมายเลขหอง การใชประโยชน 

ชั้น 1 810 หองเรียนอาคารชางประมง 
 811 หองพักครู 
 820 หองเรียนอาคารซอมสรางเรือ 
 821 หองพักครู 
 830 หองเรียนอาคารชางกลโลหะ 
 831 สำนักงานแผนกวิชาการควบคุมเรือประมง 

 
ตารางที่ 9 อาคารฝกอบรม (อาคารเรียน 9) เปนสำนักงานงานกิจกรรม ประกอบดวย 

ชั้น หมายเลขหอง การใชประโยชน 
ชั้น 1 911 หองพักครู 

 912 หองอเนกประสงค 
ชั้น 2 920 หองพักครู 

 921 หองเรียน 
 922 หองเรียน 

 
ตารางที่ 10 อาคารสำนักงานทวิภาคี ประกอบดวย 

ชั้น หมายเลขหอง การใชประโยชน 
ชั้น 1 011 หองพักครู 

 012 หองเรียน 
ชั้น 2 021,022 หองปฏิบัติการควบคุมเรือประมง 

 
ตารางที่ 11 อาคารแสดงพันธุสัตวน้ำ ประกอบดวย 

ชั้น หมายเลขหอง การใชประโยชน 
ชั้น 1 A01 สำนักงานแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

 A02 หองสมุด 
ชั้น 2 A03 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา/โรคสัตวน้ำ 

 A04 หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ำ 
 A05 หองบรรยายรวม 
 A06 สำนักงานสมาคมศิษยเกาฯ 
 A07 หองปฏิบัติการ PCR 
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สิ่งกอสรางอื่นๆ นอกจากอาคารตางๆ ที ่กลาวมาแลว วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ยังมี
สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 12 สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ประกอบดวย 
ชื่ออาคาร การใชประโยชน 

1. อาคารอำนวยการ 1 หลัง 1.1 เปนอาคารที่ประกอบดวยหองผูอำนวยการ หองรอง
ผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากร ฝายพัฒนาการศึกษา 
ฝายแผนงานและความรวมมือ และฝายวิชาการ 

 1.2 ห  อ งทำ ง านขอ ง ง า น กา ร เ ง ิ น  ง าน ส า รบ รรณ                   
งานบุคลากร งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน   
การสอน งานวัดผลและประเมินผล งานประชาสัมพันธ            
งานความรวมมือ งานวางแผน และหองประชุม 

2. อาคารหอประชุม 1 หลัง 2. จัดกิจกรรมและเปนที ่จัดประชุมนักศึกษา สำนักงาน
ประกันคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา 

3. อาคารพัสดุกลาง 1 หลัง 3. สำนักงานพัสดุกลาง 
4. อาคารชั้นเดยีว 1 หลัง 4. สำนักงาน อกท. 
5. หอพักนักศกึษา 1 หลัง 5. เปนที่พักของนักศึกษา 
6. บานพัก ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง 6. เป นบ  านพ ักผ ู อ ำนวยการสถานศ ึกษา  และรอง

ผูอำนวยการสถานศึกษา 
7. บานพักครู จำนวน 30 หลัง 7. เปนที่พักอาศัยของคณะครู-อาจารย 
8. บานพักคนงาน จำนวน 7 หลัง 8. เปนที่พักอาศัยของเจาหนาที่และคนงาน 
9. หมูบาน อกท. จำนวน 14 หลัง 9. เปนที ่พักของนักศึกษาที ่ปฏ ิบ ัติงานโครงการเกษตร 

ประมง 
10. อาคารซอมบำรุงของแผนกว ิชาการ
ควบคุมเรือประมง 

10. ซอมแซมเกาอี้หรือเครื่องยนตท่ีชำรุด 

11. อาคารสื่อสารอิเล็คทรอนิคส 11. หองพักครู แผนกวิชาการควบคุมเรือประมง งานอาคาร
สถานที่ 

12. อาคารรัฐบุรุษ 12. สนามกีฬาในรมใชเปนสนามบาสเกตบอล 
13. พระพุทธรูป 13. ท่ีเคารพสักการะ 
14. ศาลพระภูมิ 14. ที่เคารพสักการะ 
15. โรงอาหาร 15. ที่รับประทานอาหารของนักศึกษา 
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1.6  ขอมูลดานงบประมาณ 
      1.6.1 รายจายในการบริหารสถานศึกษา 

รายจาย จำนวนเงิน รอยละ หมายเหตุ 
1. รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสำหรับการเรียนการสอน 3,291,442.69 81.68  

2. รายจายในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถไป
บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชนตอชุมชน สังคม 

67,488.50 1.67  

3. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทำ การประกวดการแสดง 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคของ
ผูเรียน 

57,930.00 1.43  

4. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตร ิยทรง เปนประม ุข และทะน ุบ ําร ุงศาสนา ศ ิลปะ 
วัฒนธรรมการอนรุักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริม
การดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

206,244.00 5.11  

5. รายจายพัฒนาบุคลากร 406,389.33 10.08  

รวมรายจาย 4,029,494.52 100   

* ปรบัตามบริบทสถานศกึษา 
* นิยามศัพท คําวา งบดำเนินการ หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป ทั้งนี้ไมรวม 

คาที่ดิน และสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของ
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสถานศึกษา 
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สวนท่ี 2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 
การประเมนิ  จำนวน 5 ดาน 25 ขอ ดังนี้ 
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 

หมายถึง การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพทางว ิชาการ ทักษะและการประยุกตใช ค ุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค 
ประกอบดวย การดูแลและแนะแนวผูเรียน ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
งานวิจัย ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา รายละเอียดดังน้ี 

๑.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
คำอธิบาย 

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสำเร็จการศึกษา                   
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน 
รอยละของผู สำเร ็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจำนวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนที่สำเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวม
ของสถานศึกษา 

การคำนวณ 
รอยละ =    จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีสำเรจ็การศกึษาของรุน   ×  100 

                    จำนวนผูเรียนระดบั ปวช. และ ปวส. แรกเขาของรุนที่สำเร็จการศกึษา 
การตรวจสอบขอมูล 

๑. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเร ียนของสถานศึกษา เพื ่อใหผูเรียนสามารถสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหน และลดปญหาการออกกลางคัน 

๒. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขาของรุนทีส่ำเร็จการศึกษา 
๓. จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ แรกเขาของรุนทีส่ำเร็จการศึกษา 
๔. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนทีส่ำเร็จการศึกษา 
๕. จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนทีส่ำเร็จการศึกษา 
6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา 
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เกณฑการประเมิน 
 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00-59.00 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

 ยอดเย่ียม         ดีเลศิ           ดี           ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
 

๑.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
คำอธิบาย 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออก
ทั้งวดานจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ
เปนประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปน
ไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหง    ประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี(อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององคการฯ ตามที ่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

การประเมิน 
๑. ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ

เปนประชาธิปไตยทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปน
ไทย          เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทาง
การจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรอืองคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

๒. ผูเรียนรอยละ 6๐ – 6๙.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตยทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความ
เปนไทยเห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมปิญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับ
ผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงนิ หรอืเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 
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๓. ผูเร ียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย และเสียสละเพื ่อสวนรวม  
มีความเปนประชาธิปไตยทำงานรวมกับผูอื ่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจใน
ความเปนไทยเห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหประเทศไทย (อวท.) หรือองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด 

๔. ผูเรียนรอยละ ๘๐ – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย และเสียสละเพื ่อสวนรวม  
มีความเปนประชาธิปไตยทำงานรวมกับผูอื ่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจใน
ความเปนไทยเห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหประเทศไทย (อวท.) หรือองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อกท.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรอืเหรียญทองแดง ในระดับภาค 

๕. ผูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ
เปนประชาธิปไตยทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปน
ไทยเห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหง ประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับ
ผลการประเมินเปนองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค หรอืองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จำนวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
2. จำนวนผู เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที ่พึงประสงคประกอบดวย ความ

รับผิดชอบ ซื ่อสัตยและเสียสละเพื ่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื ่นไดอยางเปน
กัลยาณมิตร มีภาวะผูนํากลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย  
มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
๔. ผลงานหรอืผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ  ๕ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ  ๔ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ  ๓ 3 ดี 

มีผลการประเมินตามขอ  ๒ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ  ๑ 1 กำลังพัฒนา 

    

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
 ยอดเย่ียม         ดีเลิศ           ดี           ปานกลาง       กำลังพัฒนา 

 



13 
 

๑.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
คำอธิบาย 

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระหรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

การประเมิน 
รอยละของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

เทียบกับจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือมีผลการประเมินศนูย 

การคำนวณ 
รอยละ  =  จํานวนผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ × 100 

                จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
การตรวจสอบขอมูล 

1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะใน
การเปนผู ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู เร ียนใหมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

2. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 

๓. จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
4. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผู ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว 
ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว 

เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศนูยบมเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเย่ียม 
รอยละ 70.00 – 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ดี 
รอยละ 50.00 – 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 กำลังพัฒนา 

 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    

 ยอดเย่ียม         ดีเลศิ           ดี           ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
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1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 
คำอธิบาย 

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
งานวิจัยผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัยตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอื่น หรือมีการนํามาใชประโยชนได
จริงในระดับจังหวัดระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

การประเมิน 
๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยใน

สถานศึกษา 
๒. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงใน

ระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ระดับ
จังหวัด 

๓. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงใน
ระดับชุมชนหรอืไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ระดับภาค 

๔. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงใน
ระดับจังหวัดหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ระดับชาติ 

๕. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงใน
ระดับประเทศหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ระดับ
นานาชาติ 

การตรวจสอบขอมูล 
1. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย                       

ในสถานศึกษา 
๒. การนํานวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับ

สถานศึกษาระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
๓. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับ

ภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอ่ืนๆ โดยไมนับรางวัลชมเชย 
เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กำลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    

 ยอดเย่ียม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
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๑.๕ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
คำอธิบาย 

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผล
จากการเขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด หรือหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

การประเมิน 
๑. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษา 
๒. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดบัจังหวัด 
๓. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดบัภาค 
๔. ผูเรยีนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดบัชาติ 
๕. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดบันานาชาติ 

หมายเหตุ 
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง 

เหรียญเงนิ เหรียญทองแดงหรือรางวัลอ่ืนๆ ไมนับรางวัลชมเชย 
2. การแขงขันระดับนานาชาติหมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของหนยงาน หรือ

องคกรในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถานศึกษาที่
จัดขึ้นเองโดยรวมกับตางประเทศ หรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ 

การตรวจจสอบขอมูล 
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพในการเขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

๒. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด หรือเขารวมกับหนวยงานอื่น ๆ ทั ้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

 มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5   5  ยอดเย่ียม  
 มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4  4 ดีเลิศ  
 มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3  3 ดี 
 มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2  2  ปานกลาง  
 มีผลการประเมินตามขอ 1  1  กำลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    

 ยอดเย่ียม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
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๑.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
คำอธิบาย 

จำนวนผูเร ียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั ้นปที ่ 3 และผู เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ผนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจำนวนผูเรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวม
ของสถานศึกษา โดยมเีกณฑการประเมนิ ดังนี้ 

ระดับ ปวช. 
- ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง ๒ ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ ปวส. 
- ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
- ดนทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ ๘๐ ของคะแนนเตม็ 
- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง ๒ ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

การประเมิน 
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศกึษา 
การคาํนวณ 

รอยละ = จำนวนผูเรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก   ×  100 
   จำนวนผูเรียน ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

การตรวจสอบขอมูล 
๑. กระบวนการประเม ินมาตรฐานว ิชาช ีพเป นไปตามที ่ส ําน ักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษากําหนด 
๒. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ช้ันปที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
๓. จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
๔. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓ ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
๕. จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ ๒ ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00  1 กำลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    

 ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
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๑.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
คำอธิบาย 

จำนวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) เทียบรอยละกับจำนวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน 
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศกึษา 

การคำนวณ 
รอยละ  =   จำนวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาตขิึ้นไป  ×  100 

จำนวนผูเรียน ปวช. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
การตรวจสอบขอมูล 

๑. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
2. จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ ๓ ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
รอยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
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๑.8 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศกึษา 
คำอธิบาย 

ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาตอโดยไมรวบรวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน 
รอยละของผู สำเร ็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาท่ีผานมา มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในป
การศึกษาที่ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศกึษา 

การคำนวณ 
รอยละ= จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมาที่มีงานทำหรือศกึษาตอ × 100 

        จำนวนผูสำเร็จการศกึษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปการศึกษาที่ผานมา 
การตรวจสอบขอมูล 

1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จำนวนผูสำเร็จการศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปที่ผานมา 
๓. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมา 
๔. จำนวนผูสำเร็จการศกึษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมาท่ีมีงานทำ 

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
5. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผานมาที่มี

งานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
6. มีผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

 

เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5   ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00 – 79.99 4  ดีเลิศ 
รอยละ 60.00 – 69.99 3  ดี 
รอยละ 50.00 – 59.99 2  ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1  กำลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
หมายเหตุ 

๑.การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา หมายถึง การทำงานหรือศึกษาตอใน
สาขาวิชาที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

๒. สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ ใหพิจารณาเฉพาะการ
ทำงานหรือการประกอบอาชีพอิสระ ไมนับรวมการศึกษาตอ 
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ดานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ ่มเติม และ 
มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒.๑ การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
คำอธิบาย 

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ                  
มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเตมิ 

การประเมิน  
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประกอบดวย 

๑) สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื ่อการพัฒนาหรือ 
การปรับปรุงหลักสูตร 

๒) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือ 
การปรับปรุงหลักสูตร 

๓) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับ
สถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

๔) สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา 
๕) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจาก

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
การตรวจสอบขอมูล 

1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
๒. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 
๓. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตอง

การของตลาดแรงงาน 
๔. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๕. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

 มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5   5  ยอดเย่ียม  
 มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ  
 มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3  3 ดี 
 มีผลการประเมินตามขอ 1,2  2  ปานกลาง  
 มีผลการประเมินตามขอ 1  1  กำลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
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2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

การคำนวณ 
รอยละ  =   จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ   × ๑๐๐ 

                                              จำนวนสาขาวิชาหรอืสาขางานทั้งหมด 
การตรวจสอบขอมูล 

1) จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
2) จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเตมิ 
เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเย่ียม 
รอยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
 

๒.๒ การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 คำอธิบาย 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู การปฏิบัติที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
และทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ 

การประเมิน 
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 

๑) ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื ่อกำหนดหนวยการเรียนรูที ่มุ งเนน
สมรรถนะอาชีพ 

๒) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 

๔) แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

๕) แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 
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การตรวจสอบขอมูล 
๑) ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา 
๒) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึง

ประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดรูปแบบการเรียนรูสู การปฏิบัติและกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 
๔) แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการ

จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
๕) แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

ดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย 
เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเย่ียม 
รอยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐ ๑ กําลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
 

2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

การคาํนวณ 
รอยละ = จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรยีนเปนสำคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน  × ๑๐๐ 

      จำนวนครผููสอนทั้งหมด 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จำนวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรยีนเปนสำคัญและ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ ๘๐ ขึ้นไป  ๕ ยอดเย่ียม 
รอยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙  ๓ ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐  ๑ กําลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
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ดานที่ ๓ ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
ครูผูสอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทำหนาที่หลักดานการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริม

การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

๓.๑ ครูผูสอน 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครผููสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู

ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรยีนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน
และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 

๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน 
คำอธิบาย 

ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลง
เรียนรูและทำวิจัย เพ่ือคุณภาพจัดการเรยีนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

 
 

การประเมิน 
๑. รอยละของครูผูสอนที่มีคณุวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
๒. รอยละของครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทกุรายวิชาที่สอน 
๓. รอยละของครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

วิธกีารสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมนิผลตามสภาพจริง 
๔. รอยละของครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการ

จัดการเรียนการสอน 
๕. รอยละของครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ

เรียนรู 
การคำนวณ 

กำหนดให 
N = จำนวนครผููสอนท้ังหมด 
V = จำนวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
W = จำนวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทกุรายวิชาที่สอน 
X = จำนวนครผููสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
Y = จำนวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการ

เรียนการสอน 
Z = จำนวนครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู และแกปญหาการจัดการ 

เรียนรู 
รอยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 
                 5N 
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การตรวจสอบขอมูล 
1. จำนวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. จำนวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
3. จำนวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญทุกรายวิชาที่สอน 
4. จำนวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
5. จำนวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการ

เรียนการสอน 
6. จำนวนครูผูสอนที่ครูทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ

เรียนรู 
เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ ๘๐ ขึ้นไป  ๕ ยอดเย่ียม 
รอยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙  ๓ ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐  ๑ กําลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
 

3.๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
คำอธิบาย 

ครูผูสอนมีการจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้น
เรียนและรายวิชาใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูเปนผูเสริมแรงให
ผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

การประเมิน 
๑. รอยละของครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
๒. รอยละของครูผูสอนที ่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปน 

ปจจุบัน 
๓. รอยละของครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอ 

การเรียนรู 
๔. รอยละของครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรยีน 
๕. รอยละของครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ 
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การคาํนวณ 
กำหนดให 
N = จำนวนครผููสอนท้ังหมด 
V = จำนวนครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
W = จำนวนครูผู สอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั ้นเรียนและรายวิชา 

เปนปจจุบัน 
X = จำนวนครูผู สอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที ่เอ้ือ 

ตอการเรียนรู 
Y = จำนวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรยีน 
Z = จำนวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ 
รอยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 

5N 
การตรวจสอบขอมูล 

1. จำนวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศกึษา 
2. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
3. จำนวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
4. จำนวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการ

เรียนรู 
5. จำนวนครูผูสอนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน 
6. จำนวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ 

เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ ๘๐ ขึ้นไป  ๕ ยอดเย่ียม 
รอยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙  ๓ ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐  ๑ กําลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
 คำอธิบาย 

ครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนา 
ตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียน 
การสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรอืเผยแพร 

การประเมิน 
๑. รอยละของครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
๒. รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
๓. รอยละของครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรยีนการสอน 
๔. รอยละของครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
๕. รอยละของครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับหรือเผยแพร 
การคาํนวณ กำหนดให 

N = จำนวนครผููสอนท้ังหมด 
V = จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
W = จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
X = จำนวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรยีนการสอน 
Y = จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
Z = จำนวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับหรือเผยแพร 
รอยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 

5N 
การตรวจสอบขอมูล 

1. จำนวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
3. จำนวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
4. จำนวนครผููสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรยีนการสอน 
5. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
6. จำนวนครูผูสอนที่ใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร 

เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ ๘๐ ขึ้นไป  ๕ ยอดเย่ียม 
รอยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙  ๓ ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐  ๑ กําลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศกึษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
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๓.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
ผู บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลสำคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพ  

ดังน้ัน ผูบริหารสถานศกึษาจึงตองมีศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ ซึ่งเปนคณุลักษณะที่สำคัญที่จะทำให
การบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายที ่กำหนดไว ไดแก การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม และ 
การบริหารจัดการระบบ ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
คำอธิบาย 

ผูบรหิารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปหรือแผนปฏิบัติงาน
ประจำปและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมใน
การดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ 
ใชนวัตกรรมในการบรหิารจัดการสถานศึกษา 

การประเมิน 
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 
๕. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การตรวจสอบขอมูล 
๑. การมีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๓. การมีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 
๔. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๕. มีการใชนวัตกรรมในการบรหิารจัดการสถานศึกษา 

หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวา 
ดวยโรงเรยีนเอกชน 

เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

 มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5   5  ยอดเย่ียม  
 มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ  
 มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3  3 ดี 
 มีผลการประเมินตามขอ 1,2  2  ปานกลาง  
 มีผลการประเมินตามขอ 1  1  กำลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

         ยอดเย่ียม           ดีเลศิ           ดี       ปานกลาง     กำลังพัฒนา 
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๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
คำอธิบาย 

ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการบริหารสถานศึกษา มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

การประเมิน 
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศกึษา 
2. ผูบรหิารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตางๆ 
3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล 

๑. ขอมูลพื้นฐานท่ีจำเปนในการบริหารจัดการศึกษา 
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๓. การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๔. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

 มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5   5  ยอดเย่ียม  
 มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ  
 มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3  3 ดี 
 มีผลการประเมินตามขอ 1,2  2  ปานกลาง  
 มีผลการประเมินตามขอ 1  1  กำลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศกึษา 

    ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ          ดี     ปานกลาง     กำลังพัฒนา 
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ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม 
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตางๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและสงเสริมใหผู เรียนเปนผู มีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 
รายละเอียดดังน้ี 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
คำอธิบาย 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อ
ใหสถานศึกษาและสถานประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
การประเมิน 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบดวย 5 ขั้นตอน 
ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา 
1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ขั้นที่ 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 
2.1 จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับ

สถานประกอบการ หนวยงาน องคการ 
2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน 

ขั้นที่ 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน 
3.2 ทำสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง 
3.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

ขั้นที่ 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 
4.2 การวัดและประเมนิผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 

ขั้นที่ 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๕.1 การสำเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2 การติดตามผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจำปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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การตรวจสอบขอมูล 
๑. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
๒. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
๓. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
4. การตดิตาม ตรวจสอบคณุภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศกึษา 
5. การสรปุรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ครบถวน ท้ัง 1,2,3,4,5 5  ยอดเย่ียม  
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ  
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2,3  3 ดี 
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2  2  ปานกลาง  
มีผลการประเมิน ครบถวน ตามขั้นตอนที่ 1  1  กำลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
 

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
คำอธิบาย 

สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื ่อการจัดการ
อาชีวศึกษาทั ้งในประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภ ูมิปญญาทองถิ ่น คร ูผู เชี ่ยวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิสถาประกอบการ ดานงบประมาณทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการ
ประเมนิผลการดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที ่หลากหลายในการจัดการ

อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ 
2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ 
3. สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี ่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิใน

สถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจำนวน
สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื ่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน 
งบประมาณทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดม
ทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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การตรวจสอบขอมูล 
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน

ประเทศและหรือตางประเทศ 
๒. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

ของสถานศึกษา 
3. จำนวนสาขางานทั้งหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
4. จำนวนสาขางานที่จัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี ่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิใน

สถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน 
๕. ผลการระดมทรพัยากรของสถานศึกษา 
๖. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ

จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรงุและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
 มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5   5  ยอดเย่ียม  
 มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ  
 มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3  3 ดี 
 มีผลการประเมินตามขอ 1,2  2  ปานกลาง  
 มีผลการประเมินตามขอ 1  1  กำลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
คำอธิบาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 
และจิตอาสาโดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปน
ผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

การประเมิน 
๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม

กิจกรรมบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม

กิจกรรมบริการวิชาการ 
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม

กิจกรรมบริการวิชาชีพ 
๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม

กิจกรรมจิตอาสา 
๕. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
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การตรวจสอบขอมูล 
๑. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
๒. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผูบริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
๓. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศกึษา และผูเรียน 
๔. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
๕. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กำลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
 
ดานที ่5 ดานปจจัยพื้นฐาน 

5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
คำอธิบาย 

สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน  
หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบรกิาร เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบรบิทของสถานศึกษา 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรือ

งานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่  
หองเรียนหองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความ 
พรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรยีนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน  
หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรูโรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่
กำหนด 

4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที ่ ห องเรียน ห องปฏิบัติการ  
แหลงการเรียนรูโรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน  
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา 
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การตรวจสอบขอมูล 
1. อาคารสถานท่ี หองเรยีน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ 
2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง

ปฏิบัติการแหลงการเรียนรู  โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบรกิารโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 

3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 
แหลงการเรียนรูโรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กำหนด 

4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู  
โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอ้ือตอการจัดการเรยีนรู 

5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 
โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน ครบถวน ท้ัง 1,2,3,4,5 5  ยอดเย่ียม  
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ  
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2,3  3 ดี 
มีผลการประเมิน ครบถวน ตั้งแตขั้นตอนที่ 1,2  2  ปานกลาง  
มีผลการประเมิน ครบถวน ตามขั้นตอนที่ 1  1  กำลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
คำอธิบาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื ่ออํานวยประโยชน
สำหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรอืผูใชบริการในสถานศึกษา 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก 

1.1 ระบบสงกำลัง 
1.2 ระบบควบคุม 
1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรยีน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ ของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย 

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ 
3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย  

มีระบบระบายน้ำระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
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การตรวจสอบขอมูล 
๑. ระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา 
๒. ระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ 
๓. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ 

ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
๔. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเรว็ 
๕. ระบบรักษาความปลอดภัย 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กำลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
 

5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
คำอธิบาย 

สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยาบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอ
สำหรับใหครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพ่ือสงเสรมิการเรียนรู 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด

อยางตอเนื่อง 
๒. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา 

ของครูคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
๓. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจำนวนหนังสือตอจำนวนผู เรียนเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 
๔. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไม

นอยกวารอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ 
๕. มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษา

จัดการเรียนการสอน 
การตรวจสอบขอมูล 

1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
๒. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควาของครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรยีน หรอืผูสนใจ 
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๓. จำนวนหนังสือตอจำนวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบคน
ดวยตนเองเพียงพอ 

๔. จำนวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศกึษา 
๕. จำนวนผูเรียนท่ีใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมดุ 
๖. จำนวนสาขาวิชาที่สถานศกึษาจัดการเรยีนการสอน 
๗. จำนวนสาขาวิชาที่มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง  

เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ดี 

มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กำลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
 
5.4 ระบบอินเทอร เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

คำอธิบาย 
สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 
2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยใน

การจัดเก็บและใชขอมูล 
3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

การตรวจสอบขอมูล 
1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 
2. ผู รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการ

จัดเก็บและใชขอมูล 
3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานภายในสถานศึกษา 
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศกึษา 
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
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เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กำลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
หมายเหตุ :  ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครอืขายคอมพิวเตอร

ที่เชื่อมโยงเขากับเครือขายคอมพิวเตอรทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ี
เปนสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงไดอยางรวดเร็ว โดยมีความเรว็ไมนอยกวา 100 Mbps (เมกะบิทตอวินาที) 

 

5.5 การเข าถึงระบบอินเทอร เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
คำอธิบาย 

สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อสงเสริมใหครูผู สอนใชในการจัดการ
เรียนการสอนการสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ 

การประเมิน 
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีสามารถใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน

การสอนเทียบกับจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
การคาํนวณ 

รอยละ = จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่สามารถใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน × 100 
        จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล 

1. จำนวนหองเรยีน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่สามารถใชอินเทอรเน็ตความเรว็สูงในการจัดการเรียนการสอน 

เกณฑการประเมิน 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ ๘๐ ขึ้นไป  ๕ ยอดเยี่ยม 
รอยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
รอยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙  ๓ ดี 
รอยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
นอยกวารอยละ ๕๐.๐๐  ๑ กําลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

   ยอดเยี่ยม           ดีเลิศ           ด ี          ปานกลาง       กำลังพัฒนา 
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สวนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

 
 

 ผลการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณของสถานศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก สามารถนำมากำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
3.1 วิสัยทัศน (Vision) 
 หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที ่ตองการใหบรรลุผลตามเจตนารมณที ่มุ งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กำหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัยประมงติณสูลานนทไว ดังนี้ 
 “เปนสถาบันแหงการเรียนรูอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม มุงมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีความเปน
เลิศดานวิชาชีพประมงดวยระบบคุณภาพคูคุณธรรมนำสังคม อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
3.2 พนัธกิจ (Mission) 
 หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะตองทำเพื่อใหความคาดหวังที่กำหนดไวประสบความสำเร็จ โดยใน
แตละพันธกิจจะกำหนดเปาประสงค (Goals) รองรับเพ่ือระบุผลจากการดำเนินงานตามพันธกิจ 
 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กำหนดพันธกิจเพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศนที่กำหนดไว ดังนี้ 
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม ใหมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพเฉพาะทาง   
พันธกิจท่ี 3 พัฒนาแหลงเรียนรูและใหบริการวิชาการโดยสรางเครือขายความรวมมือระหวาง สถานศึกษา ชุมชน 

สังคม ทั้งในและตางประเทศ 
พันธกิจท่ี 4 บริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 5 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดานการเกษตรและประมงแนวใหม 
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
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3.3 กลยุทธ (Strategy) 
หมายถึง การกำหนดวิธีการดำเนินงานของแตละพันธกิจเพ่ือใหประสบความสำเร็จตามเปาประสงคที่

กำหนดไว 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กำหนดกลยุทธในแตละพันธกิจไว ดังนี้ 
 

ที่ พันธกิจ ที่ กลยุทธ 

1 
ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพเกษตรและ
ประมงแนวใหม ใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
2. การพัฒนากำลังคน (นักศึกษา) 
3. การพัฒนาบุคลากร (ผูสอน และฝายสนับสนุน) 

2 
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมี 
ความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพเฉพาะทาง   

1. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

3 
พัฒนาแหลงเรียนรูและใหบริการวิชาการโดย
สรางเครือขายความรวมมือระหวาง สถานศึกษา 
ชุมชน  สังคม ทั้งในและตางประเทศ 

1. การพัฒนาแหลงเรียนรู 

2. การสราง/พัฒนาเครือขายความรวมมือ 
3. การใหบริการวิชาการ 

4 
บริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพตาม 
หลักธรรมาภิบาล ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

2. การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

5 
สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
ดานการเกษตรและประมงแนวใหม 

1. 
การสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
การถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสูชุมชนละ
สังคม 

6 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

1. 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศ 

 
หมายเหตุ : สถานศึกษากำหนดกลยุทธใหครบถวนทุกพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด 
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3.4 พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกำหนด

ทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม ใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพ่ิมเตมิ 
1.2 เพื่อสำรวจความตองการกำลังคนดานวิชาชีพ และศักยภาพของสถานศกึษา 
1.3 เพื่อพัฒนาครูผูสอนดานทักษะการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะใหมีความเชี่ยวชาญเปน

มืออาชีพ 
1.4  เพื่อพัฒนาครผููสอนดานทักษะและเทคนิคการสอนใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ 
1.5  เพื่อพัฒนาครผููสอนดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนใหมคีวามเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ 
1.6 เพื่อพัฒนาผูเรียนดานทักษะวิชาชีพ 
1.7 เพื่อพัฒนาผูเรียนดานทักษะชีวิตการอยูในสังคม 
1.8 เพื่อพัฒนาผูเรียนดานทักษะวิชาชีพ 
1.9 เพื่อพัฒนาผูเรียนดานทักษะชีวิตการอยูในสังคม 
1.10 เพื่อพัฒนาผูเรียนดานทักษะวิชาชีพ 
1.11 เพื่อพัฒนาผูเรียนดานทักษะชีวิตการอยูในสังคม 
1.12 เพื่อใหผูเรียนไดเพ่ิมพูนความรูความสามารถในวิชาการ  
1.13 เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
1.14 เพื่อสงเสริมใหผูเรยีนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง  
1.15 เพื่อใหผูเรียนมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) อยางท่ัวถึง 
1.16 เพื่อปลูกจิตสำนึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงานของบุคลากรทุกระดับ  
1.17 เพื่อปลูกจิตสำนึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการทำหนาที่ของนักศึกษา  
1.18 เพื่อยกยอง และประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรทุกระดับ และ 

นักศึกษาทุกชั้นป 
1.19 เพื่อใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูเกี่ยวของกับวิทยาลัย 

เปนผูมี คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน  
1.20 เพื่อใหมีการดำเนนิเก่ียวกับการใหการศึกษาประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรม สงเสรมิใหมี 

ธรรมาภิบาล 
1.21 เพื่อใหผูที่เขารวมกิจกรรมรับทราบนโยบายในการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ  
1.22 เพื่อใหผูที่เขารวมกิจกรรมไดรับการพัฒนาภาวะผูนำ การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปการ

ทำงานรวมกัน  
1.23 เพื่อใหผูที่เขารวมกิจกรรมสามารถกำหนดกิจกรรมและปฏิทินของคณะกรรมการดำเนินงาน 

และ ชมรมได  
1.24 เพื่อใหผูที่เขารวมกิจกรรมเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรม อกท. 
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1.25 เพื่อเปนการสงเสรมิความเปนพลเมืองดขีองเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือ 
1.26 เพื่อใหเยาวชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตามอุดมการณของ

คณะลูกเสือแหงชาติผานกระบวนการลูกเสือ 
1.27 เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชกระบวนการลูกเสือ 
1.28 เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรปาไมใหแกผูเรียน 
1.29 เพื่อพัฒนาใหผูเรยีนมีความรูและทักษะในการตกแตงพื้นที่ปาไมประจำทองถิ่น 
1.30 เพื่อพัฒนาบริการแหลงศึกษาเรียนรูปาไมประจำทองถิ่นแกผูเรียนและประชาชนทั่วไป 
1.31 เพื่อใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

2. กลยุทธ 
๒.๑ กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร 

2.1.1 เปาประสงค เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2.1.2 แผนงานโครงการ 

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

ตัวชี้วัด 
1. เชิงปริมาณ  

       1.1 ทุกแผนกวิชามีการปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพ่ิมเตมิ  

    1.2 ครูผูสอนอยางนอยรอยละ 80 ปรับปรุงรายวิชาเดิมสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ  

2. เชิงคุณภาพ  
        2.1 แผนกวิชามีปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม  
         2.2 ครูผูสอนมีการปรับปรุงรายวิชาเดิมสอดคลองกับความตองการของ

สถานประกอบการ 
โครงการที่ 2 โครงการสำรวจความตองการกำลังคนดานวิชาชีพ และศักยภาพของสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 
1. เชิงปริมาณ  

      วิทยาลัยมีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการกำลังคนดานวิชาชีพ และ
ศักยภาพของสถานศึกษาทุกสาขาวิชา 

2. เชิงคุณภาพ  
      หลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการกำลังคนดานวิชาชีพ และศักยภาพ

ของสถานศึกษา 
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2.2 กลยุทธที่ 2 การพัฒนากำลังคน (นักศึกษา) 
2.2.1 เปาประสงค ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม  

ใหมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
2.2.2 แผนงาน โครงการ 

โครงการที่ 1 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวชี้วัด 

ผลของผูผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในครั ้งแรก เทียบกับผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร คิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป 
โครงการที ่2 โครงการจัดการแขงขัน อกท.ระดับ หนวย 
ตัวชี้วัด 

1. รางวัลการเขารวมแขงขัน 
2. พฤติกรรมเชิงประจักษในการอยูรวมในสังคม 

โครงการที ่3 โครงการจัดการแขงขัน อกท.ระดับ ภาค 
ตัวชี้วัด 

1. รางวัลการเขารวมแขงขัน 
2. พฤติกรรมเชิงประจักษในการอยูรวมในสังคม 

โครงการที ่4 โครงการจัดการแขงขัน อกท.ระดับ ชาติ 
ตัวชี้วัด 

1. รางวัลการเขารวมแขงขัน 
2. พฤติกรรมเชิงประจักษในการอยูรวมในสังคม 

โครงการที ่5 โครงการ พัฒนาทักษะชีวิต (โครงการเรียนฟรี 15 ป) 
ตัวชี้วัด 

- จำนวนนกัเรียนและนักศึกษาในวิทยาลัยประมงติณสูลานนทไดรับการ
สนับสนุนการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผูปกครองนักเรียนสามารถลดคาใชจาย
ที่ไดรับการสนับสนุน (รอยละ 100) 
โครงการที ่6 โครงการเกิดมาตอบแทนบุญคุณแผนดิน 
ตัวชี้วัด 

- ผูเขารวมกิจกรรม มีจิตสำนึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการทำหนาท่ี  
- ผูเขารวมกิจกรรมมีโอกาสไดยกยอง และประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม

และจริยธรรมของ บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษาทุกชั้นป 
-ระดับความสำเร็จของกิจกรรม ระดับ ดี 

โครงการที ่7 โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
ตัวชี้วัด 

-นักเรียน ครู ผูบรหิาร และบุคลากรทางการศึกษา เปนบุคคลมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

-ระดับความสำเร็จของกิจกรรม ระดับ ดี 
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โครงการที ่8 โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาดวยกิจกรรม อกท. 
ตัวชี้วัด 

- ผูที่เขารวมกิจกรรมรับทราบนโยบายในการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ  
- ผูที่เขารวมกิจกรรมสามารถกำหนดกิจกรรมและปฏิทินของ

คณะกรรมการดำเนินงาน ชมรม และ หมูบาน อกท.  
- ผูที่เขารวมกิจกรรมเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนนิกิจกรรม อกท 

 
โครงการที ่9 โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามญั 
ตัวชี้วัด 

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยประมงติณสูลานนทท มีความจงรกัภักดตีอ
สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตรยิ โดยปฏิบัติตนตามกฎและคำปฏิญาณของ
ลูกเสือ และบำเพ็ญประโยชนตอสังคมตามคติพจน ของลูกเสือวิสามัญ 
 
โครงการที ่10 โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรปาไม 
ตัวชี้วัด 

- วิทยาลัยเปนแหลงเรยีนรูที่มีภูมิทัศนสวยงาม นาสนใจ 
- ผูเรียนมีความรูและทักษะในการตกแตงสวนปาของวิทยาลัย 
-ระดับความสำเร็จของกิจกรรม ระดับ ดี 

 
2.3  กลยุทธที่ 3 การพัฒนาบุคลากร (ผูสอนและฝายสนับสนุน) 

โครงการที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะ 
ตัวชี้วัด 
1. เชิงปริมาณ  

1.1 ครผููสอนอยางนอยรอยละ 80 มีทักษะการเขียนแผนการสอนฐาน
สมรรถนะ 
2. เชิงคุณภาพ  

2.1 ครผููสอนมีทักษะการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะ มีกิจกรรมการ
สอนที่หลากหลายและมีคุณภาพสอดคลองกับสมรรถนะรายวิชาและสถาน
ประกอบการนำไปใชในการพัฒนาผูเรียน 
โครงการที่ 2 โครงการตรวจคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูและการติดตามนิเทศ

การจัดการเรียนรู 
ตัวชี้วัด 
1. เชิงปริมาณ  

1.1 ทุกแผนกวิชามีการปรบัปรุงรายวิชา หรอืปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

1.2 ครผููสอนอยางนอยรอยละ 80 ปรับปรงุรายวิชาเดิมสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ  
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2. เชิงคุณภาพ  
2.1 แผนกวิชามีปรับปรงุรายวิชา หรอืปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม  
2.2 ครผููสอนมีการปรับปรุงรายวิชาเดิมสอดคลองกับความตองการของ

สถานประกอบการ 
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครูผูสอนดานทักษะและเทคนิคการสอน การวัดและ

ประเมนิผลการเรียน 
ตัวชี้วัด  
1. เชิงปริมาณ  

1.1 ครผููสอนอยางนอยรอยละ 80 มีทักษะและเทคนิคการสอน  
1.2 ครผููสอนอยางนอยรอยละ 80 สามารถวัดและประเมินผลการเรียนได

อยางหลากหลาย  
2. เชิงคุณภาพ  

2.1 ครผููสอนมีทักษะและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  
.  2.2 ครูผูสอนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนไดอยางหลากหลาย 

โครงการที่ 4 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกไขปญหา
การจัดการเรียนรู 

ตัวชี้วัด 
     1. เชิงปริมาณ  

1.1 ครูผูสอนอยางนอยรอยละ 80 มีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  

1.2 ครูผู สอนอยางนอยรอยละ 80 จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  

1.3 ครูผู สอนอยางนอยรอยละ 80 มีรายงานผลการวิจ ัยเพื ่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  
2. เชิงคุณภาพ  
    2.1 ครูผูสอนสามารถเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  
       2.2 ครูผูสอนสามารถจัดทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและ
แกปญหาการจัดการเรียนรู  
       2.3 ครูผูสอนสามารถเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
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พันธกิจที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพเฉพาะทาง 
ประกอบดวย 1 กลยุทธ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพื่อใหความรูความเขาใจแกผูเขารวมอบรมเก่ียวกับการออกแบบการเรียนการสอนและ

การสรางสื่อออนไลน 
1.2 เพื่อใหครูผูสอนสามารถดำเนินกิจกรรมการจัดกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู PLC 

ไดถูกตอง 
 2. กลยุทธ   

2.1 กลยุทธที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
2.1.1 เปาประสงค  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
2.2.2 แผนงาน โครงการ 

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาสือ่ แพลตฟอรม ในการจัดการเรยีนการสอนของครูยุค 4.0 
ตัวชี้วัด 
1. เชิงปริมาณ  

ครู อาจารย วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จำนวน 2 รุน รวม 40 คน  
2. เชิงคุณภาพ  

ผูเขารวมอบรมสามารถนำความรูไดรับมาออกแบบการเรียนการสอนและ
การสรางสื่อออนไลน 
โครงการที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนแหงการเรียนรู PLC 
ตัวชี้วัด 
1. เชิงปริมาณ  

ครูผูสอนสามารถดำเนินกิจกรรมการจัดกระบวนการชุมชนแหงการเรยีนรู 
อยางนอยรอยละ 80  
2. เชิงคุณภาพ  

รอยละของครผููสอนท่ีสามารถดำเนินกิจกรรมการจัดกระบวนการชุมชน
แหงการเรียนรู PLC 
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พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหลงเรียนรูและใหบริการวิชาการโดยสรางเครือชายความรวมมือระหวาง
สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทั้งในและตางประเทศ ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังน้ี  

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพื่อปรับปรุง ซอมแซม อุปกรณสนับสนุนการเรียน/หองปฏิบัติการ/หองประชุม ให

เพียงพอตอการใชงาน  
1.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกการจัดการเรียนการสอน ตอครูผูสอน 
1.3 เพื ่อใหอาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ ่งแวดลอม สิ ่งอำนวยความสะดวกของ

วิทยาลัยฯใหสะอาด รมรื่น ปลอดภัย และเอื้อตอการจัดการเรียนรู การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในวิทยาลัยฯ  

1.4 เพ่ือใหสภาพหองเรียนและอาคารสถานที่ไดรับการดูแลพรอมใชงานอยูเสมอ 
1.5 เพ่ือใหผูเรียนมีหองปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ (Sound Lab) ที่สามารถใชงานได  
1.6 เพื่อสงเสริมการจัดบรรยากาศ-สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเรียนการสอน 
1.7 เพ่ือจัดหาอุปกรณหองเรียนมาตรฐาน  
1.8 เพ่ือปรบัปรุงหองเรยีนใหมีความพรอมตอการเรียนการสอน  
1.9 เพื่อยกระดับหองเรียน ที ่มีวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย อำนวยความสะดวกแกผู เรียนและ

ครูผูสอน  
1.10 เพ่ือใหสถานศึกษามีหองเรียนที่มีคุณภาพ สงเสรมิสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.11 เพ่ือใหอาคารสถานที ่อาคารประกอบและสิ่งแวดลอม สิ่งอำนวยความสะดวกขอวิทยาลัยให 

สะอาด รมรื ่น ปลอดภัย และเอื ้อตอการจัดการเรียนรู การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
วิทยาลัย 

1.12 เพ่ือใหสภาพหองเรียนและอาคารสถานที่ไดรับการดูแลพรอมใชงานอยูเสมอ 
1.13 เพ่ือการเผยแพรขาวสารทางวิชาการ 
1.14 เพ่ือการใหบริการของหองสมุดมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 
1.15 เพ่ือซอมแซมและรวบรวมหนังสือ วารสารและนิตยสารที่ชำรุดทั้งหมด 
1.16 เพื่อใหนักศึกษา ครู บุคลากรอื่นๆ ในวิทยาลัยเห็นคุณคาของวันสุนทรภู ใหนักศึกษา ครู 

และบุคลากรอื่นๆ ในวิทยาลัยไดรวมทำกิจกรรมวันสุนทรภูที่หองสมุดจัดข้ึน นักศึกษา ครู 
และบุคลากรอื่นๆ ในวิทยาลัยไดรับความรูและความสนุกสนานที่ไดรวมทำกิจกรรม  

1.17 เพ่ือใหเกิดความภูมิใจที่มีภาษาของตนเอง 
1.18 เพ่ือสงเสริมการใชภาษาไทยใหถูกตอง 
1.19 เพื่อใหนักศึกษา ครู บุคลากรอื่นๆ ในวิทยาลัยเห็นคุณคาของวันแมแหงชาติ ใหนักศึกษา 

ครู และบุคลากรอื่นๆ ในวิทยาลัยไดรวมทำกิจกรรมวันแมที่หองสมุดจัดขึ้น นักศึกษา ครู 
และบุคลากรอื่นๆ ในวิทยาลัยไดรับความรูและความสนุกสนานที่ไดรวมทำกิจกรรม  

1.20 เพื่อใหนักศึกษา ครู บุคลากรอื่นๆ ในวิทยาลัยเห็นคุณคาของวันพอแหงชาติ ใหนักศึกษา 
ครู และบุคลากรอื ่นๆ ในวิทยาลัยไดรวมทำกิจกรรมวันพอแหงชาติที่หองสมุดจัดขึ้น
นักศึกษา ครู และบุคลากรอื่นๆ ในวิทยาลัยไดรับความรูและความสนุกสนานที่ไดรวมทำ
กิจกรรม  



45 
 

1.21 เพื่อเพิ่มจำนวนหนังสือและตำราเรียนในสาขาวิชาตางๆใหเพียงพอ กับความตองการของ
นักศึกษา  คร ูอาจารย และผูใชบริการอ่ืนๆ 

1.22 เพ่ือเพ่ิม วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพใหไดเปนหองสมุด (๓D ) 
1.23 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯทุกสาขาวิชาใหมี  ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

ใหนักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู  ความสามารถของตนเองในดานวิชาการใหสูงขึ้น 
1.24 เพื่อกระตุ นและสงเสริมการอานของนักศึกษา สนับสนุนใหผู เรียนใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน  หลีกเลี่ยงอบายมุข  และยาเสพติด ใหเปนแรงกระตุน  จูงใจผูเรียนใหแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม  หลีกเลี่ยงความประพฤติที่กอใหเกิดความเดือดรอน  เสียหายแก
ตนเองและผูอ่ืน เปนการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

1.25 เพ่ือใหหองประชุมสวยงามมีระเบียบเรียบรอย เมื่อมาใชบริการเกิดความประทับใจ 
1.26 เพ่ือใหไดภาพถายที่สวยงาม 
1.27 เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูเขารวมประชุม 
1.28 เพ่ือใหนักเรยีน – นักศึกษา มีหองสำนักงานที่สามารถติดตอไดสะดวก 
1.29 เพ่ือใหนักเรยีน – นักศึกษา มีแหลงคนควาขอมูลในการทำธุรกิจของนักศึกษา  
1.30 เพ่ือใหนักเรยีน – นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณใชอยางเพียงพอ  
1.31 เพ่ือปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมระบบทวิภาคี 
1.32 เพื่อปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพสถาน

ประกอบการ 
1.33 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การฝกทักษะและประสบการณ/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ 
1.34 เพ่ือสัมมนาหลังฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพ ในสถานประกอบการ 
1.35 เพ่ือพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ 
1.36 เพ่ือศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
1.37 เพ่ือประชาสัมพันธ แนะแนว การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.38 เพ่ือพัฒนาหองปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.39 เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการแปรรูปสัตวน้ำ แกนักเรียน

นักศึกษา และประชาชนผูสนใจทั่วไป 
1.40 เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการแปรรูปสัตวน้ำใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงานและสามารถประกอบอาชีพอิสระได 
1.41 เพ่ือบรกิารซอมเครื่องมือทางการเกษตรและเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 
1.42 พัฒนา ตอยอด ผลิตภัณฑในชุมชน 
1.43 พัฒนานวัตกรรมตอยอดผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร คลินิกเทคโนโลยีเกษตร 

เพ่ือบรกิารตรวจสุขภาพสัตวน้ำ และคุณภาพน้ำ 
1.44 เพื่อสนองแนวพระราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน สนับสนุน สงเสริม ภูมิปญญาทองถิ่นและการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
1.45 เพ่ือใหคร ูและนักศึกษาไดสาธิตทดลองในดานชีวภาพและสิ่งแวดลอม 
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2. กลยุทธ  
๒.๑ กลยุทธที่ 1 การพัฒนาแหลงเรียนรู 

2.1.1 เปาประสงค พัฒนาแหลงเรียนรู 
2.1.2 แผนงาน โครงการ 

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุง ซอมแซม อุปกรณสนับสนุนการเรียน/
หองปฏิบัติการหองประชุม 
ตัวชี้วัด  
1. เชิงปริมาณ  

1.1 ครภุัณฑสนับสนุนการเรียน/หองปฏิบัติการ/หองประชุม ไดรับการ
ปรับปรุง ซอมแซม  
2. เชิงคุณภาพ  

2.1 งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยประมงตณิสูลานนทมีครภุัณฑ
สนับสนุนการเรียน/หองปฏิบัติการ /หองประชุม  
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี และภูมิทัศนภายในวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด  
1.เชิงปริมาณ  
    1.1 อาคารเรียนและสถานที่ ภายในวิทยาลัยฯ จำนวน 15 อาคาร  
2. เชิงคุณภาพ  
    2.1 สภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย สะอาด รมรื่น สวยงาม มีความ
ปลอดภัย มีบรรยากาศ ที่เอ้ือตอการจัดการเรยีนรู 
 
โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ (Sound Lab) 
ตัวชี้วัด  
1. เชิงปริมาณ  
     หองปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ (Sound Lab) มีอุปกรณที่ทันสมัยและ
สามารถใชงานไดจำนวน 1 หองเรียน 
3. เชิงคุณภาพ  

นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษท่ีสูงข้ึน 
โครงการที ่4 โครงการยกระดับมาตรฐานหองเรียนใหทันสมัย 
ตัวชี้วัด  
1. เชิงปริมาณ  
     สถานศึกษามีหองเรียนมาตรฐาน จำนวน 2 หองเรียน  
2. เชิงคุณภาพ  

สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสนับสนุนกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน ทำใหการเรียนการสอนสูผูเรียนมีประสิทธิภาพ 
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โครงการท่ี 5 โครงการหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เพื ่อการจัดการ
เรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

ตัวชี้วัด 
1. เชิงปริมาณ  
     สถานศึกษามีหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ประจำแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ จำนวน 1 หองเรียน 
2. เชิงคุณภาพ  
     สถานศึกษามีสื่อวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่มีความพรอมตอการเรียนการ
สอน สนบัสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูและผูเรียน 
โครงการที ่6 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี และภูมิทัศนภายในวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 

1. สภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย สะอาด รมรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย 
มีบรรยากาศที่เอ้ือตอ การจัดการเรียนรู  

2. อาคารเรยีนและสถานที่ตางๆภายในวิทยาลัย อยูในสภาพดีและพรอมใช
งาน ปลอดภัยและ เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
โครงการที ่7 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและซอมหนังสือ 
ตัวชี้วัด 

๑. ทำใหมีวัสดุและเครื่องใชสำนักงาน  ไวบริการนักศึกษาและทำบารโคด
หนังสือ 

๒. ทำใหหนังสือท่ีชำรุดกลับมาซอมใหม  เพ่ือใหใชบริการไดอีก 
  ๓. ผูใชบริการไดรับความสะดวกและทางหองสมุดก็ไดใหบริการที่ทันสมัย

และสะดวกในการจัดทำ เชน  การจัดบอรด,การเย็บเลมวารสาร,หนังสือพิมพ,การทำกฤต
ภาคและการทำบารโคดหนังสือและอื่นๆ 

โครงการที ่8 โครงการกิจกรรมวันสำคัญของไทย : วันสุนทรภู  (๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๔) 
ตัวชี้วัด 

๑. ครูและนักศึกษาที่มารวมงานไดรับความรูและความบันเทิงจากงานวัน
สุนทรภู 

๒. ครูและนกัศึกษาเห็นความสำคัญของหองสมุดมากขึ้น 
๓. บรรณารักษและผูใชบริการมีทัศนคติที่ดีตอกัน 

โครงการท่ี 9 โครงการกิจกรรมวันสำคัญของไทย : วันภาษาไทย (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
ตัวชี้วัด 

๑.  ครูและนักศึกษาที่มารวมงานไดรับความรูและความบันเทิงจากงานวัน
ภาษาไทย 

๒. ครูและนกัศึกษาเห็นความสำคัญของวันภาษาไทยมากข้ึน 
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โครงการที่ 10 โครงการกิจกรรมวันสำคัญของไทย : วันแมแหงชาติ  (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
ตัวชี้วัด 

๑.  ครูและนักศึกษาที่มารวมงานไดรับความรูและความบันเทิงจากงานวัน
แมแหงชาติ 

๒.  ครแูละนักศึกษาเห็นความสำคัญของหองสมุดมากขึ้น 
๓. บรรณารักษและผูใชบริการมีทัศนคติที่ดีตอกัน 

โครงการที ่11 โครงการกิจกรรมวันสำคัญของไทย : วันพอแหงชาติ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
ตัวชี้วัด 

๑.  ครูและนักศึกษาที่มารวมงานไดรับความรูและความบันเทิงจากงานวัน
พอแหงชาติ 

๒. ครูและนกัศึกษาเห็นความสำคัญของหองสมุดมากขึ้น 
๓. ผูมีสวนรวมเกิดความภาคภูมิใจ  และมีความผูกพันกับหองสมุดย่ิงขึ้น 
๔. นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรเขารวมงานจำนวนมากขึ้น 
๕.  นักศึกษาไดชมและไดรบัประโยชนจากผลงานของเพ่ือนๆท่ีไดรับรางวัล 

โครงการที ่12 โครงการการจัดซื้อตำรา  วารสารและหนังสือพิมพ 
ตัวชี้วัด 
     นักศึกษา ครู อาจารย และผูใชบริการมีหนังสือใหมๆ คนความากขึ้นตาม
ตองการ 
โครงการที ่13 โครงการ “หองสมุดปริทัศน ๖๔ “ 
ตัวชี้วัด 

๑. หองสมุด มีความกาวหนาเชิงวิชาการ สนับสนุนนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 

๒. คณะครูและนักศึกษา ไดรับความรูและความบันเทิง 
๓. คณะครูและนักศึกษา  ใชบรกิารศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มขึ้น 
๔. นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรเขาใชบริการมากขึ้น 

โครงการที ่14 โครงการตกแตงหองประชุมแสมบาน ประจำป ๒๕๖๔ 
ตัวชี้วัด 

๑. หองประชุมแสมบานเปนระเบียบเรยีบรอยสวยงาม 
๒. เมื่อใชบริการแลวเกิดความประทับใจ 

โครงการที ่15 โครงการปรับปรุงสำนักงานศนูยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
ตัวชี้วัด 
    สำนักงานศูนยบมเพาะฯที่สมบูรณ มีความสะดวก สบาย จำนวน ๑ หอง 
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2.2 กลยุทธที่ 2 การสราง/พฒันาเครือขายความรวมมือ 
2.1.3 เปาประสงค สราง/พัฒนาเครือขายความรวมมือ 
2.1.4 แผนงาน โครงการ 

โครงการที่ 1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 
ระบบทวิภาคี 
ตัวชี้วัด 
1. เชิงปริมาณ     

1. นักศึกษาใหมที่ศึกษาในระบบทวิภาคี ไดรับการปฐมนิเทศไมนอยกวา
รอยละ 80 
2. เชิงคุณภาพ 

1.  นักศึกษาใหมที่ศึกษาในระบบทวิภาคีมีความรู ความเขาใจดานการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอนของสถานประกอบการ 
โครงการที่ 2 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนฝกทักษะและประสบการณ
วิชาชีพ/ฝกอาชีพสถานประกอบการ 
ตัวชี้วัด 

1. เชิงปริมาณ 
1. ครู และนักเรียน นักศึกษา รวมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 

กอนฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ จำนวน ๘๐ คน 

๒. เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู  ความเขาใจ ในการฝกทักษะและ

ประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ 
2. นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาดานความรับผิดชอบตอหนาที่ 

เคารพระเบียบวินัย และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการทำงาน เปนแนวทางในการ

ประกอบอาชีพตอไป 
โครงการที่ 3 โครงการนิเทศ ติดตาม การฝกทักษะและประสบการณ/ฝกอาชีพใน

สถานประกอบการ 

ตัวชี้วัด 

1. เชิงปริมาณ 
1. การนิเทศการฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ

ของนักเรียน  นักศึกษาอยางนอย 3 ครั้งตอภาคเรยีน 
       2. การนิเทศการฝกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระบบทวิภาคี 
อยางนอย 3 ครั้งตอภาคเรียน 

2.  เชิงคณุภาพ 

ความพึงพอใจของนกัเรียน นักศึกษา ที่ไดรับการรับการนิเทศ ติดตาม การฝก
ทักษะและประสบการณวิชาชีพ/การฝกอาชีพในสถานประกอบการ ในระดับมาก 
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โครงการที่ 4 โครงการสัมมนาหลังฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพ ในสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัด 

1. เชิงปริมาณ 

นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส. 2 จำนวน ๒ รุน ที่ฝกทักษะ
และประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการเขารวมการจัดสัมมนาหลังฝก
ประสบการณทักษะและประสบการณวิชาชีพ 

2. เชิงคุณภาพ 

ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ในการสัมมนาหลังฝกประสบการณ
ทักษะและประสบการณวิชาชีพ ในระดับมาก 

โครงการที ่5 โครงการพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ 
ตัวชี้วัด 

1. เชิงปริมาณ 
ครูฝกในสถานประกอบการไดรับการอบรมการจัดทำแผนฝกอาชีพ 30 

ชั่วโมงตอป 
2. เชิงคุณภาพ 

ความพึงพอใจในการอบรมการจัดทำแผนฝกอาชีพ ในระดับมาก 
โครงการที ่6 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
ตัวชี้วัด 
1. เชิงปริมาณ     

1. ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน ๔ คน ไดศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน ๒ แหง ๆ ละ ๕ วัน 

2. ครูแผนกวิชาแผนกวิชาแปรรูปสัตวน้ำ จำนวน ๒ คน ไดศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการทางดานแปรรูปสัตวน้ำ จำนวน ๑ แหง ๆ ละ ๑ วัน 
2. เชิงคุณภาพ 
    ความพึงพอใจในการการศกึษาดูงานในสถานประกอบการในระดับมาก 
โครงการที ่7 โครงการประชาสัมพันธ แนะแนว การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ตัวชี้วัด 
๑. เชิงปริมาณ     

1. สถานศึกษาในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกลเคียงไดรับการแนะแนว
อยางนอย 80 เปอรเซ็นต ของสถานศึกษาที่ทำการตอบรับใหเขาแนะแนว 

2. บุคคลที่ทำงานในสถานประกอบการ ไดรับการแนะแนวอยางนอย 80 
เปอรเซ็นต ของสถาน ประกอบการที่ทำการตอบรับใหเขาแนะแนว 
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โครงการที ่8 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ตัวชี้วัด 
1. เชิงปริมาณ     

อุปกรณสำหรบัปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 1 ชุด 
2. เชิงคุณภาพ 

อุปกรณเอ้ือตอการปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยูในสภาพพรอมใชงาน 
ปลอดภัย และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในระดบั ดี 

 
2.2 กลยุทธที่ 3 การใหบริการวิชาการ 

2.2.1 เปาประสงค ใหบริการวิชาการ 
2.2.2 แผนงาน โครงการ 

โครงการที่ 1 โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
ตัวชี้วัด 

1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูสนใจ สามารถพัฒนาทักษะอาชีพ
ดานการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำ และการแปรรูปสัตวน้ำ ไดตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและประกอบวิชาชีพอิสระไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผลการประเมินคุณภาพในการดำเนินกิจกรรม อยูในระดับ ดี 
โครงการที ่2 โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) 
ตัวชี้วัด 

1. ประชาชนไดรับการสรางพัฒนาอาชีพจำนวน 15 คน / ศูนย 
2. ประชาชนไดรับบริการซอมและบริการคลินิกเทคโนโลยีการเกษตร 

จำนวน 200 คน /ศูนย 
3. ชางชุมชนมีความชำนาญเฉพาะอาชีพที่ไดรับการพัฒนา จำนวน 2 คน / ศนูย 
4. สรางและพัฒนาอาชีพใหมตามความตองการของพ้ืนที่ ไมนอยกวา 1 อาชีพ 
5. นักเรียนนักศึกษาไดรับการพัฒนาทกัษะใหมีสมรรถนะในงานอาชีพและ

จิตอาสาจำนวน 32 คน / ศูนย 
โครงการที ่3 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
ตัวชี้วัด 

1. ครู นักศกึษา และเกษตรกรผูสนใจ สามารถนำความรูเรื่องชีววิถีฯ 
ไปปฏิบัติได 

2. ผลการประเมินคุณภาพในการดำเนินกิจกรรมอยูในระดับ ดี 
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พันธกิจที่ 4 การบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบดวย 2 กลยุทธ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค  
1.1 เพ่ือจัดทำมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
1.2 เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1.3 เพื่อประชุมจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2564 เพื่อประชุมชี้แจง งาน

ประกันฯ แกคร ูบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
1.4 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2565 ของสถานศึกษา 
1.5 เพื่อสงเสริมใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ไดมีความรู ความเขาใจดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของขาราชการที่บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎ และระเบียบ 
เห็นความสำคัญและเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม 

1.6 เพื่อสงเสร ิมใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา มีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และ
คานิยมในการปฏิบัติงานที ่มุ งเพิ ่มสมรรถนะและพัฒนางานโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

1.7 เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหกับขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการทำงานใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

1.8 เพ่ือสงเสริมใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจและยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการปฏิบัติงานให
บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

1.9  เพื ่อประยุกตใชระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในวิทยาลัย 

1.10 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชองทางในการติดตอสื่อสารภายในสถานศึกษา ระหวางผูบริหาร 
บุคลากรทุกแผนก/งาน ผูปกครองกับอาจารยที่ปรึกษา 

1.11 เพ่ือปรบัปรุงระบบไฟฟาภายในวิทยาลัยฯใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
1.12 เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรยีบรอยภายในวิทยาลัย ฯ   
1.13  เพื่อแกปญหาน้ำทวมขังภายในบรเิวณวิทยาลัย 
1.14 เพ่ือปรบัปรุงทอระบายน้ำภายในวิทยาลัย 
1.15 เพ่ือปรงัปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยฯใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
1.16 เพ่ือแกปญหาระบบประปาใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
1.17 เพ่ือดำเนินการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานอาคารสถานที่ 
1.18 เพ่ือจัดซื้อวัสดุไฟฟา - ประปาสำหรับซอมแซมอุปกรณตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ   
1.19 เพ่ือจัดซื้อวัสดุไฟฟา - ประปาสำหรับซอมแซมอุปกรณตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
1.20 เพ่ือปรบัปรุงซอมแซมครุภัณฑตางๆภายในวิทยาลัยฯ 
1.21 เพ่ือเปนการจัดการรองรับการใชงานครภุัณฑสนับสนุนการจัดการศึกษาของนักศึกษาและ

คณะคร ู
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2. กลยุทธ  
2.1 กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

2.1.1 เปาประสงค พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
2.1.2 แผนงาน โครงการ 

โครงการที่ 1 โครงการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 

มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
โครงการที่ 2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 

มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 
โครงการท่ี 3 โครงการประชุมจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2564 
ตัวชี้วัด 

มีรายงานผลการประเมนิตนเอง ปการศึกษา 2564 
โครงการที่ 4 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2565 ของสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 

มีแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2565 ของสถานศึกษาและสามารถ
นำไปสูการปฏิบัติได 
โครงการที ่5 โครงการสงเสริมศักยภาพดานการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เขารับฟงการบรรยาย รอยละ 80  
มีความรูความเขาใจ และมีการพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมที่
มีคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการที ่6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 
ตัวชี้วัด 

  ครู เจาหนาที่ และบุคลากรของทางวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดรับความรู
จากการอบรม จำนวน 60 คน 
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2.2  กลยุทธที่ 2 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.2.1 เปาประสงค พัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.2.2 แผนงาน โครงการ 

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 

วิทยาลัย ไดรบัการปรับปรงุซอมแซมระบบไฟฟาใหอยูในสภาพดี รองรับ
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ไดอยางเต็ม ประสิทธิภาพ 
โครงการที ่2 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 

ระบบระบายน้ำไดรับการปรับปรุงและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โครงการที ่3 โครงการซอมแซมระบบประปาภายในวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 

1. ครู นักเรียน และผูปกครองไดรับความสะดวกสบายมากข้ึน 
2. ระบบน้ำประปาไดรับการปรบัปรุงและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการที ่4 โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานอาคารสถานที่ 
ตัวชี้วัด 

๑. ไดดำเนินการบำรุงรักษาดูแลความสะอาดเรยีบรอยของอาคารเรียน 
อาคารปฏิบัติการ อาคารประกอบสถานที่ปลูกที่อยูภายในวิทยาลัยฯ  

2. มีวัสดุอุปกรณอุปกรณเพียงพอสำหรับการบริการซอมแซมตลอด
ปงบประมาณ 

3. ตอบสนองความตองการทางดานสาธารณูปโภคของนักศึกษา คณะครู 
อาจารยและเจาหนาที่ ในสวนการตอขยายระบบไฟฟาและประปา 
โครงการที ่5 โครงการซอมบำรุงครุภัณฑตางๆภายในวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 

๑. ไดปรับปรุงซอมแซมครภุัณฑตาง ๆ ภายในวิทยาลัย 
2. มีครภุัณฑที่มีประสิทธิภาพรองรบัการใชงานของนักศึกษา และคณะครู 

 
พันธกิจที่ 5 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดานเกษตรและประมงแนวใหม 
ประกอบดวย 1 กลยุทธ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริมใหมีการนำเสนอผลงานวิชาการของ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยประมงติณ       

สูลานนท ครบทุกสาขาท่ีทำการเปดสอน 
2. เพื่อสงเสริมใหมีการรวมการประกวดแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร เอสโซ อาชีวศึกษาของ 

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
3. สงเสริมสนับสนุนใหมีการประกวดแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมอาชีวศึกษา ระดับอศจ. ภาค 

ชาติ ของผูเรียน 
4. สงเสริมสนับสนุนการทำ วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการประมงของผูเรียน ในการแขงขัน 

ในงาน อกท ระดับหนวย ภาค ชาติ 
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5. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีของคร ูบุคคลากร 
6. เพื่อสนับสงเสรมิสนับสนุนการนำเสนอ เผยแพรผลงานวิจัย ครู บุคลากร 
7. เพื่อใหคร ูการเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณจากภายนอกได 
8. เพื่อใหคร ูมีความรูและสามารถจดลิขสิทธิ์ผลงานสิ่งประดิษฐ งานวิจัย 

 
2. กลยุทธ 

2.1 กลยุทธที่ 1 การสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม  

2.2.1 เปาประสงค สงเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม 
2.2.2. แผนงาน โครงการ  

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการทำวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดานการประมงของครู บุคคลากร 

ตัวชี้วัด 
ครูรอยละ 100 ทำผลงานวิจัยในชั้นเรียน และนำเสนอผลงานวิจัย 

นวัตกรรม  
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนนำเสนอเผยแพรผลงานวิจัย ครู 

บุคลากร 
-โครงการบมเพาะครนูักประดิษฐ วิจัยฯ 
- การเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณจากภายนอก 
- การจดลิขสิทธิ์ผลงาน สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 
ตัวชี้วัด 

ครูรอยละ 80 นำเสนอเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม ในระดับสถานศึกษา 
จังหวัด ภาค ชาติ และนานาชาติ 
โครงการที ่3 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการของ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย

ประมงติณสูลานนท 
ตัวชี้วัด 

จำนวนนำเสนอผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ของ จำนวนชิ้นงาน
ตอนักเรียน 2 คนตอ 1 ชิ้นงานใน ระดับ ปวช. 3 และปวส.2 
โครงการที่ 4 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เอสโซ อาชีวศึกษาของ 

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
ตัวชี้วัด 

จำนวน ผลงานที่เขาประกวดโครงงานวิทยาศาสตรในระดับ ปวช. และ
ปวส. ในระดับ อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ 
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โครงการที่ 5 โครงการประกวดโครงการประกวดแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
อาชีวศึกษา ระดับอศจ. ภาค ชาติ ของผูเรียน 

ตัวชี้วัด 
จำนวน ชิ้นงานของสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมอาชีวศึกษา ระดับอศจ. ภาค 

ชาติ 
โครงการที ่6 โครงการสงเสริมสนับสนุนการทำ วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน

การประมงของผูเรียนในการเขารวมแขงขัน อกท.ระดับหนวย ภาค ชาติ 
ตัวชี้วัด 

จำนวนชิ้นงาน วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการประมงของผูเรียน ใน
การแขงขัน ในงาน อกท ระดับหนวย ภาค ชาติ 
 

พันธกิจที่ 6 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
ประกอบดวย 1 กลยุทธ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือขายภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
1.2 เพื่อพัฒนาหองคอมพิวเตอรวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
1.3 เพื่อพัฒนาหองเรียนวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
1.4 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการใชงานระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

2. กลยุทธ 
2.1 กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ 

2.1.1 เปาประสงค พัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 
2.1.2 แผนงาน โครงการ 

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงโครงสราง Local Network Information System 
ตัวชี้วัด 

เครือขายอินเตอรเน็ต ทั ้งระบบ ไดรับการพัฒนาและสามารถใชงานได
ครอบคลุมพื้นท่ีการเรียนการสอน 
 
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเครือขายและชุดโปรแกรมบริหารจัดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร 
ตัวชี้วัด 

1. หองคอมพิวเตอรทั ้งระบบ ไดรับการพัฒนาและสามารถใชงานได
ครอบคลุม 

2. หองเรยีน สามารถใชงานดานสารสนเทศได 
โครงการที ่3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอินเตอรเน็ตความเรว็สูง 
ตัวชี้วัด 

หองเรียน หองปฏิบัติการ สามารถใชอินเตอรเน็ตสูงไมนอยกวารอยละ 50 
 
 



57 
 

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ ปการศึกษา 2564 
พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานอาชีพเกษตรและประมงแนวใหม ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เปาประสงค เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร 
 
ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรงุ
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพิ ่มเติมโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ครูตามแผนพัฒนารายบุคคล 

เพ ื ่อพ ัฒนาหล ักส ูตรฐาน
สมรรถนะ หร ือปร ับปรุ ง
รายว ิ ช า  หร ือปร ั บปรุ ง
รายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง
เปนระบบสถานศึกษามีการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ สอดคลอง
กับการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

1. เชิงปริมาณ  
1.1 ท ุ กแผนกว ิ ช าม ี กา รปร ับปรุ ง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม  

1.2 ครูผู สอนอยางนอยรอยละ 80 
ปรับปรุงรายวิชาเดิมสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ  
2. เชิงคุณภาพ  

2.1 แผนกวิชามีปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายว ิชาเด ิม หรือกำหนดรายว ิชา
เพ่ิมเติม  
          2.2 ครูผูสอนมีการปรับปรุงรายวิชาเดิม
ส อด คล  อ ง ก ั บ ค ว าม ต  อ ง ก า รข อ งส ถ า น
ประกอบการ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2 สำรวจความตองการกำลังคนดาน
วิชาชีพ และศักยภาพของ

สถานศกึษา 

เพ่ือสำรวจความตองการ
กำลังคนดานวิชาชีพ และ
ศักยภาพของสถานศึกษา 

มีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการกำลังคน
ดานวิชาชีพ และศักยภาพของสถานศึกษา 

1. เชิงปริมาณ  
     ว ิทยาลัยมีหลักสูตรที ่สอดคลองกับความ
ตองการกำลังคนดานวิชาชีพ และศักยภาพของ
สถานศกึษาทุกสาขาวิชา 
2. เชิงคุณภาพ  

     หลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการ
กำลังคนดานวิชาชีพ และศักยภาพของ

สถานศกึษา 
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กลยุทธที่ 2 การพัฒนากำลังคน (นกัศึกษา) 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการสอบมาตรฐาน 

วิชาชีพ  

เพื่อใหนักเรียน นักศึกษ ระดับชั ้น ปวช.3 
และ ปวส.2 วิทยาลัยประมงติณสูลานนทที่
จบการศึกษาในปการศึกษา 2564 ไดรับ
การประเมินมาตรฐานว ิชาช ีพทุกสาขา
วิชาชีพ  

-นักศกึษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผลของผูผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ในครั้งแรก เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียน
เร ียนครบท ุกรายว ิชาตามโครงสร  าง
หลักสูตร คิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป 

2 โครงการจัดการแขงขัน 
อกท.ระดับ หนวย 

1. เพื่อพัฒนาผูเรียนดานทักษะวิชาชีพ 
2. เพื่อพัฒนาผูเรียนดานทักษะชีวิตการอยู
ในสังคม  

จำนวนผูเขารวมจำนวน 450  คน 1. รางวัลการเขารวมแขงขัน 
2. พฤติกรรมเชิงประจักษในการอยูรวมใน
สังคม 

3 โครงการจัดการแขงขัน 
อกท.ระดับ ภาค 

1. เพื่อพัฒนาผูเรียนดานทักษะวิชาชีพ 
2. เพื่อพัฒนาผูเรียนดานทักษะชีวิตการอยู
ในสังคม 
  

จำนวนผูเขารวมจำนวน 150 คน 1. รางวัลการเขารวมแขงขัน 
2. พฤติกรรมเชิงประจักษในการอยูรวมใน
สังคม 
  

4 โครงการจัดการแขงขัน 
อกท.ระดับ ชาต ิ

1. เพื่อพัฒนาผูเรียนดานทักษะวิชาชีพ 
2. เพื่อพัฒนาผูเรียนดานทักษะชีวิตการอยู
ในสังคม 

จำนวนผูเขารวมจำนวน 70  คน 1. รางวัลการเขารวมแขงขัน 
2. พฤติกรรมเชิงประจักษ 
ในการอยูรวมในสังคม 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
5 โครงการ พัฒนาทักษะ

ชีวิต (โครงการเรียนฟรี 
15 ป) 
 

 
 

1.เพื่อใหผูเรียนไดเพิ่มพูนความรูความสามารถ
ในวิชาการ 
 2. เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาคุณธรรม คานิยม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ 
ในการเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณ
ตรง  
4. เพื ่อใหผู เรียนมีความรู ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) อยางท่ัวถึง 

1 เชิงปริมาณ  
- สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แกนักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัย
ประมงติณสูลานนท จำนวน 139 คน  
2 เชิงคุณภาพ  
- ผ ู ปกครองของนักเร ียนสามารถลด
คาใชจายดานการศึกษาตามรายการที่
ไดรบัการสนับสนุน 

- จำนวนนักเรียนและนักศึกษาในวิทยาลัย
ประมงติณสูลานนทไดรับการสนับสนุนการ
จัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครอง
นักเรียนสามารถลดคาใชจายที่ไดรับการ
สนับสนุน (รอยละ 100) 

6 โครงการเกิดมาตอบแทน
บุญคุณแผนดิน 

1 เพ ื ่อปล ูกจ ิตสำน ึกด านค ุณธรรมและ
จริยธรรมในการทำงานของบุคลากรทุกระดับ  
2 เพ ื ่อปล ูกจ ิตสำน ึกด านค ุณธรรม และ
จริยธรรมในการทำหนาที่ของนักศึกษา  
3 เพื่อเพื่อยกยอง และประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรทุกระดับ 
และ นักศึกษาทุกชั้นป 

1 เชิงปริมาณ  
- คาดวานักเรียน และคณะครูทุกคนเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมประมาณ 80% 
ภายใน ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 
2 เชิงคุณภาพ  
-นักเรียน ครู มีจิตสำนึกดานคุณธรรม 
และจริยธรรมในการทำหนาที ่

- ผูเขารวมกิจกรรม มีจิตสำนึกดานคุณธรรม 
และจริยธรรมในการทำหนาที ่ 
- ผูเขารวมกิจกรรมมีโอกาสไดยกยอง และ
ประกาศเก ียรต ิค ุณด านค ุณธรรมและ
จร ิยธรรมของ บุคลากรทุกระดับ และ
นักศึกษาทุกชั้นป 
-ระดับความสำเร็จของกิจกรรม ระดับ ด ี

7 โครงการสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา  

1 เพ่ือใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงผูเก่ียวของกับวิทยาลัย
เปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน  
2 เพ ื ่อให ม ีการดำเน ินเก ี ่ยวก ับการให
การศึกษาประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรม 
สงเสริมใหม ีธรรมาภิบาล 

1 เชิงปริมาณ  
-100 % ของนักเรียน ครู และบุคลากร
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
2 เชิงคุณภาพ  
-น ักเร ียน ครู  และบุคลากรเปนผ ู มี
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

-น ักเร ียน คร ู ผ ู บร ิหาร และบ ุคลากร
ทางการศ ึกษา เป นบ ุคคลม ีค ุณธรรม 
จริยธรรม 
-ระดับความสำเร็จของกิจกรรม ระดับ ด ี
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
8 โครงการพัฒนานักเรียน 

นักศึกษาดวยกิจกรรม 
อกท. 
 

1 เพื ่อใหผู ผ ู ท ี ่ เข ารวมกิจกรรมรับทราบ
นโยบายในการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ  
2 เพื ่อใหผู ท ี ่ เข าร วมกิจกรรมไดร ับการ
พัฒนาภาวะผูนำ การพัฒนาบุคลิกภาพและ
ศิลปการทำงานรวมกัน  
3 เพ่ือใหผูท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถกำหนด
ก ิจกรรมและปฏ ิท ินของคณะกรรมการ
ดำเนินงาน และ ชมรมได  
4 เพื ่อใหผู ท ี ่ เข าร วมกิจกรรมเกิดความ
เชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรม อกท. 

1 เชิงปริมาณ  
-ผู ที ่ เขารวมกิจกรรมสามารถกำหนด
กิจกรรมและปฏิทินของคณะกรรมการ
ดำเนินงาน , ชมรม และหมูบาน อกท. 
ไดทุกกิจกรรม  
2 เชิงคุณภาพ  
-ผูที่เขารวมกิจกรรมเกิดความเชื่อมั ่นใน
การดำเนินกิจกรรม อกท. 

- ผูที่เขารวมกิจกรรมรับทราบนโยบายใน
การจัดกิจกรรมของวทิยาลัยฯ  
- ผ ู ท ี ่ เข าร วมกิจกรรมสามารถกำหนด
กิจกรรมและปฏิท ินของคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ชมรม และ หมูบาน อกท. 
 - ผูที่เขารวมกิจกรรมเกิดความเชื่อมั่นใน
การดำเนินกิจกรรม อกท 
 

9 โครงการกิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ 

1. เพ่ือเปนการสงเสริมความเปนพลเมืองดีของ
เยาวชนผานกระบวนการลูกเสือ 
2. เพื่อใหเยาวชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชน สังคม ประเทศชาติตามอุดมการณของ
คณะลูกเสือแหงชาติผานกระบวนการลูกเสือ 
3. เพ ื ่ อพ ัฒนาค ุณภาพผ ู  เร ี ยนโดยใช
กระบวนการลูกเสือ 

1 เชิงปริมาณ 
 ครูผูกำกับ และลูกเสือวิสามัญ ปวช.1 
จำนวน 2 กองๆละ 4 หมู ที ่ลงทะเบียน
เร ี ยนเข  าร  วมก ิจกรรมล ูกเส ือ 100 
เปอรเซน็ต 
2 เชิงคุณภาพ 
 ลูกเสือวิสามัญ ปวช.1 เปนผูมีระเบียบ
วินัย และมีคุณธรรมสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยประมงติณสูลาน
นทท ม ีความจงรักภักดีต อสถาบันชาติ  
ศาสนาพระมหากษัตริย โดยปฏิบัติตนตามกฎ
และคำปฏิญาณของล ูกเส ือ และบำเพ็ญ
ประโยชนตอสังคมตามคติพจน ของลูกเสือ
วิสามัญ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
10 โครงการปลูกจิตสำนึก

รักษาทรัพยากรปาไม 
 

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรปาไม
ใหแกผูเรียน 
 2. เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะใน
การตกแตงพ้ืนที่ปาไมประจำทองถิ่น  
 3. เพื่อพัฒนาบริการแหลงศึกษาเรียนรูปาไม
ประจำทองถ่ินแกผูเรียนและประชาชนท่ัวไป 
 4. เพื ่อใหเก ิดความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก 

1.เชิงปริมาณ 
 - ผลิตเอกสารเผยแพร จำนวน 500 ชุด 
- ผูเรียนจำนวน 250 คน เขารวมโครงการ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 
คน เขารวมโครงการ 
 - ประชาชนและผู สนใจทั่วไป จำนวน 190 
คน เขารวมโครงการ 
2.เชิงคณุภาพ  
 - ผู เร ียนมีความรู และทักษะเกี ่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การฟนฟูปาไม พันธุไม การปลูกปา การดูแล
รักษาปาไม 
 - คร ูและบ ุคลากรทางการศึกษาสามารถ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณา
การความรู เกี ่ยวกับการอนุรักษและฟ นฟู
ทรัพยากรปาไม การรักษาสิ่งแวดลอม 

- ว ิทยาลัยเปนแหลงเร ียนรู ท ี ่ม ีภูมิทัศน
สวยงาม นาสนใจ 

- ผูเรียนมีความรูและทักษะในการตกแตงสวน
ปาของวิทยาลัย 
-ระดับความสำเร็จของกิจกรรม ระดับ ดี 
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กลยุทธที่ 3 การพัฒนาบุคลากร (ผูสอนและฝายสนับสนุน) 
 
ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การ เข ี ยนแผนการ
สอนฐานสมรรถนะ 

1.เพื่อพัฒนาครูผูสอนดานทักษะ
การ เ ข ี ยนแผ นกา รส อน ฐ าน
สมรรถนะใหมีความเชี่ยวชาญเปน
มืออาชีพ   

ครูผูสอนมีทักษะการเขียนแผนการสอนฐาน
สมรรถนะ 

1. เชิงปริมาณ  
1.1 คร ูผ ู สอนอยางน อยรอยละ 80 มี

ทักษะการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะ 
2. เชิงคุณภาพ  

2.1 ครูผู สอนมีทักษะการเขียนแผนการ
สอนฐานสมรรถนะ มีกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย
และมีคุณภาพสอดคลองกับสมรรถนะรายวิชาและ
สถานประกอบการนำไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตรวจคุณภาพแผนการ
จ ัดการเร ียนร ู  และ
ต ิ ดต ามน ิ เ ทศก า ร
จัดการเรียนรู  

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หร ื อปร ั บปร ุ ง ร ายว ิ ช า  หรื อ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อยางเป นระบบสถานศึกษามีการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน
ระบบ สอดคลองกับการเปลี ่ยนแปลงของ
เ ท ค โ น โ ล ย ี แ ล ะ ค ว า ม ต  อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน 
 
 
 
 
 
  

1. เชิงปริมาณ  
1.1 ทุกแผนกวิชามีการปรับปรุงรายวิชา 

หรือปรับปรุงรายวิชาเด ิม หรือกำหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม  

1.2 คร ูผ ู  สอนอย  างน  อยร อยละ 80 
ปรับปรุงรายวิชาเดิมสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการ  
2 เชิงคณุภาพ  

2.1 แผนกวิชามีปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

2.2 ครูผูสอนมีการปรับปรุงรายวิชา 
เดิมสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
3 พัฒนาครูผ ู สอนดาน

ทักษะและเทคนิคการ
ส อ น  ก า ร ว ั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียน  

1.เพื่อพัฒนาครูผูสอนดานทักษะ
และเทคนิคการสอนใหมีความ
เชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ  
2. เพ่ือพัฒนาครูผูสอนดานการวัด
และประเม ินผลการเร ียนใหมี
ความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ 

ครูผูสอนมีทักษะและเทคนิคการสอน 1. เชิงปริมาณ  
1.1 คร ูผ ู สอนอยางน อยรอยละ 80 มี

ทักษะและเทคนิคการสอน  
1.2 คร ูผ ู  สอนอย  างน  อยร อยละ 80 

สามารถว ัดและประเม ินผลการเร ียนได อย าง
หลากหลาย  
2. เชิงคุณภาพ  

2.1 ครูผูสอนมีทักษะและเทคนิคการสอน
ที่หลากหลาย  

.2.2 ครูผูสอนสามารถวัดและประเมินผล
การเรียนไดอยางหลากหลาย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

การว ิจ ัยเพื ่อพัฒนา
ค ุณภาพการจ ัดการ
เรียนรูและแกปญหา
การจัดการเรียนรู 
 

1 เพื ่อพัฒนาครูผู สอนดานการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู และแกปญหาการจัดการ
เรียนรูใหมีความเชี่ยวชาญเปนมือ
อาชีพ  
2 เพื ่อพัฒนาครูผู สอนใหใหมี

ความเชี่ยวชาญดานการวิจัย
ในชั้นเรียน 

พัฒนาครูผ ู สอนดานการว ิจ ัยเพ ื ่อพ ัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรูใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ 

1. เชิงปริมาณ  
1.1 คร ูผ ู สอนอยางน อยรอยละ 80 มี

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
และแกปญหาการจัดการเรียนรู  

1.2 ครูผูสอนอยางนอยรอยละ 80 จัดทำ
วิจ ัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการจ ัดการเร ียนรู  และ
แกปญหาการจัดการเรียน 

1.3 ครผููสอนอยางนอยรอยละ 80 มี
รายงานผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  
2. เชิงคุณภาพ 
     2.1 ครูผูสอนสามารถเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู  
    2.2 ครูผ ู สอนสามารถจัดทำว ิจ ัยเพื ่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ
เรียนรู  

2.3 คร ูผ ู  สอนสามารถเข ียนรายงาน
ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและ
แกปญหาการจัดการเรียนรู 
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พันธกิจท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพเฉพาะทาง  
เปาประสงค เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพเฉพาะทาง  
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะของบคุลากร 
 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตวัชี้วัดความสำเร็จ 
1 พัฒนาสื ่อ แพลตฟอรม ใน

การจัดการเรียนการสอนของ
ครูยุค 4.0  

เพ่ือใหความรูความเขาใจแกผูเขารวมอบรม
เกี ่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน
และการสรางสื่อออนไลน 

ครูผูสอนมีทักษะในการออกแบบการ
เร ี ยนการสอนและการสร  า งสื่ อ
ออนไลน  

1 เชิงปริมาณ  
ครู อาจารย วิทยาลัยประมงติณสูลา

นนท จำนวน 2 รุน รวม 40 คน  
2 เชิงคณุภาพ  

ผู เขารวมอบรมสามารถนำความรู
ไดรับมาออกแบบการเรียนการสอนและการ
สรางสื่อออนไลน 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ข ับเคล ื ่อนชุมชนแห งการ
เรียนรู PLC   

เพ่ือใหครูผูสอนสามารถดำเนินกิจกรรมการ
จัดกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู PLC 
ไดถูกตอง 

ครูผูสอนสามารถดำเนินกิจกรรมการ
จัดกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู 
PLC ไดถูกตอง 

1. เชิงปริมาณ  
  ครูผู สอนสามารถดำเนินกิจกรรมการจัด
กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู อยางนอย
รอยละ 80  
2. เชิงคุณภาพ  
    รอยละของครูผู สอนที ่สามารถดำเนิน
กิจกรรมการจัดกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรู PLC  

 
 
 
 



67 
 

พันธกิจท่ี 3 พัฒนาแหลงเรียนรูและใหบริการวิชาการโดยสรางเครือชายความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน สังคม ทั้งในและตางประเทศ 
เปาประสงค เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูและใหบริการวิชาการโดยสรางเครือชายความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน สังคม ทั้งในและตางประเทศ 
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาแหลงเรียนรู 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการปรับปรุง ซอมแซม 

อุปกรณสนับสนุนการเรียน/
หองปฏิบัติการ/หองประชุม   

1. เพ ื ่ อปร ับปร ุ ง  ซ อมแซม อ ุปกรณ
สนับสนุนการเรียน/หองปฏิบัติการ/หอง
ประชุม ใหเพียงพอตอการใชงาน  
2. เพื ่ออำนวยความสะดวกการจัดการ
เรยีนการสอน ตอครูผูสอน  

ปรับปรุง ซอมแซม อุปกรณสนับสนุน
การเรียน/หองปฏิบัติการ/หองประชุม 
ใหเพียงพอตอการใชงาน   

4. เชิงปริมาณ  
    1.1 ครุภ ัณฑสนับสนุนการเรียน/
หองปฏิบัติการ/หองประชุม ไดรับการ
ปรับปรุง ซอมแซม  
5. เชิงคณุภาพ  

    2 .1 งานส ื ่อการเร ียนการสอน 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนทมีครุภัณฑ
สนับสนุนการเรียน/หองปฏิบัติการ /
หองประชุม  

2 โคร งการปร ั บปร ุ ง อาคา ร
สถานที่ และภูมิทัศนภายใน
วิทยาลัย   

1. เพื่อใหอาคารสถานที่ อาคารประกอบ
และสิ ่งแวดลอม สิ ่งอำนวยความสะดวก
ของวิทยาลัยฯใหสะอาด รมรื่น ปลอดภัย 
และเอ ื ้ อต อการจ ัดการ เร ียนร ู   การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ  
2. เพื ่อให สภาพหองเร ียนและอาคาร
สถานท่ีไดรับการดูแลพรอมใชงานอยูเสมอ 

อาคารประกอบและสิ ่งแวดลอม สิ่ง
อำนวยความสะดวกของวิทยาลัยฯให
สะอาด รมรื่น ปลอดภัย และเอื ้อตอ
การจัดการเรียนรู การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในวิทยาลัยฯ   

1.เชิงปริมาณ  
   1.1 อาคารเรียนและสถานที่ ภายใน
วิทยาลัยฯ จำนวน 15 อาคาร  
2. เชิงคุณภาพ  
   2.1 สภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย 
สะอาด รมรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย 
มีบรรยากาศ ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
   2.2 อาคารเรียนและสถานท่ีตางๆ  
ภายในวิทยาลัย อยูในสภาพดีและพรอม
ใชงาน ปลอดภัยและ เหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
2.3 วิทยาลัยมีแหลงเรยีนรูที่เอ้ือตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  

3 โครงการปรับปรุง
หองปฏิบัติการทาง
ภาษาอังกฤษ (Sound Lab)   

1. เพ ื ่อให ผ ู  เร ียนมีห องปฏิบ ัต ิการทาง
ภาษาอังกฤษ (Sound Lab) ที่สามารถใชงาน
ได  
2. เพ ื ่ อส  ง เสร ิมการจ ัดบรรยากาศ-
สิ่งแวดลอมที ่เอื ้อตอการเรียนรู เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

ห องปฏ ิบ ัต ิการทางภาษาอ ั งกฤษ 
(Sound Lab) ท ี ่ สามารถใช  งานได
สงเสริมการจัดบรรยากาศ-สิ่งแวดลอม
ท ี ่ เ อ ื ้ อ ต  อกา ร เ ร ี ยนร ู   เพ ื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

1. เชิงปริมาณ  
    ห องปฏิบัต ิการทางภาษาอังกฤษ 
(Sound Lab) มีอุปกรณที่ทันสมัยและ
สามารถใชงานไดจำนวน 1 หองเรียน 
2. เชิงคุณภาพ  
    น ักเร ียนน ักศ ึกษาของว ิทยาลัย
ประมงต ิณส ูลานนท   มีผลส ัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ที่สูงข้ึน 

4 โครงการยกระด ับมาตรฐาน
หองเรียนใหทันสมัย   

1. เพื่อจัดหาอุปกรณหองเรียนมาตรฐาน  
2. เพื่อปรับปรุงหองเรียนใหมีความพรอม
ตอการเรียนการสอน 

หองเรียนใหมีความพรอมตอการเรียน
การสอน 

1. เชิงปริมาณ  
    สถานศึกษามีหองเรียนมาตรฐาน 
จำนวน 2 หองเรียน  
2. เชิงคุณภาพ  
    สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพสนับสนุนกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน ทำใหการ
เรียนการสอนสูผูเรียนมีประสิทธิภาพ  
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
5 โครงการหองเร ียนอัจฉร ิยะ 

(Smart Classroom) เพื ่อการ
จัดการเรยีนการสอน  
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

1. เพื่อยกระดับหองเรียน ที่มีวัสดุอุปกรณ
ที่ทันสมัย อำนวยความสะดวกแกผูเรียน
และครูผูสอน  
2. เพื ่อให สถานศึกษามีห องเร ียนท ี ่มี
คุณภาพ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการ
เรยีนการสอน 

ม ีห องเร ียนท ี ่ม ี ค ุณภาพ ส  ง เสริม
สนับสนุนกิจกรรมการเรยีนการสอน 

1. เชิงปริมาณ  
    สถานศึกษามีห องเร ียนอัจฉร ิยะ 
(Smart Classroom) ประจำแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ  
จำนวน 1 หองเรียน 
2. เชิงคุณภาพ  
    สถานศึกษามีส ื ่อว ัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยีที่มีความพรอมตอการเรียน
การสอน สนับสนุนกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนของครูและผูเรียน  

6 โคร งการปร ั บปร ุ ง อาคา ร
สถานที่ และภูมิทัศนภายใน
วิทยาลัย   

1. เพื่อใหอาคารสถานที่ อาคารประกอบ
และสิ ่งแวดลอม สิ ่งอำนวยความสะดวก
ของวิทยาลัยให สะอาด รมรื่น ปลอดภัย 
และเอ ื ้ อต อการจ ัดการ เร ียนร ู   การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัย 
2. เพื ่อให สภาพหองเร ียนและอาคาร
สถานท่ีไดรับการดูแลพรอมใชงานอยูเสมอ 
    

เพื ่อให สภาพหองเร ียนและอาคาร
สถานที่ไดรับการดูแลพรอมใชงานอยู
เสมอ 

1. สภาพแวดล อมภายในว ิทยาลัย 
สะอาด รมรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย 
มีบรรยากาศที่เอ้ือตอ การจัดการเรียนรู  
2. อาคารเรียนและสถานที่ตางๆภายใน
วิทยาลัย อยูในสภาพดีและพรอมใชงาน 
ปลอดภัยและ เหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
7  โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

และซอมหนังสือ 
 

๑. เพื่อการเผยแพรขาวสารทางวิชาการ 
๒. เพ ื ่อการให บร ิการของห องสม ุดมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
๓. เพื ่อซอมแซมและรวบรวมหนังสือ 
วารสารและนิตยสารที่ชำรุดทั้งหมด 
 

๑. ใหบริการนักศึกษา  ครู
อาจารย  และเจาหนาที่รวมทั้งผูสนใจ
อ่ืนๆ 
๒. ซอมแซมหนังสือวารสารและ
นิตยสารที่ชำรุดทั้งหมด
ประมาณ  ๑๐๐  เลม 
 

๑. ทำใหมีวัสดุและเครื ่องใชสำนักงาน 
ไว บร ิการน ักศ ึกษาและทำบาร โคด
หนังสอื 
 ๒. ทำใหหนังสือที ่ชำรุดกลับมาซอม
ใหม  เพ่ือใหใชบริการไดอีก 
 ๓. ผู ใชบริการไดรับความสะดวกและ
ทางหองสมุดก็ไดใหบริการที ่ท ันสมัย
และสะดวกในการจัดทำ เชน  การจัด
บอรด,การเย็บเลมวารสาร,หนังสือพิมพ,
การทำกฤตภาคและการทำบารโคด
หนังสอืและอ่ืนๆ 
 

8 โครงการกิจกรรมวันสำคัญของ
ไทย : วันสุนทรภู  
 (๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๔) 
 

๑. เพื่อใหนักศึกษา ครู บุคลากรอื่นๆ ใน
วิทยาลัยเห็นคุณคาของวันสุนทรภู 
๒. ใหนักศึกษา ครู และบุคลากรอื่นๆ ใน
วิทยาลัยไดรวมทำกิจกรรมวันสุนทรภู ที่
หองสมุดจัดขึ้น 
๓. นักศึกษา ครู และบุคลากรอื ่นๆ ใน
วิทยาลัยไดรับความรูและความสนุกสนาน
ท่ีไดรวมทำกิจกรรม  
 

ครู นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย 
ไดรับความรูและไดรวมทำกิจกรรมวัน
สุนทรภูท่ีทางหองสมุดจัดขึ้น 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ใชแบบติดตาม
ประเมินผลโดยใชแบบสอบถามจาก
นักศึกษาและบุคคลที่เขารวมงาน 
 

๑.  ครูและนักศึกษาที่มารวมงานไดรับ
ความรู และความบันเทิงจากงานวัน
สุนทรภู 
๒..  ครูและนักศึกษาเห็นความสำคัญ
ของหองสมุดมากขึ้น 
๓.  บรรณาร ักษ และผ ู  ใช บร ิการมี
ทัศนคติที่ดีตอกัน 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
9 โครงการกิจกรรมวันสำคัญของ

ไทย : วันภาษาไทย 
 (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

๑.เพื่อใหเกิดความภูมิใจที่มีภาษาของ
ตนเอง 

๒. เพื ่อส งเสริมการใชภาษาไทยให
ถูกตอง 
 

๑. นักศึกษา  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขารวมกิจกรรมประมาณ  ๒๐๐  คน 
๒. นักศึกษาสงผลงานเขาประกวด  
 ประมาณ ๕๐ ชิ้น 
 

๑.  ครูและนักศึกษาที่มารวมงานไดรับ
ความรู และความบันเทิงจากงานวัน
ภาษาไทย 
๒. ครูและนักศึกษาเห็นความสำคัญของ
วันภาษาไทยมากขึ้น 
 

10 โครงการกิจกรรมวันสำคัญของ
ไทย : วันแมแหงชาต ิ 
 (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

๑. เพื่อใหนักศึกษา ครู บุคลากรอื่นๆ ใน
วิทยาลัยเห็นคุณคาของวันแมแหงชาต ิ
๒.  ใหนักศึกษา ครู และบุคลากรอื่นๆ ใน
ว ิทยาล ัยได ร วมทำก ิจกรรมว ันแม ที่
หองสมุดจัดขึ้น 
๓. นักศึกษา ครู และบุคลากรอื ่นๆ ใน
วิทยาลัยไดรับความรูและความสนุกสนาน
ท่ีไดรวมทำกิจกรรม  
 

ครู นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย 
ไดรับความรูและไดรวมทำกิจกรรมวัน
แมแหงชาติที่หองสมุดจัดข้ึน  
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 ๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 ๒. ตัวชี ้ว ัดเชิงคุณภาพ : ใช
แบบต ิ ดต าม ปร ะ เม ิ นผ ล โดย ใช
แบบสอบถามจากนักศึกษาและบุคคล
ท่ีเขารวมงาน 
 

๑.  ครูและนักศึกษาที่มารวมงานไดรับ
ความรูและความบันเทิงจากงานวันแม
แหงชาต ิ
๒.  ครูและนักศึกษาเห็นความสำคัญ
ของหองสมุดมากขึ้น 
๓. บรรณารักษและผูใชบริการมีทัศนคติ
ที่ดีตอกัน 
 

11 โครงการกิจกรรมวันสำคัญของ
ไทย : วันพอแหงชาต ิ
(๕ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

๑. เพื ่อใหน ักศึกษา ครู บ ุคลากรอื ่นๆ         
ในวิทยาลัยเห็นคุณคาของวันพอแหงชาต ิ
๒.ใหนักศึกษา ครู และบุคลากรอื่นๆ ใน
วิทยาลัยไดรวมทำกิจกรรมวันพอแหงชาติ
ท่ีหองสมุดจัดขึ้น 

ครู นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย 
ไดรับความรูและไดรวมทำกิจกรรมวัน
พอแหงชาติท่ีหองสมุดจัดขึ้น โดยไดรับ
ความรูและความสนุกสนานควบคูกัน
ไป  
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 
    ๑. ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 

๑.  ครูและนักศึกษาที่มารวมงานไดรับ
ความรูและความบันเทิงจากงานวันพอ
แหงชาต ิ
๒. ครูและนักศึกษาเห็นความสำคัญของ
หองสมุดมากขึ้น 
๓. ผูมีสวนรวมเกิดความภาคภูมิใจ  และ
มีความผูกพันกับหองสมุดยิ่งขึ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๓. นักศึกษา ครู และบุคลากรอื ่นๆ ใน
วิทยาลัยไดรับความรูและความสนุกสนาน
ท่ีไดรวมทำกิจกรรม  
 
 
 

    ๒. ตัวชี ้วัดเชิงคุณภาพ : ใชแบบ
ติดตามประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
จากนักศึกษาและบุคคลที่เขารวมงาน 

๔. นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากร
เขารวมงานจำนวนมากขึ้น 
๕.  นักศึกษาไดชมและไดรับประโยชน
จากผลงานของเพ่ือนๆที่ไดรับรางวัล 

12 โครงการการจัดซื้อ
ตำรา  วารสารและ
หนังสือพิมพ 
 

๑. เพื่อเพิ่มจำนวนหนังสือและตำราเรียน
ในสาขาวิชาตางๆใหเพียงพอ กับความ
ตองการของนักศึกษา  ครู อาจารย และ
ผูใชบริการอ่ืนๆ 
๒.   เพ ื ่อเพ ิ ่ ม วารสาร น ิตยสารและ
หนังสือพิมพใหไดเปนหองสมุด (๓D ) 
๓. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยฯทุกสาขาวิชาใหมี  ประสิทธภิาพ
ดียิ่งขึ้น 

๑. หองสมุดมีหนังสือ,ตำราเรียนและ
วารสาร หนังสือพิมพที ่หลากหลาย
เพียงพอตอการใหบริการ 
๒.  การเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ
ในทุกสาขาวิชามีประสิทธิภาพดี ยิ่งข้ึน 
 

1.  น ั ก ศ ึ กษ า  คร ู  อ า จ า ร ย   แ ล ะ
ผูใชบริการมีหนังสือใหมๆ คนความาก
ขึ้นตามตองการ 
 
 

13 โครงการ “หองสมุดปริท ัศน 
๖๔ “ 

๑ .   ใ ห  น ั ก ศ ึ ก ษ า ม ี โ อ ก า ส พ ั ฒ น า
ความรู  ความสามารถของตนเองในดาน
วิชาการใหสูงข้ึน 
๒. เพื่อกระตุ นและสงเสริมการอานของ
นักศึกษา 
๓. สนับสนุนใหผูเรียนใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน  หลีกเลี่ยงอบายมุข  และยาเสพ
ติด 

๑.  คณะคร ูและนักศ ึกษา เข าร วม
โครงการ 
๒. จ ัด โครงการ “ห องสม ุดปร ิทัศ 
๖๔”  ทำใหมีสถิติผูใชบริการหองสมุด
เพ่ิมข้ึน 

๑. หองสมุด มีความกาวหนาเชิงวิชาการ 
ส น ั บ ส น ุ น น โ ย บ า ย ส ำ น ั ก ง า น
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 
๒. คณะครูและนักศึกษา ไดรับความรู
และความบันเทิง 
๓. คณะครูและนักศึกษา  ใช บริการ
ศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ิมขึ้น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๔.  ใหเปนแรงกระตุ น  จูงใจผู เร ียนให
แสดงพฤติกรรมที ่เหมาะสม  หลีกเล ี ่ยง
คว า มปร ะพฤต ิ ท ี ่ ก  อ ให  เ ก ิ ด ค ว าม
เดือดรอน  เสียหายแกตนเองและผูอ่ืน 
๕ .  เ ป  น ก า ร ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ ข อ ง
สถานศึกษา 

๔. นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากร
เขาใชบริการมากขึ้น 
 

14 โครงการตกแตงหองประชุม
แสมบาน ประจำป ๒๕๖๔ 

๑.เพื ่อใหหองประชุมสวยงามมีระเบียบ
เรยีบรอย 
๒.เม่ือมาใชบริการเกิดความประทับใจ 
๓.เพ่ือใหไดภาพถายที่สวยงาม 
๔.เพื ่อสร างความสัมพันธ ท ี ่ด ีระหว าง
ผูเขารวมประชุม 
 

๑. เชิงปริมาณ   
     ๑.๑ใหเกิดความประทับใจในการ
บริการทุกครั้งที่ใชบริการ  
๒.  เชิงคุณภาพ 
     ๒.๑  มีผูใชบริการทั ้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ รูสึกประทับใจและ
ไดรปูภาพที่สวยงาม 
 

๑. หองประชุมแสมบานเปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงาม 
๒. เมื่อใชบริการแลวเกิดความประทับใจ 
 

15 โครงการปรับปรุงสำนักงาน
ศูนย บมเพาะผู ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

1. เพื ่อให น ักเรียน – นักศึกษา มีหอง
สำนักงานที่สามารถติดตอไดสะดวก 
2. เพื ่อใหนักเรียน – นักศึกษา มีแหลง
ค  นคว  าข อม ู ล ในการทำธ ุ รก ิ จ ของ
นักศึกษา  
3. เพื ่อใหนักเรียน – นักศึกษา มีว ัสดุ
อุปกรณใชอยางเพียงพอ  
 

1. มีสำนักงานศูนยบมเพาะฯ มีความ
ส วย งา ม  เ ป  นส ั ด ส  ว น  ม ี ค ว า ม
สะดวกสบาย จำนวน 1 หอง  
2. มีสำนักงานตามรูปแบบที่กำหนด
ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง ส ำ น ั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

1. สำนักงานศูนยบมเพาะฯที่สมบูรณ มี
ความสะดวก สบาย จำนวน ๑ หอง 
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กลยุทธที่ 2 การสราง/พัฒนาเครือขายความรวมมือ 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
และเตรียมความพรอม
นักศึกษาใหมระบบทวิภาคี 

เพ่ือปฐมนิเทศนักศึกษาและ
เตรียมความพรอมนักศึกษาใหม
ระบบทวิภาคี 

๑. เชิงปรมิาณ 
    ๑. นักศึกษาใหมระบบทวิภาคี สาขาเพาะเลี ้ยง 
สัตวน้ำ ไดรับการปฐมนิเทศไมนอยกวารอยละ  80       
    ๒. น ักศ ึกษาใหมระบบทวิภาคี สาขาแปรรูป 
สัตวน้ำ ไดรับการปฐมนิเทศไมนอยกวารอยละ  80 
๒. เชิงคณุภาพ 
           ๒.๑ ศักยภาพในดานการเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีท่ีมีประสิทธิภาพ 
       ๒.๒ ความพึงพอใจในการจัดโครงการเตรยีม
ความพรอมนักศกึษาใหมระบบทวิภาคี  ในระดับมาก 

1. เชิงปริมาณ     
1. นักศึกษาใหมที่ศึกษาในระบบทวิภาคี ไดรับ
การปฐมนิเทศไมนอยกวารอยละ 80 
2. เชิงคุณภาพ 
 1.  น ักศ ึกษาใหม ท ี ่ศ ึกษาในระบบ 
ทวิภาคีมีความรูความเขาใจดานการจัดการเรยีน
การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
 2. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของสถานประกอบการ 

2 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษากอนฝกทักษะและ
ประสบการณวิชาชีพ/ฝก
อาชีพสถานประกอบการ 

เพ่ือปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
กอนฝกทักษะและประสบการณ
วิชาชีพ/ฝกอาชีพสถาน
ประกอบการ 

๑. เชิงปริมาณ 
    ๑. ครู และนักเรียน นักศึกษา รวมโครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนฝกทักษะและ
ประสบการณ ว ิ ช าช ีพ/ฝ  กอาช ีพ ในสถาน
ประกอบการ จำนวน ๘๐ คน 
๒. เชิงคุณภาพ 
     ๑. นักเรียน นักศึกษา มีความรู ความเขาใจ 
ในการฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพ/ฝก 
อาชีพในสถานประกอบการ 
 
 

1.เชิงปริมาณ     
1.ครู และนักเร ียน นักศึกษา ร วมโครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนฝกทักษะและ
ประสบการณ ว ิ ชาช ีพ/ฝ กอาช ีพในสถาน
ประกอบการ จำนวน ๘๐ คน 
2.เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน นักศึกษา มีความรู ความเขาใจ ใน
การฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพ
ในสถานประกอบการ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

     ๒. นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาดาน
ความรับผิดชอบตอหนาที่ เคารพระเบียบวินัย     
และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       ๓. นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที ่ดีตอการ
ทำงาน เปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไป 

2.นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาดานความ
รับผิดชอบตอหนาที่ เคารพระเบียบวินัย และ
ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการทำงาน 
เปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไป 

3 โครงการนิเทศ ติดตาม การ
ฝกทักษะและประสบการณ/
ฝกอาชีพในสถานประกอบการ 

เพื่อนิเทศ ติดตาม การฝกทักษะ
และประสบการณ/ฝกอาชีพใน
สถานประกอบการ 

๑. เชิงปริมาณ 
    ๑. การนิเทศการฝกทักษะและประสบการณ
ว ิชาช ีพในสถานประกอบการของน ัก เร ี ยน       
อยางนอย 3 ครั้งตอภาคเรียน 
    .๒ การนิเทศการฝกทักษะและประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาอยาง
นอย 3 ครั้งตอภาคเรียน 
     ๓ .  ก า รน ิ เ ท ศก า ร ฝ  ก อ าช ี พ ใ น ส ถ าน
ประกอบการของนักศึกษาระบบทวิภาคี อยาง
นอย 3 ครั้งตอภาคเรียน 
๒. เชิงคุณภาพ 
    ๑ ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่
ไ ด  ร ั บการ ร ั บการน ิ เ ทศ ต ิ ดตาม การฝ ก                
ทักษะและประสบการณวิชาชีพ/การฝกอาชีพใน
สถานประกอบการ ในระดับมาก 
 
 
 

1.เชิงปริมาณ     
     1. การนิเทศการฝกทักษะและประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน  นักศึกษา
อยางนอย 3 ครั้งตอภาคเรียน 
      2. การนิเทศการฝกอาชีพในสถานประกอบการ
ของนักศึกษาระบบทวิภาคี อยางนอย 3 ครั้งตอ
ภาคเรียน 
2.  เชิงคุณภาพ 
      ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่
ไดรับการรับการนิเทศ ติดตาม การฝกทักษะและ
ประสบการณว ิชาชีพ/การฝ กอาช ีพในสถาน
ประกอบการ ในระดับมาก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

4 โครงการสัมมนาหลังฝกทักษะ
และประสบการณวิชาชีพ ใน
สถานประกอบการ 

เพื ่อส ัมมนาหลังฝ กทักษะและ
ประสบการณว ิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการ 

๑. เชิงปริมาณ 
๑ นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 แล 

ปวส. 2 จำนวน ๒ รุน ที่ฝกทักษะและประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการเขารวมการจัดสัมมนา
หลังฝ กประสบการณท ักษะและประสบการณ
วิชาชีพ 
๒. เชิงคณุภาพ 
      ๑ การความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ใน
การสัมมนาหลังฝกประสบการณทักษะและ 
ประสบการณวิชาชีพ ในระดับมาก 

1.เชิงปริมาณ     
        นักเรียนนักศึกษา ระดับชั ้น ปวช.3 และ
ปวส. 2 จำนวน ๒ รุน ที่ฝกทักษะและ   
        ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
เขารวมการจัดสัมมนาหลังฝกประสบการณทักษะ
และประสบการณวิชาชีพ 
  2. เชิงคุณภาพ 
               ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา 
ในการสัมมนาหลังฝกประสบการณทักษะและ
ประสบการณวิชาชีพ ในระดับมาก 
 

5 โครงการพัฒนาครูฝกในสถาน
ประกอบการ 

เพ่ือพัฒนาครูฝกในสถาน
ประกอบการ 

๑ เชิงปริมาณ 
    ๑. ครูฝกในสถานประกอบการไดรับการอบรม
การจัดทำผนฝกอาชีพ 30 ชั่วโมงตอป 
๒. เชิงคุณภาพ 
    ๑. ความพึงพอใจในการอบรมการจัดทำแผน
ฝกอาชีพ ในระดับมาก 

1. เชิงปริมาณ     
ครูฝกในสถานประกอบการไดรับการอบรมการ
จัดทำแผนฝกอาชีพ 30 ชั่วโมงตอป 

2. เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจในการอบรมการจัดทำแผนฝก
อาชีพ ในระดับมาก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6 โครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ 

เพ่ือศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ 

๑. เชิงปริมาณ 
    ๑. ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน ๔ 
คน ไดศึกษาดูงานในสถานประกอบการทางดาน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน ๒ แหง ๆ ละ ๕ วัน  
    ๒. ครูแผนกวิชาแผนกวิชาแปรรูปสัตวน้ำ 
จำนวน ๒ คน ไดศกึษาดูงานในสถาน
ประกอบการทางดานแปรรปูสัตวน้ำ จำนวน ๑ 
แหง ๆ ละ ๑ วัน  
๒ เชิงคณุภาพ 
    ๑. ความพึงพอใจในการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ อยูในระดับมาก 

1. เชิงปริมาณ     
1. ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน ๔ คน 
ไดศึกษาดูงานในสถานประกอบการทางดาน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน ๒ แหง ๆ ละ ๕ วัน 
2. ครูแผนกวิชาแผนกวิชาแปรรูปสัตวน้ำ 
จำนวน ๒ คน ไดศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการทางดานแปรรปูสัตวน้ำ จำนวน ๑ 
แหง ๆ ละ ๑ วัน 
2. เชิงคุณภาพ 
    ความพึงพอใจในการการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการในระดับมาก 

7 โครงการประชาสัมพันธ แนะ
แนว การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

เพ่ือประชาสัมพันธ แนะแนว การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

๑.เชิงปริมาณ 
       ๑. สถานศึกษาในจังหวัดสงขลา และจังหวัด
ใกล  เค ียงได ร ับการแนะแนวอย างน อย 80 
เปอรเซ็นต ของสถานศึกษาที่ทำการตอบรับให
เขาแนะแนว 
       ๒. บุคคลที ่ทำงานในสถานประกอบการ 
ไดรับการแนะแนวอยางนอยรอยละ 80 ของ
สถานประกอบการท ี ่ทำการตอบร ับให  เขา      
แนะแนว 
 
 
 

1.เชิงปริมาณ     
1. สถานศึกษาในจังหวัดสงขลา และจังหวัด
ใกลเค ียงได ร ับการแนะแนวอยางนอย 80 
เปอรเซ็นต ของสถานศึกษาที่ทำการตอบรับให
เขาแนะแนว 
2. บุคคลที่ทำงานในสถานประกอบการ ไดรับ
การแนะแนวอยางนอย 80 เปอรเซ็นต ของ
สถาน ประกอบการที่ทำการตอบรับใหเขาแนะ
แนว 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

๒ เชิงคณุภาพ 
        ๑. นักเรียน นักศึกษา ที ่เขารับการแนะ
แนวมีความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน 
อาช ีวศึกษาระบบทว ิภาคี และเขาศึกษาตอ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท มากขึ้นรอยละ 20 
       ๒. บุคคลที่ทำงานในสถานประกอบการ ท่ี
เขารับการแนะแนวมีความเขาใจในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเขา
ศึกษาตอวิทยาลัยประมงติณสูลานนท มากขึ้น 
รอยละ 20 

8 โครงการพัฒนาหอง
ปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ี

เพ่ือพัฒนาหองปฏิบัติงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

๑ เชิงปริมาณ 
งานอาชีวศึกษามีอุปกรณสำหรับปฏิบัติงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน ๑ ชุด 
๒. เชิงคุณภาพ 
      ๒.๑ สภาพของอุปกรณเอ้ือตออยูในสภาพ
พรอมใชงาน ปลอดภัย และประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ในระดับ ดี 
 

1. เชิงปริมาณ     
อุปกรณสำหรับปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ีจำนวน 1 ชุด 
2. เชิงคุณภาพ 
อุปกรณเอื้อตอการปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ีอยูในสภาพพรอมใชงาน ปลอดภัย และ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในระดับ ด ี
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กลยุทธที่ 3 การใหบริการวิชาการ 
 
ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 1. เพื ่อพัฒนาทักษะอาชีพ ดานการ

เพาะเลี้ยงสตัวน้ำ และการแปรรูป 
ส ัตวน ้ำ แกน ักเรียนนักศึกษา และ
ประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
2. เพื ่อพัฒนาทักษะอาชีพดานการ
เพาะเลี้ยงสตัวน้ำ และการแปรรูป 
สัตวน้ำใหสอดคลองกับความตองการ
ขอ งตล าด แร ง ง าน แล ะสา มา ร ถ
ประกอบอาชีพอิสระได 

1. จ ำ น ว น เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ ผ ู  ส น ใ จ  
เขาฝกอบรมวิชาชีพ ดานการเพาะเลี ้ยง
สัตวน้ำ และการแปรรูปสัตวน้ำ จำนวน 
600 คน  

1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ผูสนใจ สามารถพัฒนาทักษะอาชีพ
ด านการเพาะเล ี ้ยงส ัตว น ้ำ และ 
การแปรรูปสัตว น ้ำ ได ตามความ
ต องการของตลาดแรงงานและ
ประกอบวิชาชีพอิสระไดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผลการประเมินคุณภาพในการ
ดำเนินกิจกรรม อยูในระดับ ด ี 

2 โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 
(Fix it center Thailand 4.0) 

1. เพ ื ่อบร ิการซ อมเคร ื ่ องม ือทาง 
การเกษตรและเคร ื ่องใช ไฟฟ าใน
ครัวเรือน 
2. พัฒนา ตอยอด ผลิตภัณฑในชุมชน 
3. พ ัฒนานวัตกรรมตอยอดผลผลิต
และผลิตภัณฑทางการเกษตร 
4. คลินิกเทคโนโลยีเกษตร เพ่ือบริการ
ตรวจสุขภาพสัตวน้ำ และคุณภาพน้ำ 

1. ประชาชนไดรับการสรางพัฒนาอาชีพ 
2. ประชาชนไดรับบริการซอมและบริการ
คลินิกเทคโนโลยีการเกษตร 
3. ชางชุมชนมีความชำนาญเฉพาะอาชีพ
ท่ีไดรับการพัฒนา 
4. สรางและพัฒนาอาชีพใหมตามความ
ตองการของพ้ืนที ่
5. น ักเร ียนนักศ ึกษาไดร ับการพัฒนา
ทักษะใหมีสมรรถนะในงานอาชีพและจิต
อาสา 

1. ประชาชนไดรับการสรางพัฒนา
อาชีพ จำนวน 15 คน / ศูนย 
2. ประชาชนไดรับบริการซอมและ
บริการคลินิกเทคโนโลยีการเกษตร 
จำนวน 200 คน /ศนูย 
3. ชางชุมชนมีความชำนาญเฉพาะ
อาชีพที ่ไดรับการพัฒนา จำนวน 2 
คน / ศูนย 
4. สรางและพัฒนาอาชีพใหมตาม
ความตองการของพื้นที่ ไมนอยกวา 
1 อาชีพ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
5. นักเรียนนักศึกษาไดรับการพัฒนา
ทักษะใหมีสมรรถนะในงานอาชีพ
และจิตอาสา จำนวน 32 คน / ศูนย 

3 โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 1. เพื ่อสนองแนวพระราชดำริ เรื ่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. สงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
3. สน ับสน ุน ส ง เสร ิม ภ ูม ิป ญญา
ทองถ่ินและการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
4. เพื ่อใหครู และนักศึกษาไดสาธิต
ทดลองในดานชีวภาพและสิ่งแวดลอม 

1. จัดทำแปลงสาธิตไวเปนแหลงเรียนรู
และเปนแบบอยางใหแกครู นักศึกษา และ
เกษตรกรทั่วไป 
2. สงเสริม แนะนำ และใหความรู แกครู 
นักศึกษา และเกษตรกร 

1. คร ู  น ักศ ึกษา และเกษตรกร
ผูสนใจ สามารถนำความรูเรื่องชีววิถี
ไปปฏิบัติได 
2. ผลการประเมินคุณภาพในการ
ดำเนินกิจกรรมอยูในระดับ ด ี
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พันธกิจท่ี 4 การบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
เปาประสงค เพ่ือบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 
 
ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๑ โครงการจ ั ดทำมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครูทุกคนไดรับคูมือมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และสามารถนำไปปฏ ิบ ัต ิ ได อย  างมี
ประสิทธิภาพ  

๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื ่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ครูทุกคนไดรับคู มือแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ม ีแผนพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาของ
สถานศกึษา ประจำปการศึกษา 256๓  

๓ โครงการประชุมจัดทำรายงาน
ผลการประเม ินตน เอง  ป
การศึกษา 2564 

เพื ่อประช ุมจ ัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเอง ปการศึกษา 2564 เพื่อประชุมชี ้แจง 
งานประกันฯ  แกครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ 

1. ครูทุกคนไดรับคูมืองานประกันฯ 
2. ผูปกครองทุกคนไดรับเอกสารสรุป

งานประกันฯ 
๓. นักเรียนและนักศึกษาทุกคนไดรับ
เอกสารงานประกัน  

มีรายงานผลการประเมินตนเอง  
ปการศึกษา 2564 

๔ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปงบประมาณ 2565 
ของสถานศึกษา 

เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 
2565ของสถานศึกษา 

1. ร อยละของจำนวนผ ู  เข  าประชุม 
(95) 

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ  
2565 ของสถานศึกษา สามารถนำไปใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

มีแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 
2565 ของสถานศกึษา 
และสามารถนำไปสูการปฏิบัติได 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
5 โครงการสงเสริมศักยภาพดาน

การปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๑. เพื ่อสงเสร ิมใหข าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดมีความรู ความเขาใจดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของขาราชการที่
บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎ และระเบียบ 
เห็นความสำคัญและเสริมสรางภาพลักษณของ
หนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม 
๒.เพื ่อส งเสร ิมใหข าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา มีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และ
คานิยมในการปฏิบัติงานที่มุ งเพิ ่มสมรรถนะ
และพัฒนางานโดยยึดหล ักบริหารก ิจการ
บานเมืองที ่ด ีหล ักเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
๓. เพ ื ่อส งเสร ิมค ุณธรรม จร ิยธรรม และ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหกับขาราชการ
แล ะบ ุ คล าก รท า งก า รศ ึ กษ า  แล ะ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการทำงานใหมีคุณลักษณะ
เปนขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
๔. เพื ่อสงเสร ิมใหข าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรูความเขาใจและยึดม่ัน
ในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ ์ 

เชิงปริมาณ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 77 คน เข าร วมร ับฟ  งการ
บรรยายในโครงการสงเสริมศักยภาพ
ดานการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิ
บาล 
  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที ่ เข าร ับฟ งการบรรยาย ร อยละ 80  
มีความรู ความเขาใจ และมีการพัฒนา
ตนเองใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุค
ใหมที่มีคณุธรรม จริยธรรม  
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6 โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

  1.เพื ่อประยุกตใช ระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
วิทยาลัย 
    2. เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพชองทางในการ
ต ิดตอส ื ่อสารภายในสถานศึกษา ระหวาง
ผูบริหาร บุคลากรทุกแผนก/งาน ผูปกครองกับ
อาจารยท่ีปรึกษา 

เชิงปรมิาณ     
    ครู เจาหนาที่ และบุคลากรของทาง
ว ิทยาล ัยประมงต ิณส ูลานนทได รับ
ความรูจากการอบรมจำนวน 60 คน 
เชิงคุณภาพ 
    บุคลากรที ่ไดรับการพัฒนามีความรู
ความเขาใจสามารถประยุกตใชระบบ
สารสนเทศ เพ ื ่อการบร ิหารจ ัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา      ไดอยาง
ครบถวน ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
เ ก ิ ด ผลส ั มฤทธ ิ ์ ท ี ่ เ ป  นป ระ โ ยช น
สถานศึกษา  ตามว ัตถุประสงค ของ
โครงการ 

  ครู เจาหนาที่ และบุคลากรของทาง
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดรับความรู
จากการอบรม จำนวน 60 คน 
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กลยุทธที่ 2 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตวัชี้วัดความสำเร็จ 
1. โครงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟาภายในวิทยาลัย  

1. เพ่ือปรบัปรุงระบบไฟฟาภายในวิทยาลัยฯ
ใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
2. เพื ่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
ภายในวิทยาลัย ฯ   

เพื ่อใหระบบไฟฟาใหอยูในสภาพดี
และ พรอมใชงานอยูเสมอ 

วิทยาลัย ไดรับการปรับปรุงซอมแซมระบบ
ไฟฟ  า ให อย ู  ในสภาพด ี  รองร ั บการจัด
การศ ึกษาของว ิทยาล ัยฯ ได อย าง เต็ม 
ประสิทธิภาพ 

2. โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ำภายในวิทยาลัย 

1. เพื ่อแกปญหาน้ำทวมขังภายในบริเวณ
วิทยาลัย 
2. เพื่อปรับปรุงทอระบายน้ำภายในวิทยาลัย 

เพ่ือใหระบบระบายน้ำใหอยูในสภาพ
ดีและ พรอมใชงานอยูเสมอ 

ระบบระบายน้ำไดรับการปรับปรุงและใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3 โครงการซอมแซมระบบ
ประปาภายในวิทยาลัย 

1. เพื่อปรังปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัย
ฯใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
2. เพื ่อแกปญหาระบบประปาใหพรอมใช
งานอยูเสมอ 

เพื่อใหระบบประปาใหอยูในสภาพดี
และ พรอมใชงานอยูเสมอ 

1. ครู นักเรียน และผูปกครองไดร ับความ
สะดวกสบายมากขึ้น 
2. ระบบน้ำประปาไดรับการปรับปรุงและใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. โครงการจัดซื้อวัสดุ
สิ้นเปลืองงานอาคาร

สถานที่ 

๑.เพื่อดำเนินการจัดซื ้อวัสดุสิ้นเปลืองงาน
อาคารสถานที ่
๒. เพื ่อจัดซื้อวัสดุไฟฟา - ประปาสำหรับ
ซอมแซมอุปกรณตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
  

๓. เพ่ือจัดซื้อวัสดุไฟฟา - ประปาสำหรับ
ซอมแซมอุปกรณตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ 

1. ไดวัสดุสำหรับบริการดานความ
สะอาด หองเรียนหรือหองปฏิบัติงาน

ของอาคารตาง ๆ เพ่ือสราง
บรรยากาศในการเรียนการสอนของ

ครู - อาจารย และนักศกึษา 

๑. ไดดำเนินการบำรุงรักษาดูแลความสะอาด
เรียบรอยของอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ 
อาคารประกอบสถานที ่ปล ูกที ่อยู ภายใน
วิทยาลัยฯ  
2. มีวัสดุอุปกรณอุปกรณเพียงพอสำหรับการ
บริการซอมแซมตลอดปงบประมาณ 
3. ตอบสนองความตองการทางดาน
สาธารณูปโภคของนักศึกษา คณะครู อาจารย
และเจาหนาที่ ในสวนการตอขยายระบบ
ไฟฟาและประปา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตวัชี้วัดความสำเร็จ 
5. โ ค ร ง ก า ร ซ  อ ม บ ำ รุ ง

คร ุ ภ ัณฑ  ต  า งๆภ าย ใน
วิทยาลัย 

๑.เพ ื ่อปรับปร ุงซ อมแซมคร ุภัณฑต างๆ
ภายในวิทยาลัยฯ 
2.เพื ่อเปนการจ ัดการรองรับการใช งาน
ครุภ ัณฑสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
นักศึกษาและ 
คณะคร ู

ครุภัณฑตาง ๆ ของวิทยาลัย ฯ ไดรับ
การปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพ
ด ี ร ับรองการจ ั ดการศ ึกษาของ
วิทยาลัยฯ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

๑. ไดปรับปรุงซอมแซมครภุัณฑตาง ๆ ภายใน
วิทยาลัย 
2. มีครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพรองรับการใช
งานของนักศกึษา และคณะคร ู
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พันธกิจท่ี 5 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดานเกษตรและประมงแนวใหม 
เปาประสงค เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดานเกษตรและประมงแนวใหม 
กลยุทธที่ 1 การสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม  
 
ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. 1. โครงการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการ

ทำว ิจ ัย ส ิ ่งประด ิษฐ นว ัตกรรมและ
เทคโนโลย ีด  านการประมงของครู  
บุคคลากร 

เพื ่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของครู บุคคลากร 

นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยีของครู บุคคลากร 

ครูรอยละ 100 ทำผลงานวิจัยในชั้น
เ ร ี ยน  และนำ เส นอผลงานว ิ จั ย 
นวัตกรรม  

2. โครงการพ ัฒนาส  ง เสร ิมสน ั บสนุน
นำเสนอเผยแพรผลงานวิจัย ครู บุคลากร 
-โครงการบมเพาะครูนักประดิษฐ วิจัยฯ 
- การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ
จากภายนอก 
- การจดลิขสิทธิ ์ผลงาน สิ ่งประดิษฐ 
งานวิจัย 

- เพื่อสนับสงเสริมสนับสนุนการนำเสนอ 
เผยแพรผลงานวิจัย ครู บุคลากร 
- เพื ่อใหครู การเขียนโครงการเพื ่อขอ
งบประมาณจากภายนอกได 
- เพ ื ่อให คร ู ม ีความร ู และสามารถจด
ลิขสิทธิ์ผลงานสิ่งประดิษฐ งานวิจัย 

คร ู ส ามารถทำผลงาน  ว ิ จั ย 
สิ่งประดิษฐ และนำเสนอเผยแพร
ผลงานวิจัย ครู บุคลากร  

คร ู ร อยละ 80 นำเสนอเผยแพร
ผลงานว ิจ ัย นว ัตกรรม ในระดับ
สถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ และ
นานาชาต ิ

3 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการของ 
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยประมง
ติณสูลานนท 

เพ ื ่อส ง เสร ิมให ม ีการนำเสนอผลงาน
ว ิชาการของ น ักเร ียน น ักศ ึกษาของ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ครบทุกสาขา
ที่ทำการเปดสอน 

ส  ง เ สร ิ มสน ับสน ุน ให  ม ี การ
นำ เสนอผลงานว ิชาการของ 
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย
ประมงติณสูลานนทครบทุกสาขา
ท่ีทำการเปดสอน 
 

จำนวนนำเสนอผลงานว ิ ช าการ
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ของ จำนวน
ชิ้นงานตอนักเรียน 2 คนตอ 1 ชิ้นงาน
ใน ระดับ ปวช. 3 และปวส.2  
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ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
4 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

เอสโซ   อาช ี วศ ึ กษาของ น ัก เร ี ยน 
นักศึกษาวิทยาลัยประมงตณิสูลานนท 

เพื ่อส งเสร ิมใหมีการร วมการประกวด
แขงข ันโครงงานว ิทยาศาสตร  เอสโซ  
อาช ีวศ ึกษาของ น ักเร ียน น ักศ ึกษา
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

สงผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร 
เอสโซ อาชีวศึกษา  

จำนวน ผลงานที่เขาประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตรในระดับ ปวช. และปวส. 
ในระดับ อศจ. 
ระดับภาค ระดับชาต ิ

5 โครงการประกวดโครงการประกวด
แข งข ันส ิ ่ งประด ิษฐ ของคนร ุ น ใหม
อาชีวศึกษา ระดับอศจ. ภาค ชาติ ของ
ผูเรียน 

สงเสริมสนับสนุนใหมีการประกวดแขงขัน
สิ ่งประดิษฐของคนรุ นใหมอาชีวศึกษา 
ระดับอศจ. ภาค ชาติ ของผูเรียน 

น ัก เร ี ยน  น ั กศ ึ กษา เข  าร วม
ประกวดแขงขันสิ่งประดิษฐของ
ค น ร ุ  น ใ ห ม  อ า ช ี ว ศ ึ ก ษ า 
ระดับอศจ. ภาค ชาต ิ 

จำนวน ชิ้นงานของสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหมอาชีวศึกษา ระดับอศจ. ภาค 
ชาต ิ

6. โครงการสงเสริมสนับสนุนการทำ วิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการประมง
ของผูเรียนในการเขารวมแขงขัน อกท.
ระดับหนวย ภาค ชาต ิ

สงเสริมสนับสนุนการทำ วิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดานการประมงของผูเรียน 
ในการแขงขัน ในงาน อกท ระดับหนวย 
ภาค ชาต ิ

จำนวนชิ้นงาน วิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดานการประมง
ของผูเรียน ในการแขงขัน ในงาน 
อกท ระดับหนวย ภาค ชาต ิ

จำนวนชิ ้นงาน วิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดานการประมงของผูเรียน 
ในการแขงขัน ในงาน อกท ระดับ
หนวย ภาค ชาต ิ
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พันธกิจท่ี 6 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
เปาประสงค เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 
 
ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตวัชี้วัดความสำเร็จ 
1 โครงการปรับปรุงโครงสราง 

Local Network Information 
System 

  เพื่อพัฒนาระบบเครือขายภายใน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

 เชิงปริมาณ     
    เครือขายอินเตอรเน็ตไดรับการพัฒนาทั้งระบบ 
 เชิงคุณภาพ 
    1. นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท สามารถใชงาน
เครอืขายอินเตอรเน็ตไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
    2. ครู และบุคลากร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท สามารถ
ใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 เครือขายอินเตอรเน็ต ทั้ง
ระบบ ไดรับการพัฒนาและ
สามารถใชงานไดครอบคลุม
พ้ืนที่การเรียนการสอน 

2 โครงการพัฒนาระบบเครือขาย
และชุดโปรแกรมบริหารจัดการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

1.เพ ื ่อพัฒนาหองคอมพิว เตอร
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
2.เพื ่อพัฒนาหองเร ียนวิทยาลัย
ประมงติณสูลานนท 

เชิงปริมาณ     
   1. หองคอมพิวเตอรจำนวน 1 หอง ไดรับการพัฒนา 
   2. หองเรียน จำนวน 10 หอง ไดรับการพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
   1. นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท จำนวน 393 คน 
สามารถใชงานหองเรียน 
  2. ครู และบุคลากร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท สามารถใช
งานหองเรียนและหองคอมพิวเตอรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

1. หองคอมพิวเตอรทั้งระบบ 
ไดรับการพัฒนาและสามารถ
ใชงานไดครอบคลุม 
2. หองเรียน สามารถใชงาน
ดานสารสนเทศได  

3. โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงาน
ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

หองเรียน จำนวน 45 หองเรียน สามารถใชอินเตอร เน็ต
ความเร็วสูงได 

หองเร ียน หองปฏิบัติการ 
สามารถใชอินเตอรเน็ตสูงไม
นอยกวารอยละ 50 
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ภาคผนวก 
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หนาปก 

รายงานผลการดำเนินงานตามภาระงานในหนาที่ 
ประจำปการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ฝายแผนงานและความรวมมือ 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
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รายงานผลการดำเนินงานตามภาระงานในหนาที่ 
ประจำปการศึกษา 2563 

................................................................. 
1. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 

2. ภาระงานในหนาที่  
 2.1 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษา ไดมีความรูความเขาใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 2.2 วางแผนดำเนินงานดานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาอยางตอเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก 

 2.3 ประสานงานกับฝายตางๆ แผนกวิชา และงานตางๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ 
บุคคล องคกรและหนวยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพในสถานศกึษา 

 2.4 ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)ใน
การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

 2.5 ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 2.6 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 

 2.7 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 

 2.8 ปฏิบัตงิานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

3. โครงการ/กิจกรรม 

 3.1 ภารกิจในหนาที่ 
  3.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3.2 ภารกิจตามนโยบาย - 
 3.3 งานมอบหมายอ่ืน - 
4. ผลการดำเนินงาน 

 4.1 ภารกิจในหนาที่ 
  4.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1) วัตถุประสงค 
1.1) เพ่ือจัดประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    1.2) เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
    1.3)  เพ่ือติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 
    1.4)  เพ่ือจัดทำรายงานการประเมนิตนเองและรายงานผลการดำเนินงาน
ตอสาธารณชน 
   2)  เปาหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

     2.1)  เชิงปริมาณ 
     2.1.1) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน เขา
รวมประชุมฯ 
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     2.1.2)  รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
ปการศึกษา 2563 จำนวน 10 เลม   
     2.1.3) แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 
2563 จำนวน 10 เลม 

2.2) เชิงคุณภาพ 
    2.2.1) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจ

การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของวิทยาลัยฯ  และสามารถนำมาใชในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพใหดีย่ิงขึ้น 
     2.2.2) รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ป
การศึกษา 2563 จำนวน 10 เลม ผลการการประกันคุณภาพอยูในระดับ ยอดเย่ียม มีคาคะแนนเทากับ  
94..23  
     2.2.3) ) แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา ป
การศึกษา 2564 จำนวน 10 เลม 

3) วิธีดำเนินงาน 
    3.1)  เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา 
    3.2)  ดำเนินโครงการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
    3.3)  ประเมินผลโครงการ 
    3.4)  สรุปผลการดำเนินโครงการ/รายงานการประเมินตนเอง 
    3.5) เผยแพรสูสาธารณชน 

4) ผลการดำเนินงาน 
4.1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

จำนวน 58 คน ไดรับความรู ความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

4.2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท จัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได 

4.3) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 
จำนวน 10 เลม 

4.4) รายการผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ (sar) ปการศึกษา 
2563 จำนวน 10 เลม ซ่ึงวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (94.23) 

งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
ไดรบัอนุมัติใชเงนิจำนวน     30,000     บาท 
1. คาจางถายเอกสารและเขาเลม 20 เลม       4,000 บาท 
2. คาอาหารและอาหารวาง 58 คน      17,400   บาท  
3. คาวัสดุสำนักงาน        8,000 

รวมเงินทั้งหมด       29,400    บาท 
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5) สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ  
สรุปการประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาการประกันคุณภาพภายใน 

ประจำปการศึกษา 2563 
 วันท่ี 7-8 เมษายน 2564  ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท     

 
จากการที่ว ิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกัน

คุณภาพภายใน ประจำปการศึกษา 2563 วันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท       
ผลปรากฏวา ผู ที ่ตอบแบบสอบถามจำนวน 48 คน เปนเพศหญิง  29 คน คิดเปนรอยละ 60.42 และ         
เปนเพศชาย 19 คน คิดเปนรอยละ 39.58 ผูตอบแบบสอบถามเปนครู รอยละ 89.41 เปนบุคลากร รอยละ 
2 และเปนเจาหนาที่ รอยละ 8.59 
  สวนความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมในครั้งนี้  พบวา ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 
อันดับแรก คือ ความรูที่ไดรับเรื่องการประกันคุณภาพ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.85  ความสามารถในการถายทอด
ความรู ของวิทยากร มีคาเฉลี่ย เทากับ  4.58 และประโยชนของการนำไปใชในการประกันคุณภาพของ
วิทยาลัย มีคาเฉลี่ย เทากับ  4.52   สวนความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม  ความเหมาะสมของสถานที่
จัดประชุม ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุม ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการประชุม 
และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประชุม  มีความพึงพอใจระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.49  4.43 
4.39  4.27 และ 4.25  ตามลำดับ  ดังตารางขางลาง 

 
ตารางแสดง ความพึงพอใจการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
     ประจำปการศกึษา 2563 วันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท    
 

ลำดับ รายการ คาเฉลี่ย S. D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประชุม 4.25 0.64 มาก 
2. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดประชุม 4.43 0.25 มาก 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุม 4.39 0.37 มาก 
4. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 4.49 0.73 มาก 
5. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการประชุม 4.27 0.63 มาก 
6. 
7. 
8. 

ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร 
ความรูที่ไดรับเรื่องการประกันคุณภาพ 
ประโยชนของการนำไปใชในการประกันคุณภาพของ
วิทยาลัย 

4.58 
4.85 
4.52 

0.25 
0.73 
0.61 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 คารวมเฉลี่ย 4.47 0.56 มาก 
 

6) ปญหา/ขอเสนอแนะ 

     6.1) ควรจัดประชุมในชวงเวลาที่ยาวนานกวานี้ 
    6.2) ควรจัดการประชุมฯ หลังจากสงผลการเรียน 
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การประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัย
ประมงติณสูลานนท ปงบประมาณ ๒๕๖3 พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการเฉลี่ย
รวมอยูในระดับมากที่สุด เทากับ 4.74 รองลงมาคือ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการและดานการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.65 และ 4.50 ตามลำดับ สวนคาเฉลี่ยวรวมทั้ง 
3 ดาน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เทากับ 4.63  โดยมีรายละเอียดแตละดานดังตาราง 
 

ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ดานที่ ๑ กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     

  ๑.๑ มีการใหบริการที่คลองตัว ไมยุงยาก 4.65 มากที่สุด 

  ๑.๒ ชี้แจงการดำเนินการไดอยางชัดเจน 4.89 มากที่สุด 

  ๑.๓ การใหบริการมีระยะเวลาที่เหมาะสม  4.41 มาก 

คาเฉลี่ยดานที่ ๑ กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 4.65 มากท่ีสุด 

ดานที่ ๒ การใหบริการของเจาหนาที่     

  ๒.๑ เจาหนาที่มีความกระตือรือรน เอาใจใสในการบริการ 4.34 มาก 

  ๒.๒ เจาหนาที่ใชถอยคำสุภาพและเหมาะสมตอการใหบริการ 4.68 มากที่สุด 

  ๒.๓ เจาหนาที่ใชระยะเวลาในการดำเนนิงานและประสานงาน
มีความเหมาะสม 

4.43 มาก 

  ๒.๔ เจาหนาที่สามารถใหคำแนะนำและตอบคำถามไดชัดเจน 4.56 มากที่สุด 

คาเฉลี่ย ดานท่ี ๒ การใหบริการของเจาหนาที่ 4.50 มากท่ีสุด 

ดานที่ ๓ คุณภาพการใหบริการ     

  ๓.๑ ผลการใหบริการในภาพรวม 4.81 มากที่สุด 

  ๓.๒ ความครบถวน ถูกตองของการใหบรกิาร 4.67 มากท่ีสุด 

  ๓.๓ การใหบริการที่ไดรับตรงตอความตองการ 4.73 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ดานท่ี ๓ คุณภาพการใหบริการ 4.74 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวมท้ัง ๓ ดาน 4.63 มากท่ีสุด 

 
 ขอเสนอแนะ : ควรใหเวลาในการสงงานประกันฯมากกวานี้เนื่องจากมีภาระงานมาก 
 

4.2  ภารกิจตามนโยบาย   
ไมมี 

4.3 งานมอบหมายอ่ืน 

ไมมี 
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5. ปญหา/ขอเสนอแนะ 
 5.1 ปญหาอุปสรรค 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีภาระงานมาก ทำใหไมสามารถสงรายงานผลการประเมิน
ตนเองตามตัวบงชี้ที่รบัผิดชอบไดตามเวลาที่กำหนด 
 5.2 ขอเสนอแนะ  
 
                .......................................... 
        (นางมลฤดี  พิชัยยุทธ) 
      หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
        .......................................... 
           (นายกรีฑา  ดิษโสภา) 
            รองผูอำนวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
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116 
 

 
 
 
 
 



117 
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แบบประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
ประจำปการศึกษา 2563 วันที่ 7-8 เมษายน  2563 

ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท   
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 ๑.๑ สถานะ 
   ครูผูสอน      ผูบรหิาร  
    เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษา     
 ๑.๒ สังกัด 
   ฝายวิชาการ      ฝายบริหารทรัพยากร 
   ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา    ฝายแผนงานและความรวมมือ 
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจผูรับบริการที่มีตอการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
 คาระดับคะแนนความพึงพอใจ  5 หมายถึง พอใจมากที่สุด 4 หมายถึง พอใจมาก 
     3 หมายถึง พอใจปานกลาง 2 หมายถึง พอใจนอย 
     1 หมายถึง พอใจนอยที่สุด 

 
ลำดับ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประชุม      
2. ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม      
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุม      
4. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม      
5. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการประชุม      
6. ความเหมาะสมในการถายทอดความรูของวิทยากร      
7. ความรูท่ีไดรับเรื่องประกันคุณภาพ      
8. ประโยชนของการนำไปใชในการประกันคุณภาพของ

วิทยาลัย 
     

 คารวมเฉลี่ย      
 

 
ขอเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
ขอขอบพระคุณ 
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แบบประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท่ีมีตอการบริการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  ประจำปการศึกษา 2563 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 ๑.๑ สถานะ 
   ครูผูสอน      ผูบรหิาร  
    เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษา     
 ๑.๒ สังกัด 
   ฝายวิชาการ      ฝายบริหารทรัพยากร 
   ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา    ฝายแผนงานและความรวมมือ 
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจผูรับบริการที่มีตอการบริการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 คาระดับคะแนนความพึงพอใจ  5 หมายถึง พอใจมากที่สุด 4 หมายถึง พอใจมาก 
     3 หมายถึง พอใจปานกลาง 2 หมายถึง พอใจนอย 
     1 หมายถึง พอใจนอยที่สุด 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 ๔ ๓ ๒ ๑ 

ดานที่ ๑ กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 

  ๑.๑ มีการใหบริการที่คลองตัว ไมยุงยาก      

  ๑.๒ ชี้แจงการดำเนินการไดอยางชัดเจน      

  ๑.๓ การใหบริการมีระยะเวลาที่เหมาะสม       

ดานที่ ๒ การใหบริการของเจาหนาที่ 

  ๒.๑ เจาหนาที่มีความกระตือรือรน เอาใจใสในการบริการ      

  ๒.๒ เจาหนาที่ใชถอยคำสุภาพและเหมาะสมตอการใหบริการ      

  ๒.๓ เจาหนาที่ใชระยะเวลาในการดำเนนิงานและประสานงานมี
ความเหมาะสม 

  
   

  ๒.๔ เจาหนาที่สามารถใหคำแนะนำและตอบคำถามไดชัดเจน      

ดานที่ ๓ คุณภาพการใหบริการ 

  ๓.๑ ผลการใหบริการในภาพรวม      

  ๓.๒ ความครบถวน ถูกตองของการใหบรกิาร      

  ๓.๓ การใหบริการที่ไดรับตรงตอความตองการ      

ขอเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
ขอขอบพระคุณ...ที่ทานตอบแบบประเมิน 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการประกันภายในสถานศกึษา ปการศึกษา 2563 
ระหวางวันท่ี 7- 8 เมษายน 2564 ณ หองประชุมแสมบาน 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 

 



130 
 

 
 
 
 



131 
 

 
 
 



132 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจแฟมการประเมินตนเอง 

วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 ณ หองประชุมรัฐบุรุษ 
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คณะกรรมการตรวจแฟมการประเมินตนเอง 

วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ณ หองประชุมรัฐบุรุษ 
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ประชุมคณะกรรมการบันทึกขอมูลงานประกันคุณภาพฯออนไลน  
วันท่ี 13 กรกฏาคม 2564 ณ หองประชุมรัฐบุรุษ 
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คณะกรรมการบันทึกขอมูลงานประกันคุณภาพฯออนไลน 
ระหวางวันที่ 15-30 กรกฏาคม 2564 

 

  
 

  
 

  
 

  
 


