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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษารวมถึง
การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (ค่าคะแนน 94.23 คะแนน)  

1.2 จุดเด่น 
(1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
(2) ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 100 
(3) ผู ้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาภาครัฐ และประกอบอาชีพ  

ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
(4) วิทยาลัยฯ บริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
(5) วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ

เอกชนอย่างต่อเนื่อง 
(6) วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างต่อเนื ่อง  

และตรงตามความต้องการของชุมชน โดยการเผยแพร่ความรู้ในด้านวิชาชีพและการพัฒนาทักษะนักเรียน
นักศึกษาจากประสบการณ์จริง 

(7) วิทยาลัยฯ สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
(1) วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 
(2) วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาและปรับปรุง อุปกรณ์การเชื ่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ตให้รองรับ 

การเช่ือมโยงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

(1) โครงการสร้างเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรม วิชาการและวิชาชีพ 

(2) โครงการปรับปร ุง อ ุปกรณ์การเชื ่อมโยงระบบอินเตอร ์เน ็ตให้รองร ับการเชื ่อมโยง  
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
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2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ผลจากการประเมิน พบว่า  

2.1 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้  
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ที ่มีความรู้ความสามารถ  
มีทักษะและประสบการณ์อย่างถูกต้องตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ี
เรียนและสอดคล้องกับการประกอบอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว 

2.2 โดยการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะและดำเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที ่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรียน ชุมชน ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และมีการพัฒนา 
แลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
ทั้งด้านบุคลากร สภาพแวดล้อมและสิ่งส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น อาคารสถานที่ ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ งานฟาร์มที่เป็นต้นแบบ และสื่อต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้รับ  
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งได้รับการส่งเสริมสนับสนุน  
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้การช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ชุมชน  สถานประกอบการ หน่วยงาน 
ที ่เกี ่ยวข้องทั ้งภาครัฐและเอกชน โดยนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เมื ่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 
ร้อยละ 100 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้น ทั ้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง และ 
ระดับปริญญาตรี รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

ว ิทยาล ัยประมงต ิณสูลานนท์ ม ีการวางแผนการจ ัดการศ ึกษาตามกรอบและนโยบาย 
ของหน่วยงานต้นสังก ัดที ่ม ุ ่งเน้นให้สถานศึกษามีการพัฒนาไปสู ่ค ุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามที ่กำหนด โดยมุ ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ ที ่ม ีต่อผู ้เร ียนและการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา 
ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยระบบคุณภาพ และมีการพัฒนาเพื่อสู ่องค์กรคุณภา พ 
อย่างมีระบบในทุกๆด้าน ทั้งในด้านวิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ตลอดจนการส ่ง เสร ิมด ้ านค ุณธรรม จร ิยธรรมและคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค ์  เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ี ยน  
มีคุณสมบัต ิตามต้องการ โดยจัดการศึกษาให้ผ ู ้ เร ียนมีสมรรถนะสอดคล้องกับการมีงานทำและ  
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนทุกระดับ โดยมีการบริหารจัดการ
ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา สามารถดำเนินการได้อย่างสอดรับกับนโยบายและเป้าประสงค์ของหน่วยงาน
ต้นสังกัดทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง 
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยงานวิจัย  นวัตกรรม การประกวดแข่งขัน โครงงาน

วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  การแข่งขันสัมมนาวิชาการ และส่ิงประดิษฐ์ อกท.ระดับภาค ระดับชาติ 
4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีการจัดการเรียน  
การสอน สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  สาขาแปรรูป และสาขาการเดิน ได้รับการขับเคลื่อนเป็นสถานศึกษา 
ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง จำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านการวิจัย สิ ่งประดิษฐ์ และ 
การถ่ายสู่ชุมชน โดยสนับสนัน ด้านอุปกรณ์ องค์ความรู้ และเตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์  
การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และการประกวดแข่งขัน อกท. ในระดับอศจ. ระดับภาค 
ระดับชาติ 

4.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาผู้เรียนของวิทยาลัยฯ ด้านการทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ 

และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
2) เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ วิจัย ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างกว้างขวางและเป็นแนวทางในการสร้างนักวิจัย นักประดิษฐ์ต่อไป 
3) เพื่อให้สอดรับกับงานประกันสถานศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
4) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของผู้เรียน นักศึกษา ครูและบุคคลากร  

4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
ไม่มี 

4.4 วิธีการดำเนินงาน 
1) เขียนโครงการ 
2) นำเสนอโครงการ 
3) อนุมัติโครงการ 
4) ประชุมคณะกรรมการเตรียมการก่อนการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร ์ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่
5) จัดทำนวัตกรรมตามแผนงานฯ 
6) เข้าร่วมการแข่งขันฯ 
7) ประเมินผลโครงการ 
8) สรุปและรายงานผล 

4.5 ผลการดำเนินงาน 
1) ได้รับรางวัลระดับ อศจ. และระดับภาค ระดับชาติ อย่างน้อย อย่างละ 3 ช้ิน 
2) มีผลงานวิจัยของผู้เรียน ท่ีสามารถเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนได้ 
3) จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการวิจัยในด้านวิชาชีพในแผนกสาขาวิชาที่เรียน คิดเป็น ร้อยละ 100   

การนำไปสู่การรองรับการประเมินสถานศึกษาในด้าน ความเด่นของสถานศึกษา ด้านผู้เรียน และด้านครู
บุคคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการทำวิจัย 

4.6 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1) ผู้เรียนของวิทยาลัยฯ มีความรู้ด้านการวิจัย และมีศักยภาพในการทำวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ เพิ่มขึ้น  
2) วิทยาลัยฯ มีจำนวนโครงการวิจัยของ นักเรียน นักศึกษา เพิ่มขึ้น เพื่อการรอรับงานประเมิน

ของสถานศึกษา และงานประกันคุณภาพ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 
ท่ีอยู่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  57/7 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 
โทรศัพท์ 074-333202 , 074-333642  โทรสาร 074-333525 
E-mail tfc.songkhla@gmail.com Website www.tfc.ac.th หรือ http://182.52.36.93/mainweb/ 
 
ประวัติสถานศึกษา 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยประมงแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือและเห็นชอบจาก
กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยฯ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2523  โดยใช้ชื ่อว่า  
“วิทยาลัยประมงสงขลา” เริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษาครั้งแรกเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2527  ระยะแรกได้ใช้
สถานที ่ของว ิทยาล ัยเกษตรกรรมสงขลา (ป ัจจ ุบ ันเป ็นว ิทยาล ัยเกษตรและเทคโนโลย ีสงขลา   
อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา) เป็นสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนช่ัวคราว 

1 กุมภาพันธ์ 2528 กองทัพภาคที่ 4 ได้อนุญาตให้เข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ตามโครงการ
จัดต้ังวิทยาลัยประมงสงขลา 

4 กุมภาพันธ์ 2528 กระทรวงศึกษาธิการให้เปลี ่ยนชื ่อจาก “วิทยาลัยประมงสงขลา”  เป็น
วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ 

29 มีนาคม 2528 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (นายกรัฐมนตรีขณะนั้น) เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการก่อสร้าง กันยายน 2529 ได้ย้ายสถานท่ีเรียนจากวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา มาอยู่ท่ี หมู่ท่ี 2
ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

5 กุมภาพันธ์ 2541 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปล่ียนช่ือจาก “วิทยาลัยประมงสงขลาติณ
สูลานนท์” เป็น “วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์” 

 
การจัดการศึกษา 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาและ 
จัดการศึกษาเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ในปัจจุบัน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการศึกษา 3 หลักสูตร คือ 

2.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชา

เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ (อศ.กช.) และ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ (อศ.กช.) 
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2.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ ประเภทวิชา

พาณิชยนาวี สาขาวิชาการเดินเรือ และจัดการศึกษาทวิภาคี สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ (วิทยาลัยในโรงงาน) 
จัดการเรียนการสอนร่วมกับ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (PFP) และบริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด 
(ManA)  

2.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสตัวน์้ำ 

โดยมีบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง  
(ประเทศไทย) จำกัด และฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำสงวนพงศ์ เป็นสถานประกอบการร่วมผลิต 

สภาพชุมชน 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อยู ่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสงขลา ประมาณ 13 กิโลเมตร  

บริเวณใกล้เคียงวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และชุมชนที่สำคัญ  
ไม่ต่ำกว่า 22 แห่ง เริ่มจากบริเวณบ้านน้ำกระจาย เช่น ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จำกัด สาขาห้าแยก
สะพานติณสูลานนท์ ที ่ทำการไปรษณีย ์พะวง  ตลาดเบญจพร  โรงเร ียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานเทศบาลตำบลพะวง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา  
สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ศาลปกครองสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตลาดเกาะยอ  
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียว และสถานท่ีต้ังของหน่วยงานราชการท่ีสำคัญของจังหวัดสงขลา 

สภาพเศรษฐกิจ 
จังหว ัดสงขลาเป็นจังหว ัดท ี ่ม ีบทบาททางเศรษฐกิจสำคัญสูงส ุดของภาคใต้ เน ื ่องจาก  

มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เช่นสัตว์น้ำทะเล ยางพารา ไม้ผล ในปัจจุบันจังหวัด
สงขลา มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดจากการเกษตรส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งและห้องเย็น อุตสาหกรรมยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางและอุตสาหกรรม  
จาก  ไม้ยางพารา ตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป นอกจากนี้จังหวัดสงขลา
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานบันเทิงสำหรับที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น แหลมสมิหลา แหลมสนอ่อน  
สวนสัตว์สงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง น้ำตกโตนงาช้าง และอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง เป็นต้น 
ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภายใน  และต่างประเทศให้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยว ทำรายได้ให้แก่
จังหวัดสงขลา ปีละเป็นจำนวนมาก   

สภาพสังคม 
อำเภอเมืองสงขลาเป็นอำเภอที ่ม ีประชากรหนาแน่นรองจากอำเภอหาดใหญ่ เน ื ่องจาก 

เป็นศูนย์กลางทางด้านการประมง การท่องเท่ียว เมืองท่าสินค้าส่งออกทางเรือ และเป็นศูนย์กลางการบริหาร
ของภาคใต้ ส่วนอำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการขนส่งที ่สำคัญโดยมีสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่  
เป็นชุมทางที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีทางรถไฟติดต่อกับกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย 
นอกจากนี้สนามบินหาดใหญ่ยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ  ของภาคใต้ 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 

 
 
2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 

ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 146 0 0 146 
ปวช.2 30 0 0 30 
ปวช.3 65 0 0 65 

รวม ปวช. 241 0 0 241 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี รวม 
ปวส.1 127 54 181 
ปวส.2 108 35 143 

รวม ปวส. 235 89 324 
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ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 122 47 38.52 
ปวส.2 114 57 50.00 

รวม 236 104 44.07 
   

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 82 55 67.07 
ปวส.2 111 97 87.39 

รวม 193 152 78.76 
   

ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ 
รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

2 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู ้ท่ี
ได้รับการรับรอง 

30 30 30 

ข้าราชการพลเรือน 2 - - 
พนักงานราชการครู 6 4 6 
พนักงานราชการ(อื่น) 2 - - 
ครูพิเศษสอน 6 3 6 
เจ้าหน้าท่ี 10 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ฯ) 

10 - - 

รวม ครู 42 37 42 
รวมทั้งสิ้น 68 37 42 
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ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 
พาณิชยกรรม 0 0 0 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 2 3 5 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 2 3 5 
   

ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จำนวน (หลัง) 
อาคารเรียน 9 
อาคารปฏิบัติการ 6 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอื่น ๆ 8 

รวมทั้งสิ้น 25 
   

ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน (บาท) 
งบบุคลากร 11,953,202.36 
งบดำเนินงาน 5,112,916.87 
งบลงทุน 4,269,300.00 
งบเงินอุดหนุน 3,749,432.48 
งบรายจ่ายอื่น 3,304,847.67 

รวมทั้งสิ้น 28,389,699.38 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
ปรัชญา 

“สร้างคนดี มีความรู้ สู่อาชีพ”  
สร้างคนดี : เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื ้ออาทร  

มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
มีความรู้ : ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง รู้จักใช้เทคโนโลยีและตระหนักในคุณค่า  

ภูมิปัญญาไทยสู่ความสำเร็จ  
สู่อาชีพ : มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ รักอาชีพ พึ่งตนเองได้    

อัตลักษณ์ 
เด่นทักษะประมง  ดำรงตนตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 

เอกลักษณ์ 
บริการวิชาการด้านวิชาชีพประมง 

 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้อาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความเป็นเลิศ

ด้านวิชาชีพประมงด้วยระบบคุณภาพคู่คุณธรรมนำสังคม อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา 

ชุมชน สังคม ท้ังในและต่างประเทศ 
4. บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเกษตรและประมงแนวใหม่ 
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาหลักสูตรด้านประมงให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
3. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะครูผู้สอน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากร ให้มีวิทยฐานะหรือคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น 
5. สร้าง/พัฒนาความร่วมมือให้เกิดแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
6. สร้าง/พัฒนาเครือค่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
7. ให้บริการวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพ 
8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
9. พัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
10.ส่งเสริมการวิจัยและเทคโนโลยีด้านการประมง 
11. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาหลักสูตร 
2. การพัฒนาคน (นักศึกษา) 
3. การพัฒนาบุคลากร (ผู้สอน/ผู้สนับสนุน) 
4. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
5. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
6. การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
7. การให้บริการวิชาการ 
8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
9. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
10. การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีฯ 
11. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตรด้านประมงให้มีคุณภาพ 
2. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
3. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรสากล 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาืมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะครูผู้สอน 
6. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากร ให้มีวิทยฐานะหรือคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น 
7. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามตำแหน่ง 
8. เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และสวัสดิการบุคลากรในองค์กร 
9. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาผลงานเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ 
10. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ครู/บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสฝึกอบรมและศึกษาต่อ 
11. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
12. ยกระดับสมรรถนะบุคลากร 
13. สร้าง/พัฒนาความร่วมมือให้เกิดแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
14. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
15. ให้บริการ สร้างองค์ความรู้ และบริการด้านวิชาชีพประมงให้แก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน 
16. พัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
17. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
18. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการประมง 
19. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการประมง 
20. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
21. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนให้มีความรู้ในการบริการวิชาการให้ชุมชน 
22. สร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายชุมชน 
23. ให้บริการวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพ 
24. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการ 
25. พัฒนาระบบกำกับและติดตามประเมินการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
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26. การจัดสร้างส่ือสัมพันธ์ทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร 
27. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถานศึกษา 
28. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
29. พัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
30. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน 
31. สร้างแรงจูงใจทางการศึกษา 
32. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูและนักเรียน ทำการวิจัยและนวัตกรรม 
33. ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ นักศึกษา และชุมชน 
34. ส่งเสริมการวิจัยและเทคโนโลยีด้านการประมง 
35. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบส่ือสารภายในองค์กร 
36. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  
ประจำปีการศึกษา 2562  
ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองชนะเลิศ ภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา (สอศ.) 
   

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
โครงการชีวว ิถ ีเพ ื ่อการพัฒนาอย่างย ั ่งยืน 
ประเภทท่ี 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัย
และใช้ได้ผลดีเด่น 

รองชนะเลิศ ชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา (สอศ.) 
โครงการชีวว ิถ ีเพ ื ่อการพัฒนาอย่างย ั ่งยืน 
ประเภทท่ี 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัย
และใช้ได้ผลดีเด่น 

ชนะเลิศ ภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา (สอศ.) 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
โครงการชีวว ิถ ีเพ ื ่อการพัฒนาอย่างย ั ่งยืน 
ประเภทที่ 5 ชุมชนได้รับความรู้จากวิทยาลัย
และใช้ได้ผลดีเด่น 

รองชนะเลิศ ภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา (สอศ.) 
โครงการชีวว ิถ ีเพ ื ่อการพัฒนาอย่างย ั ่งยืน 
ประเภทท่ี 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัย
และใช้ได้ผลดีเด่น  

รางวัลอื่น ๆ ภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา (สอศ.) 
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 เครื่องเขย่าจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสงพลังงานแสงอาทิตย์  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา 
จังหวัดสงขลา 

ส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 2 ด้านการประกอบอาชีพ 
เครื่องให้อาหารไรแดงอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา 
จังหวัดสงขลา 

ส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 2 ด้านการประกอบอาชีพ 
เครื่องเพาะจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา 
จังหวัดสงขลา 

ส่ิงประดิษฐ์ ประเภทท่ี 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
สบู่ผมนาง (Gracilaria soap)  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา 
จังหวัดสงขลา 

   
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสมชาย ท่าตะเคียน  
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท.  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.) 

นางอังสนา หะยีหะเต็ง  
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท.  
ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.) 

นางอังสนา หะยีหะเต็ง  
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท.  
ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.) 

นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห์  
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท.  
ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.) 

นายสมชาติ ชูมาก  
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท.  
ประจำปีการศึกษา 2562 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.) 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสมชาย ท่าตะเคียน  
รองประธานกรรมการประเมินผล 
การดำเนินงานตามโครงการชีววิถี 
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน  

รางวัลอื่น ๆ ชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

นายกรีฑา ดิษโสภา  
ครูชำนาญการพิเศษได้รับการแต่งต้ัง 
เป็นรองผู้อำนวยการ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

นางอังสนา หะยีหะเต็ง  
ครูชำนาญการ ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ 
ท่ีสูงขึ้นเป็นครูชำนาญการพิเศษ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

นางพัชริดา ขำขจร  
ครูชำนาญการ ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ 
ท่ีสูงขึ้นเป็นครูชำนาญการพิเศษ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

นางพชรภัทร สุธารักษ์  
ครูชำนาญการ ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ 
ท่ีสูงขึ้นเป็นครูชำนาญการพิเศษ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

นางสาวเอมอร สว่างพงศ์  
ครูชำนาญการ ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ 
ท่ีสูงขึ้นเป็นครูชำนาญการพิเศษ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห์  
ครูชำนาญการ ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ 
ท่ีสูงขึ้นเป็นครูชำนาญการพิเศษ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์  
ครู ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
เป็นครูชำนาญการ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

นางมลฤดี พิชัยยุทธ์  
นางยุพา จุทอง  
นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู  
นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ  
นายศุภชาติ สำลีวงษ์  
เครื่องเขย่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ  
นางมลฤดี พิชัยยุทธ์  
นางยุพา จุทอง  
นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู  
นายศุภชาติ สำลีวงษ์  
เครื่องให้อาหารไรแดงอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางยุพา จุทอง  
นายพงศ์เทพ สุวรรณโน  
นางสาวสุปรีดา สังวาลย์  
นายพงษ์พิศาล กังสังข์  
นายตะวัน ช่วยชูเครือ  
เครื่องเพาะจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์  
นางยุพา จุทอง  
นายอนุสรณ์ ช่วยทอง  
นางประมุข เอี้ยวสุข  
นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห์  
สบู่ผมนาง (Gracilaria Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายตะวัน ช่วยชูเครือ  
นายพงศ์เทพ สุวรรณโณ  
นางสาวสุปรีดา สังวาลย์  
นายพงษ์พิศาล กังสังข์  
แม่แรงไฟฟ้าจากรถยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายศุภชาติ สำลีวงษ์  
นางสาวธนกร ห้วยห้อง  
นางยุพา จุทอง  
นายอนุสรณ์ ช่วยทอง  
นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ  
นักเก็ตข้าวยำกึ่งสำเร็จรูป 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายพงษ์พิศาล กังสังข์  
ตู้ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ  
แบบหยอดเหรียญ 
 
 
 
 
  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายอนุสรณ์ ช่วยทอง  
นางยุพา จุทอง  
นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์  
นางประมุข เอี้ยวสุข  
นายประทีป สองแก้ว  
โลช่ันบาร์จากล้ินทะเล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายศุภชาติ สำลีวงษ์  
นางมลฤดี พิชัยยุทธ์  
นางยุพา จุทอง  
นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ  
นางมณฑารพ ล่ิมวชิรโชติ  
การเพาะไรแดงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์
แสงในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายเอกรัฐ แก้วยอดทอง  
นายธีราพร สิทธิรักษ์  
ทักษะการจัดสวนถาด ประเภท เด่ียว 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นายจีรพจน์ ล่าเห  
นายซอฟื หัดสะหลิม  
นายณัฐพล นพกะ  
นายบูคอรี โต๊ะอิ  
นายพีระยุทธ โมสิกะ  
นายอับดลอาหลีม นวลสุชล  
นายอิมรอน ชอบงาม  
นายฮาดิษ หวันเตะ  
นายอิบรอเฮม กายียุ  
นายนวน ซคฮิม  
นางสาวซึม ชดคี  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
ของ อกท.หน่วย ประเภท ทีม 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นางสาวทิพวิมล เศียรวงศ์  
การประกวด Miss fft (ธิดารีไซเคิล) 
ประเภท เด่ียว 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสุทธิกานต์ สุวรรณโณ  
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ 
ประเภท เด่ียว 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นางสาวศิรินทร ทองชุม  
นายวรพล กิตติวัฒนารมย์  
นายปฐมพร พึงลำภู  
การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาท่ัวไป 
ประเภท ทีม ช่ือผลงาน “ผลของความ
เค็มต่อการเจริญเติบโต ของจุลินทรีย์” 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นางสาวพิชฎา พูนแก้ว  
นายธีรภัทธ์ ไชยทอง  
นายอนุชา อบมาลี  
นายเจนณรงค์ ต้นจะโร  
การประกวดโฟล์คซอง ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นางสาวชุดาภรณ์ สว่างภูมิ  
นางสาวอรวรรณ ตำปาน  
ทักษะพื้นฐานการประมง ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นางสาวมัสยา สุวรรณโณ  
นางสาวพิมพ์อร นิคม  
ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืช ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นางสาวกรกวรรณ เจนสกุลไพศาล  
นายภานุสรณ์ พานิช  
นายกิตติศักดิ์ หวันตะหา  
การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์
และประมง ประเภท ทีม ช่ือผลงาน  
“การเพาะเล้ียงไรแดงด้วยจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสงในระดับความเข้มข้น 
ท่ีต่างกัน” 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นางสาวนงลักษณ์ รามด้วง  
นางสาวรวิวรรณ ดิษฐานพงษ์  
ทักษะการผลิตลูกช้ินจากเนื้อสัตว์ 
ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นางสาวนงลักษณ์ รามด้วง  
นางสาวรวิวรรณ ดิษฐานพงษ์  
ทักษะการผลิตลูกช้ินจากเนื้อสัตว์ 
ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธัณวัฒน์ ชูทองคำ  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย 
ประเภท เด่ียว 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นางสาวพิชฎา พูนแก้ว  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 
ประเภท เด่ียว 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นายณัฐวุฒิ หลีกันซะ  
นายอานนท์ เย็นใจ  
นายอริน หมัดอะหิน  
การนำเสนอผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย 
ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นางสาวมณีกานต์ คงเจ้ียง  
นางสาวเสาวภา พูลสุข  
ทักษะการเพาะพันธุ์ปลา ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นายภานุพันธ์ สุทธิศาสตร์  
นายมินทดา มีชัย  
ทักษะการสร้างและนำเสนอผลงาน 
ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นางสาวนิสรา เหย็บหนุด  
ทักษะการพูดในท่ีชุมชน ประเภท เด่ียว 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นายภูชิต บุญณะ  
นายสมชาติ มูเก็ม  
ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  
ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นายเพชรกล้า สุญาสิทธิ์  
นายธนกร ทองเพณี  
ทักษะการจัดสวนตู้ปลา ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นายเตชิต โชคชัยภักดี  
ทักษะการสร้างส่ือส่ิงพิมพ์ ประเภท เด่ียว 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นางสาวไชน่า หมัดแสล๊ะ  
นางสาวตารีย์หยืะ แกนุ้ย  
นางสาวมาริษา หืมสน  
นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิพงษา  
นางสาวปาริฉัตร กัจกล  
นางสาวน้ำฝน ชูมณี  

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวทานตะวัน พรหมทอง 
นางสาวศรัญญา มัธยม  
นางสาวทรัพย์อนงค์ หนู  
การแสดงนันทาการ ประเภท ทีม 
นายสิทธิชัย แก้วกำเหนิด  
การประกวดโคบาล ประเภท เด่ียว 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นายธนชิต กาลานุสนธิ์  
นายดุลยพล เรืองนุ่น  
ทักษะศิลปประดิษฐ์ ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นายณัฐวุฒิ หลีกันซะ  
นายอานนท์ เย็นใจ  
นายอริน หมัดอะหิน  
การประกวดหน่วย อกท.  
ท่ีมีความประพฤติ และเข้าร่วมกิจกรรม
ดีเด่น ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นายอโนทัย ไฝอินทร์  
ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส 
ประเภท เด่ียว 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นางสาวดารีย์หย๊ะ แกนุ้ย  
นางสาวบุณยาพร ฉายทุย  
การแข่งขันทักษะส้มตำลีลา ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นายฐิติพงศ์ เกื้อสกุล  
นางสาวชุติมา เสนคง  
การแข่งขันไก่อบฟาง ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล 

นางสาวชุดาภรณ์ สว่างภูมิ  
นางสาวอรวรรณ ตำปาน  
ทักษะพื้นฐานการประมง ประเภท ทีม 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
สุราษฎร์ธานี 

นายเอกรัฐ แก้วยอดทอง  
นายธีราพร สิทธิรักษ์  
ทักษะการจัดสวนถาด ประเภท เด่ียว 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
สุราษฎร์ธานี 

นางสาวพิชฎา พูนแก้ว  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 
ประเภท เด่ียว 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
สุราษฎร์ธานี 

นางสาวมัสยา สุวรรณโณ  
นางสาวพิมพ์อร นิคม  
ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืช ประเภท ทีม 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุ 
ราษฎร์ธานี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายจีรพจน์ ล่าเห  
นายอานนท์ เย็นใจ  
นายณัฐพล นพกะ  
นายบูคอรี โต๊ะอิ  
นายพีระยุทธ โมสิกะ  
นายอับดลอาหลีม นวลสุชล  
นายอิมรอน ชอบงาม  
นายฮาดิษ หวันเตะ  
นายอิบรอเฮม กายียุ  
นายนวน ซคฮิม  
นางสาวซึม ชดคี  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
ของ อกท.หน่วย ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
สุราษฎร์ธานี 

นางสาวศิรินทร ทองชุม  
นายวรพล กิตติวัฒนารมย์  
นายปฐมพร พึงลำภู  
การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาท่ัวไป 
ประเภท ทีม ช่ือผลงาน “ผลของความ
เค็มต่อการเจริญเติบโต ของจุลินทรีย์” 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
สุราษฎร์ธานี 

นางสาวทิพวิมล เศียรวงศ์  
การประกวด Miss fft (ธิดารีไซเคิล) 
ประเภท เด่ียว 

รองชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
สุราษฎร์ธานี 

นางสาวกรกวรรณ เจนสกุลไพศาล  
นายภานุสรณ์ พานิช  
นายกิตติศักดิ์ หวันตะหา  
การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์
และประมง ประเภท ทีม ช่ือผลงาน  
“การเพาะเล้ียงไรแดงด้วยจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสงในระดับความเข้มข้น 
ท่ีต่างกัน” 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
สุราษฎร์ธานี 

นางสาวพิชฎา พูนแก้ว  
นายธีรภัทธ์ ไชยทอง  
นายอนุชา อบมาลี  
นายเจนณรงค์ ต้นจะโร  
การประกวดโฟล์คซอง ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
สุราษฎร์ธานี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวสุทธิกานต์ สุวรรณโณ  
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ 
ประเภท เด่ียว 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
สุราษฎร์ธานี 

นางสาวสุทธิกานต์ สุวรรณโณ  
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ 
ประเภท เด่ียว 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
สุราษฎร์ธานี 

นายณัฐวุฒิ หลีกันซะ  
นายอานนท์ เย็นใจ  
นายอริน หมัดอะหิน  
การประกวดหน่วย อกท. ท่ีมีความ
ประพฤติ และเข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น 
ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
สุราษฎร์ธานี 

นายณัฐวุฒิ หลีกันซะ  
นายอานนท์ เย็นใจ  
นายอริน หมัดอะหิน  
การประกวดหน่วย อกท.  
ท่ีมีความประพฤติ และเข้าร่วมกิจกรรม
ดีเด่น ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
สุราษฎร์ธานี 

นายธันวา อินทร์อ๋อง  
นายพีรพัฒน์ ขุนทองจันทร์  
นายณัฐดนัย คงเย็น  
การศึกษากระบวนการผลิตคลอเรลลาผง
สำหรับ ไรน้ำนางฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

นายธันวา อินทร์อ๋อง  
นายพีรพัฒน์ ขุนทองจันทร์  
นายณัฐดนัย คงเย็น  
การศึกษากระบวนการผลิตคลอเรลลาผง
สำหรับ ไรน้ำนางฟ้า 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

นายพลวัชร คังคะมโน  
นายธนภัทร แก้วภิบาล  
นายธันวา อินทร์อ๋อง  
นายพีรพัฒน์ ขุนทองจันทร์  
นายณัฐดนัย คงเย็น  
คลอเรลลาผงเพื่อการผลิตไรน้ำนางฟ้า 
  

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

นายพลวัชร คังคะมโน  รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธนภัทร แก้วภิบาล  
นายธันวา อินทร์อ๋อง  
นายพีรพัฒน์ ขุนทองจันทร์  
นายณัฐดนัย คงเย็น  
คลอเรลลาผงเพื่อการผลิตไรน้ำนางฟ้า 
นายอรัญชัย ศุภะวีระ  
นายราชัน ชูเมฆ  
นายเตชิต โชคชัยภัคดี  
นางสาวอรวรรณ ตำปาน  
นายภานุสรณ์ พานิช  
นายกิตติศักดิ์ หวันตะหา  
ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชีวภาพสำหรับ
การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

นายอรัญชัย ศุภะวีระ  
นายราชัน ชูเมฆ  
นายเตชิต โชคชัยภัคดี  
นางสาวอรวรรณ ตำปาน  
นายภานุสรณ์ พานิช  
นายกิตติศักดิ์ หวันตะ  
ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชีวภาพสำหรับ
การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายฐิติพงษ์ เกื้อสกุล  
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
ประเภทท่ี 3 นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน
ของวิทยาลัยนำไปใช้และขยายผลดีเด่น 

รองชนะเลิศ ภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

นายพลวัชร คังคะมะโน  
สมาชิก อกท. ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษา

เกษตรภาคใต้ 
นายบรรธการ แวววันจิตร  
นายภูชิต บุญณะ 
นายลือชัย คงสุด 
นายธวัชชัย ทองปัสโน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวอัสมา นพกะ  
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
เครื่องเขย่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ 
นายณัฐดนัย มีเย็น 
นายพลวัชร คังคะมะโน 
นายสมชาติ มูเก็ม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
เครื่องให้อาหารไรแดงอัตโนมัติ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 

นายเอกรินทร์ นิลงาม 
นายปวริศร สุขสวัสด์ิ 
นายชยพล อินสุวรรณ 
นายอัสฎร คงสม 
นายธนภัทร หลีกันชะ 
นายวิทย์วุฒิ คงเกล้ียง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
เครื่องเพาะจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 

นายทินภัทร สังข์เพชร์ 
นายเตชิต โชคชัยภักดี 
นายอรัญชัย ศุภะวีระ 
นายราชัน ชูเมฆ 
นางสาวอรวรรณ ตำปาน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
สบู่ผมนาง (Gracilaria Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษา
หรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 
การประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มคีวามรู้  

มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ  

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ 
การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และ  
มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา  
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ เร ียน ชุมชน  

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
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ให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับ 
สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน 
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรื อข้อบังคับเกี ่ยวกับ 
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครู  
จัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูม ิท ัศน ์ อาคารสถานที ่  ห ้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญ 

ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร  
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน  
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.1.1) เชิงปริมาณ: นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพร้อยละ 100 

1.1.2) เช ิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.1.3) ผลสะท้อน: สถานศึกษามีการสนับสนุนให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผลปรากฏว่า 
จำนวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

- แผนกวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ  
ระดับ ปวช.  สอบผ่าน 53 คน  
จากจำนวนผู้เรียนท้ังหมด 53 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
ระดับ ปวส. สอบผ่าน 50 คน  
จากจำนวนผู้เรียนท้ังหมด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

- แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง  
ระดับ ปวส.  สอบผ่าน 32 คน  
จากจำนวนผู้เรียนท้ังหมด 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  

- แผนกวิชาการเดินเรือ 
ระดับ ปวส.  สอบผ่าน 18 คน  
จากจำนวนผู้เรียนท้ังหมด 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

และร้อยละของผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ทั้ง 3 สาขาวิชาที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
1.2.1) เชิงปริมาณ:  ไม่มีการดำเนินการ ในปีการศึกษา 2563 
1.2.2) เชิงคุณภาพ:  ไม่มีการดำเนินการ ในปีการศึกษา 2563 
1.2.3) ผลสะท้อน:  ไม่มีการดำเนินการ ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ

มีนโยบายการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะ
ของนักเรียนนักศึกษาท่ีจะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ ในปีการศึกษา 2563 ไม่มีนักเรียนนักศึกษา
เข้ารับการทดสอบ 
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4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

1.1.1) เชิงปริมาณ: วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 68 คน ได้ดำเนินการประกอบธุรกิจระหว่างเรียน จำนวน 10 ธุรกิจ 
จำนวน 50 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์
การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ผลการประเมิน
ระดับ 3 ดาว คะแนนรวม 85.71 

1.1.3) ผลสะท้อน: วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบผลสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ และวิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา
ผู ้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผล 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษากำหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1.2.1) เชิงปริมาณ: นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุม

วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จำนวน 300 คน ระดับหน่วย หน่วยพรานทะเล ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัย
ประมงติณสูลานนท์ จำนวนนักเรียนที่ได้รับรางวัล จำนวน 61 คน จำนวน 26 ทักษะ ส่วนระดับภาค 
ภาคใต้ และระดับชาติ ไม่มีการแข่งขัน เลื ่อนการจัดงาน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการ องค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระดับหน่วย หน่วยพรานทะเล ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จำนวนนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 26 ทักษะ ส่วนระดับภาค ภาคใต้ และระดับชาติ ไม่มีการแข่งขัน เล่ือนการจัดงาน 
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

1.2.3) ผลสะท้อน : สำหรับปีการศึกษา 2563 ไม่มีการแข่งขัน เลื ่อนการจัดงาน 
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์  
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

1.1.1) เชิงปริมาณ: นักเรียนแรกเข้าในระดับปวช. จำนวนทั้งสิ ้น 82 คน มีนักศึกษา
สำเร็จการศึกษา 55 คน คิดเป็นร้อยละ 67.07 และมีนักศึกษาแรกเข้าในระดับปวส. จำนวนท้ังส้ิน 111 คน 
มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 97 คน คิดเป็นร้อยละ 87.38 และในภาพรวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
ทั้งระดับปวช.และปวส. เมื ่อเทียบกับแรกเข้าจำนวน 193 คน และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 152 คน  
คิดเป็นร้อยละ 78.75  

1.1.2) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินค่าคะแนนอยู่ระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเลิศ 
1.1.3) ผลสะท้อน: ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและในแต่ละชั ้นปี 

มุ ่งหวังอย่างยิ่งที ่จะให้นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อที่นักเรียน 
นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีแต่ละหลักสูตรกำหนดไว้ โดยในระดับปวช. (เกณฑ์การจบ
หลักสูตร 3 ปี) และระดับปวส. (เกณฑ์การจบหลักสูตร 2 ปี) ต้องมีผลการเรียนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 2.00  
ซึ่งหากนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็จะเป็นผลดีต่อนักเรียน   
นักศึกษาในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอีกด้วย 

1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1.2.1) เชิงปริมาณ: สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 

และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ 
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภายใต้โครงการและกิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) มีกิจกรรม ดังนี้ 
1.1 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 
1.2 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 
1.3 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
1.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 
1.5 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิร ิก ิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 
1.6 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.7 กิจกรรมพี่น้องสุขสันต์ สานสัมพันธ์วันปีใหม่ วิธีธรรม วิถีพุทธ 

2. โครงการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความดีเกิดมาต้อง

ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 
2.2 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ปณิธาน ความดี ทำดีเริ่มได้ท่ีใจเรา” 
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3. โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
4. โครงการกิจกรรมกิจการลูกเสือวิสามัญ 
5. โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรม อกท. 

5.1 กิจกรรมเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี 1/2563 
5.2 กิจกรรมเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี 2/2563 และการประชุมวิชาการ 

อกท. ระดับหน่วย 
5.3 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ  

5.3 1 โครงการสายใยแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบ  
5.3 2 โครงการจำหน่ายอาหารอีสานใต้  
5.3 3 โครงการ 1 คน 1 ต้น  
5.3 4. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน  
5.3.5 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ 
5.3.6 โครงการเกษตรเดินเรือ 
5.3.7 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 
5.3.8 โครงการฝึกอบรมนักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ ทักษะพื้นฐานชาวเรือ 
5.3.9 โครงการ FIXIT Center 
5.3.10 โครงการการผลิตเเละจำหน่ายน้ำนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพ 
5.3.11 โครงการเเลกเปล่ียนเรียนรู้ 
5.3.12 โครงการปลาดุกร้าเพื่อชุมชน 
5.3.13 โครงการปลูกผักสวนครัว 
5.3.14 โครงการปลาเเดดเดียว 
5.3.15 โครงการเกษตรผสมผสานร่วมใจเพาะชำสับปะรดสีเพื่อจำหน่าย 
5.3.16 โครงการเกษตรผสมผสานร่วมใจสร้างรายได้สู่อาชีพ 
5.3.17 โครงการสร้างความรู้สู่อาชีพ 
5.3.18 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ไม้ยืนต้น ไม้สมุนไพรและไม้ประดับ   
5.3.19 โครงการอบรมขับข่ีปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา 
5.3.20 โครงการเกษตรผสมผสานพร้อมใจเข้าร่วมงาน อกท.หน่วย

พรานทะเล ๖๓ 
5.3.21 โครงการจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความดี

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 
5.3.22 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา 
5.3.23 โครงการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืดท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 
5.3.24 โครงการมัจฉาพาเพลิน 
5.3.25 โครงการสร้างผู้นำพัฒนาวิชาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 
5.3.26 โครงการวิทยาลัยฯน่าอยู่ ถ้าเรารู้จักพัฒนา 
5.3.27 โครงการพรานทะเลสืบสานปณิธานบริการงานสังคม 
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1.2.2) เชิงคุณภาพ: ผู้เรียนร้อยละ 95.63 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ 
เพื ่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู ้นำ  
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภายใต้โครงการและกิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) มีกิจกรรม ดังนี้ 
1.1 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 
1.2 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
1.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 
1.4 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิ ต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 
1.5 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.6 กิจกรรมพี่น้องสุขสันต์ สานสัมพันธ์วันปีใหม่ วิธีธรรม วิถีพุทธ 

2. โครงการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความดีเกิดมาต้อง

ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 
2.2 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ปณิธาน ความดี ทำดีเริ่มได้ท่ีใจเรา” 

3. โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
4. โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรม อกท. 

4.1 กิจกรรมเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี 1/2563 
4.2 กิจกรรมเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี 2/2563 และการประชุมวิชาการ 

อกท. ระดับหน่วย 
1.2.3) ผลสะท้อน: องค์กรหน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีหนังสือเชิญเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งทำให้
นักศึกษาได้พัฒนาและสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ไปในตัว 

1.3) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
1.3.1) เชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562  

- ระดับ ปวช.  
1. สาขาวิชา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ จำนวน  45  คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ  จำนวน  2  คน  

รวมทั้งส้ิน        จำนวน 47  คน  
- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ        จำนวน  42  คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ          จำนวน  15  คน  

รวมทั้งส้ิน  จำนวน  57  คน  
 
 
 



30 
 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ  จำนวน  1  คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ          จำนวน  0  คน  

รวมทั้งส้ิน       จำนวน 1  คน  
- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ        จำนวน  1  คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ          จำนวน  8  คน  

รวมทั้งส้ิน  จำนวน 9  คน  
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ 
- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ       จำนวน  15  คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ          จำนวน  0  คน  

รวมทั้งส้ิน       จำนวน 15  คน  
- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ        จำนวน  5  คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ          จำนวน  1  คน  

รวมทั้งส้ิน  จำนวน 6  คน  
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาต่อ 
- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ        จำนวน  29  คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ          จำนวน  2  คน  

รวมทั้งส้ิน       จำนวน 31  คน  
- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ        จำนวน  27  คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ          จำนวน  3  คน  

รวมทั้งส้ิน  จำนวน 30  คน  
รวมจำนวนทุกระดับ  จำนวน 61  คน 

1.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู ้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

- ระดับ ปวช.  
1. สาขาวิชา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ        ร้อยละ 2.22  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ           ร้อยละ 0 

รวมร้อยละ  2.13  
- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ        ร้อยละ 2.38  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ           ร้อยละ 53.33 

รวมร้อยละ   15.78  
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ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ 
- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ        ร้อยละ 33.33  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ           ร้อยละ 0 

รวมร้อยละ   31.91 
- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ        ร้อยละ 33.33  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ           ร้อยละ 26.67 

รวมร้อยละ   31.58  
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาต่อ 
- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ        ร้อยละ 64.44 
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ           ร้อยละ 100 

รวมร้อยละ   65.96 
- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ        ร้อยละ 64.44  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ           ร้อยละ 20 

รวมร้อยละ   52.63  
รวมร้อยละทุกระดับ   58.65 

1.3.3) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

 
2) จุดเด่น  

ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.1 ผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ท้ัง ๓ สาขาวิชาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
2.1 ไม่มี 

ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

1.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระเฉพาะ
ทางวิชาชีพประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ 

2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
2.1 ความร่วมแรง ร่วมใจ และความกล้าแสดงออก ของนักเรียน นักศึกษา  
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ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

1.1 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดเพื่อแก้ปัญหาการออกกลางคัน 

1.2 งานทะเบียนได้รายงานผลการเรียนแต่ละภาคเรียนให้นักศึกษา อาจารย์  
ที่ปรึกษา และผู้ปกครองทราบเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนของตน และเป็นข้อมูล  
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ช้ีแนะแนวทางพัฒนาการเรียนให้แก่นักศึกษา  

1.3 ผู้ปกครองทราบข้อมูลทางการเรียนของบุตรหลานของตนเองทุกภาคเรียน  
โดยสถานศึกษามีความพยายามในการดูแลนักศึกษาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.4 สถานศึกษาได้ม ีการจัดทำโครงการกิจกรรมต ่างๆ ในการดูแลผู ้ เร ียน  
เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเตรียมความพร้อมในการเรียนอาชีวประมง /โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา, โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน เช่น การเยี่ยมบ้านพัก การคัดกรองกลุ่มเส่ียง การรายงานผล
การปรับพฤติกรรมนักศึกษาในความดูแล /การจัดกิจกรรมโฮมรูม การ/จัดประชุมผู้ปกครองปีละ ๒ ครั้งและ
การรายงานผลการออกกลางคัน ทำให้มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปวช. และปวส.ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เป็นต้น 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
2.1 สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
3. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 

3.1 ผู ้สำเร ็จการศึกษาให ้ความร ่วมม ือในการกรอกข้อม ูลการมีงานทำใน  
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ให้แก่งานแนะแนวฯ 
เป็นอย่างดี 

3.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาที่ผู้สำเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและยกย่องสถานศึกษาด้านคุณภาพ 

3) จุดท่ีควรพัฒนา  
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 

1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1.1 ไม่มี 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
2.1 ไม่มี 

ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

1.1 ควรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น 

2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
2.1 ควรกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบฝึกซ้อมทักษะ ให้ชัดเจน เพื่อร่วมกันฝึกซ้อม

และพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
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ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

1.1 การออกกลางคันและการพ้นสภาพของนักศึกษา 
1.2 นักศึกษาไม่สำเร ็จการศ ึกษาตามเวลาที ่กำหนด ทำให้จบไม่พร ้อมรุ่น  

โดยในปีการศึกษา 2563 (เป็นปีที ่สำเร็จการศึกษา) นักศึกษาระดับปวช. สาขาวิขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
มีจำนวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นจำนวนมาก แต่จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของรุ่นปีการศึกษา 2563 คิดเป็น
ร้อยละ 67.07 มีค่าคะแนน 3  ระดับคุณภาพดี โดยนักศึกษาส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยง  
สัตว์น้ำ (อศ.กช.) และนักศึกษาปกติ บางส่วน ในลักษณะต้องพ้นสภาพโดยการลาออกหรือไปศึกษาต่อท่ีอื่น
หรือพ้นสภาพ และอื่น ๆ 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
2.1 เรื่องงบประมาณ และความร่วมมือ/ความเข้าใจของบุคลากร 
2.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชชูปถ ัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

3. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
3.1 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระค่อนข้างน้อย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.1 ไม่มี 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

2.1 ไม่มี 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
1.1 ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากต้องดำเนินงานโครงการหลาย

ส่วน ประกอบกัน ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ การศึกษา และการจัดสรรยอดเงิน
ให้กับโครงการต่างๆ ให้ดำเนินงานโครงการ 

2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
2.1 จัดหาบุคลากรจากภายนอก เป็นวิทยากรฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้นักเรียน 

นักศึกษา ท่ีสนใจเพิ่มเติม 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
1.1 วิทยาลัยฯ ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความร่วมมือใน

การดูแลผู้เรียน เนื่องจากนักศึกษามีผลการเรียนต่ำ ไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ควรมีการ
ปรับปรุงและดูแลตั้งแต่เรื ่องการวัดและการประเมินผลของผู้เรียนจากครูผู ้สอน แผนกวิชาและฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง โดยครูผู้สอนควรมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริงรวมถึงการสอนซ่อมเสริม 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับท่ีดีขึ้น สำเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีกำหนด 
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2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
2.1 สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ  
2.2 สถานศึกษาสร้างความร่วมมือ/ความเข้าใจของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมกับนักเรียน นักศึกษา 
2.3 สถานศึกษาควรมีการจัดก ิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื ่อพ ัฒนาผู ้เร ียนให ้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน
พระราชชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท) 

3. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
3.1 วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมด้านสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาในระดับช้ัน ปวช.3 ท้ังสาขาวิชา เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 
และสาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ ให้มากขึ้น 

3.2 วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพอิสระ อาชีพที่น่าสนใจ และ  
การติดตามข้อมูลการ    รับสมัครงานให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นศูนย์รวมในการรับสมัครงานให้มากขึ้น 
 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

1.1.1) เชิงปริมาณ: ร้อยละ 100 ของประเภทวิชาประมงที ่จัดการเรียนการสอน 
มีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

1.1.2) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบระดับสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษา โดยสะท้อนในลักษณะการมีความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝึกงาน หรือรับเข้า
ทำงานเมื่อจบการศึกษา 

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

1.2.1) เชิงปริมาณ: จำนวนสาขาวิชาท้ังหมด 3 สาขาวิชา และมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 2 สาขาวิชา คิดเป็น ร้อยละ 
66.67  

1.2.2) เชิงคุณภาพ: มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็น ร้อยละ 66.67 อยู่ในระดับ ดี 

1.2.3) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษา โดยสะท้อนในลักษณะการมีความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝึกงาน หรือรับเข้า
ทำงานเมื่อจบการศึกษา 
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4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

1.1.1) เชิงปริมาณ: ครูผู ้สอนภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั ้งหมด 42 คน / 
ครูผู้สอนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ท้ังหมด 42 คน จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครบท้ัง 5 ประเด็น ปีการศึกษา 
2563 เฉล่ียจำนวน 42 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ: จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครบทั้ง 5 ประเด็น ประจำปีการศึกษา 2563  
คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเย่ียม      

1.1.3) ผลสะท้อน: หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษา 
โดยสะท้อนในลักษณะการมีความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝึกงาน หรือรับเข้าทำงานเมื่อจบ
การศึกษา 

1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

1.2.1) เชิงปริมาณ: ครูผู ้สอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั ้งหมด 42 คน / 
ครูผู้สอนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ท้ังหมด 42 คน จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
สู ่การปฏิบัต ิที ่ เน ้นผู ้ เร ียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563  
เฉล่ียจำนวน 42 คน  

1.2.2) เชิงคุณภาพ: จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 100 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

1.2.3) ผลสะท้อน: สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนดำเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีนโยบายให้ครูผู ้สอนทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครูผู ้สอน
วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชามุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ กำหนด
รูปแบบการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่หลากหลาย การกำหนดการใช้สื ่อและ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมและนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการกำหนด  
แนวทางการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งครูผู้สอนต้องดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์
ผู้เรียน การออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การเสริมทักษะวิชาชีพการประเมินสมรรถนะ   ตลอดจน 
การประเมินผลและรายงานผล มาใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของวิทยาลัยฯ และมีการติดตามด้วยการนิเทศเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.3) การจัดการเรียนการสอน 
1.3.1) เชิงปริมาณ: ครูผู้สอนท้ังหมด 42 คน  

- มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จำนวน 42 คน  
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- มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกรายว ิชา  
เฉล่ียจำนวน 42 คน   

- จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน 
ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เฉล่ียจำนวน 42 คน   

- ครูผู้สอน 42 คน ท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอน  

- ครูผู้สอน 38 คน ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้        

1.3.2) เชิงคุณภาพ:  ครูผู้สอนท้ังหมด 42 คน  
- มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกรายว ิชา 

จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน 

ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- จำนวนครูผู ้สอนจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ที ่ใช้สื ่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  
- จำนวนครูผู้สอน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
ผลการประเมินคุณภาพ ร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.3.3) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษา โดยสะท้อนในลักษณะการมีความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝึกงาน หรือรับเข้า
ทำงานเมื่อจบการศึกษา 

1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
1.4.1) เชิงปริมาณ: ครูผู้สอนท้ังหมด 42 คน  

- จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 42 คน  
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน 

จำนวน 42 คน   
- จัดการเรียนการสอนใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ จำนวน 42 คน   
- ครูผู้สอน 42 คน ท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน  
- ครูผู้สอน 42 คน ท่ีช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลท้ังด้านการเรียนและด้านอื่นๆ  

1.4.2) เชิงคุณภาพ: ครูผู้สอนท้ังหมด 42 คน  
- จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน 

จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- จัดการเรียนการสอนใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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- ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียนสอน จำนวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

- ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลทั้งด้านการเรียนและด้านอื่นๆ จำนวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  

ผลการประเมินคุณภาพ ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.4.3) ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ

สถานศึกษา โดยสะท้อนในลักษณะการมีความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝึกงาน หรือรับเข้า
ทำงานเมื่อจบการศึกษา 

1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
1.5.1) เชิงปริมาณ: ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 

42 คน ผู้สอนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
จำนวน 42 คน ครูผู้สอนนำผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
จำนวน 42 คน ครูผู้สอนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 42 คน และครูผู้สอน
มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือการเผยแพร่ จำนวน 6 คน 

1.5.2) เชิงคุณภาพ: ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 81 ผล
การประเมินระดับคุณภาพ ระดับยอดเย่ียม 

1.5.3) ผลสะท้อน: ครูได้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพพฒันา 
ท้ังจากท่ีสถานศึกษากำหนดและจากการไฝ่หาความรู้จากการอบรมออนไลน์ ท่ีมากขึ้น ท้ังนี้จำนวนนวัตกรรม
จากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการเผยแพร่ยังมีปริมาณท่ีน้อย 

1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
1.6.1) เชิงปริมาณ: มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอนจำนวน 34 ห้อง จากจำนวนห้องเรียน ท้ังหมด 45 ห้อง  
1.6.2) เชิงคุณภาพ:   

- ร้อยละ 75.56 ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีระบบอินเตอร์เน็ตความเรว็สูง
ในการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

- มีผู ้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บ 

1.6.3) ผลสะท้อน: การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1.1.1) เชิงปริมาณ: ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย  

จัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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1.1.2) เชิงคุณภาพ:   
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนและจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการ

บริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบหมายให้

งานศูนย์ข้อมูลระบบสารสนเทศจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้าง Local Network Information System 
1.1.3) ผลสะท้อน: การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
1.2) อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 

1.2.1) เชิงปริมาณ: จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนา  
ให้เอื้อกับการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งห้องสำนักงาน มีเพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

1.2.2) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมิน และข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม รวมทั้งห้องสำนักงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

1.2.3) ผลสะท้อน: มีพื้นท่ีบางส่วนท่ีต้องได้รับการปรับปรุง 
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

1.3.1) เชิงปริมาณ:   
1. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคม 

ภายในสถานศึกษา ระบบการส่ือสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
2. วิทยาลัยฯ สามารถควบคุมความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความปลอดภัยในสถานศึกษา   

1.3.2) เชิงคุณภาพ:   
1. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคม 

ภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการบำรุงรักษา และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

2. วิทยาลัยฯ สามารถประหยัด และมีความปลอดภัยระบบไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนนักศึกษา มีความปลอดภัยในสถานศึกษา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
และมีความปลอดภัยในทรัพย์สินของราชการ 

1.3.3) ผลสะท้อน: ระบบน้ำประปา และเครื่องทำน้ำเย็น มีบางส่วนควรได้รับการซ่อมบำรุง 
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1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
1.4.1) เชิงปริมาณ: สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ 

หรือห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 82.61 ของผู ้เรียนทั ้งหมดของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากสถิติของ 
ผู้เข้าใช้บริการ 

1.4.2) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการอยู่ใน
ระดับยอดเยี ่ยม โดยงานวิทยบริการมีโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้และศูนย์ว ิทยบริการที ่ต่อเนื ่อง  
มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนหรือผู้สนใจ 

1.4.3) ผลสะท้อน : ห้องสมุดวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ม ีหน ังสือด้านว ิชาชีพ 
การเพาะเล้ียงท่ีหลากหลายและครบถ้วนเพียงพอ ทำให้บุคคลภายนอกสนใจและเข้าใช้บริการ 

1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
1.5.1) เชิงปริมาณ: เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ มีผลการประเมิน

ครบท้ัง 5 ข้อ 
1.5.2) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินและข้อมูลอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน

ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความ

ปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 
1.5.3) ผลสะท้อน: ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสนเทศภายใน

สถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการ
บริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 

4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 

1.1.1) เชิงปริมาณ:   
1. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี เท่ากับร้อยละ 33.33 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี เท่ากับร้อยละ 14.40 

1.1.2) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1. สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ทั้งในด้านการจัดทำแผนงาน การประชาสัมพันธ์และแนะแนวผู้เรียน การคัดเลือกผู้เรียน  
การจัดการเรียนการสอน การตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการวัดผลและ
ประเมินผล อย่างเต็มท่ี 

2.ผู้เรียนในระบบทวิภาคีมีความพึงพอใจที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ และนำไป
พัฒนางานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาได ้ร ับความร ่วมม ือในการในการจ ัดการศ ึกษา 
อย่างต่อเนื่องกับสถานประกอบการท่ีจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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2) จุดเด่น  
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
1.1 มีกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

สถานศึกษามีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของสถาน
ประกอบการในการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา (DIF) ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ตามวิธีการที่กำหนดในระบบเรียนรู้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

2.1 สถานศึกษาส่งเสริมการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมโดย
การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา (DIF) ตามท่ีกำหนดในระบบคุณภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน มีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ 

ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

1.1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชามุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีการ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม มีการกำหนดรูปแบบการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การกำหนดการใช้สื ่อและเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ตลอดจนการกำหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

2.1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครูผู ้สอนวิเคราะห์หลักสูตร
รายวิชามุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ กำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การกำหนดการใช้ส่ือและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมและนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการกำหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง ซึ ่งครูผู ้สอนต้องดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู ้เรียน การออกแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การเสริมทักษะวิชาชีพการประเมินสมรรถนะ  ตลอดจนการประเมินผลและรายงานผล 
มาใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของวิทยาลัยฯ 
และมีการติดตามด้วยการนิเทศเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. การจัดการเรียนการสอน 
3.1 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเฉพาะทาง ครูผู ้สอนจึงเป็นครูที ่มี  

วุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ การทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้หรือการวิจัยเพื่อ
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พัฒนาวิชาชีพ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อให้ครูผู ้สอนสามารถผลิตและใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  

4. การบริหารจัดการช้ันเรียน 
4.1 สถานศึกษาได้นำระบบคุณภาพมาใช้ในการบริหาร ท้ังระบบเรียนรู้ ระบบดูแล

ช่วยเหลือ และระบบกิจกรรม ในระบบดูแลช่วยเหลือ ได้กำหนดการกำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลผู้เรียน  
เป็นรายบุคคล มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและด้านอื่นๆ การทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีระเบียบวินัย จริยธรรมที่ดี มีการเสริมแรงโดยประกาศการเรียนดี  
3 ระดับ ได้แก่ ระดับเหรียญทอง คะแนนเฉล่ียสะสม ระหว่าง 3.5 – 4.00 ระดับเหรียญเงิน คะแนนเฉล่ีย
ระหว่าง 3.25 – 3.49 และ ระดับเหรียญทองแดง คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.25 – 3.49 

5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
5.1 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง และ

สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยการจัดทำโครงการพัฒนาครู  
ในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ  

6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
6.1 ไม่มี 

ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถจัดให้มีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ และระบบข้อมูล
สารสนเทศ โดยมีการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ ง่ายต่อการนำมาบริหารจัดการศึกษาได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1) ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย จัดเก็บข้อมูลผ่าน web site วิทยาลัยประมง 
ติณสูลานนท์ (www.tfc.ac.th) 

2) ข้อมูลน ักเร ียน น ักศึกษา ว ิทยาลัยฯ จัดเก ็บข้อมูลผ่านระบบบริหาร
สถานศึกษา ศธ.02 

3) ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบรายงานข้อมูลประจำปี และระบบงานเครือข่าย 
จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ (https://std2018.vec.go.th/web/) 

4) ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (www.vesar.org) 
2. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 

2.1 ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัย
ในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล ตามคำส่ังวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
3.1 ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัย

ในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล ตามคำส่ังวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

4.1 หนังสือด้านวิชาชีพการเพาะเล้ียงหลากหลายและเพียงพอ 
4.2 มีห้องอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการในการค้นคว้าหาความรู้ ๓ ห้อง มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์ประมาณ ๔๔ เครื่อง 
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5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5.1 มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัย

ในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล ตามคำส่ังวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
5.2 มีการวางแผนในการดำเนินงานการเชื่อมโยงการบริหารจัดการทั้งภายใน-นอก

สถานศึกษา โดยใช้วิธีท่ีหลากหลาย และแยกประเภทการเผยแพร่ตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
1.) กลุ่มเป้าหมาย ภายในวิทยาลัยฯ ได้แก่ 

- ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา การเผยแพร่ข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ ผ่านช่องทางออนไลน์กลุ่ม (Line) จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Line บุคลากร วป. และ กลุ่ม Line 
ข่าว ปชส.วป.ติณฯ 

- นักเรียน นักศึกษา การเผยแพร่ข่าวสารของวิทยาลัยฯ ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การติดป้ายประกาศ และผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook) วิทยาลัยประมง
ติณสูลานนท์ 

2.) กลุ่มเป้าหมาย ภายนอกวิทยาลัยฯ ได้แก่ 
- บุคคลทั่วไป มีขั้นตอนคือ งานประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อมูลข่าวสาร และ

ภาพ ส่งยังงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อทำการเผยแพร่ข่าวสารของวิทยาลัยฯ ผ่านช่องทาง Web site 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ www.tfc.ac.th และผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook) วิทยาลัยประมง 
ติณสูลานนท์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่สนใจในข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 

- หน่วยงานภายนอก มีข ั ้นตอนคือ งานหรือฝ่ายต่างๆ ในว ิทยาลัยฯ  
แจ้งงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจัดทำหนังสือราชการ แจ้งข่าวสารวิทยาลัยฯ แก่หน่วยงานต่างๆ และ  
มีการรับส่งข้อมูลผ่านอีเมล์ของวิทยาลัย (tfc.songkhla@gmail.com) 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 

1.1 สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการด้านการจัดการหลักสูตร
รายวิชาที่ตรงกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ ทั้งการด้านการศึกษาดูงานเทคโนโลยี  
การจัดการการผลิตท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

1.2 ผู้บริหารของสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการจัดการเรียน 
การสอนของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ทั้งในด้าน  
การจัดการห้องเรียน การเดินทางมาศึกษาของผู้เรียน การพัฒนาครูฝึก 

1.3 การสร้างความรู ้ความเข้าใจและแนวการปฏิบัติในการจัดการอาชีวศึกษา  
ระบบทวิภาคี แก่ครู บุคลากร และสถานประกอบการ 
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3) จุดท่ีควรพัฒนา  
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
1.1 ไม่มี 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

2.1 การพ ัฒนาหลักส ูตรฐานสมรรถนะรายว ิชาให ้ท ันสม ัยสอดคล้องกับ 
สถานประกอบการ 

ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

1.1 ไม่มี 
2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน 
2.1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

3. การจัดการเรียนการสอน 
3.1 ไม่มี 

4. การบริหารจัดการช้ันเรียน 
4.1 การจัดสิ่งที่เอื้อต่อการความสนใจในการเรียน เช่น พัดลม กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ 

ส่ือคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติ 
5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

5.1 ครูควรจัดทำผลงานนวัตกรรมในทุกสาขาวิชา 
6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

6.1 ควรเพิ่ม และปรับปรุงอุปกรณ์การเชื ่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ต ให้รองรับ  
การเช่ือมโยงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1.1 ผู ้บริหารสถานศึกษายังไม่มีการนำผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

2. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
2.1 ควรมีเจ้าหน้าท่ีงานอาคารให้เพียงพอ และให้ครอบคลุมพื้นท่ีภายในวิทยาลัยฯ 
2.2 ห้องเรียน และอาคารเรียนบางส่วน สมควรได้รับการปรับปรุง 

3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
3.1 ควรมีเจ้าหน้าท่ีงานอาคารให้เพียงพอ และให้ครอบคลุมพื้นท่ีภายในวิทยาลัยฯ 
3.2 ห้องเรียนและอาคารเรียนบางส่วน สมควรได้รับการปรับปรุง 

4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
4.1 ระบบการจัดการห้องสมุด หรือโปรแกรมห้องสมุด มีความสำคัญมากในงาน

วิทยบริการและห้องสมุด เพราะโปรแกรมมีการเก็บสถิติต่างของงานไว้ทั้งหมด เช่น 
- สถิติจำนวนหนังสือท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของแต่ละปีการศึกษา 
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- สถิติการเข้าใช้บริการของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคคลภายนอก  
ท่ีเข้าใช้บริการ 

- สถิติ ยืม – คืน ของทรัพยากรของห้องสมุดท้ังหมด 
5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

5.1 อุปกรณ์ไม่รองรับการเช่ือมโยงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
5.2 จัดให้มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 

1.1 การบูรณาการจัดการด้านการจัดการหลักสูตรรายวิชาของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

1.2 การประชาสัมพันธ ์และแนะแนวการปฏ ิบัต ิ ในการจัดการอาชีวศ ึกษา  
ระบบทวิภาคีแก่สถานประกอบการใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน 

1.3 การพัฒนาครูฝึกแก่สถานประกอบการใหม่ที่เข้าร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

1.1 ควรมีการพัฒนาครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อทำความ
เข้าใจร่วมกัน และพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้ทันสมัย 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

2.1 ควรมีการพัฒนาครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา เพื่อให้
ครูได้จัดทำแผนการสอนท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพ 

2.2 จัดทำ DIF ทุกภาคเรียน หรือทุกปีการศึกษาเพื่อให้ทันสมัยกับอาชีพและ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป 

ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

1.1 ไม่มี 
2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน 
2.1 ควรมีการจัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตลอดจนการ

สร้างสื่อออนไลน์ ที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาด  
โควิด 19 

3. การจัดการเรียนการสอน 
3.1 ไม่มี 

4. การบริหารจัดการช้ันเรียน 
4.1 ห้องเรียนทันสมัย หรือห้องเรียนเฉพาะทางท่ีเพียงพอ 
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5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
5.1 สถานศึกษาควรจัดทำแผนงานโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำ

ผลงานนวัตกรรม เพื่อให้ครูทุกคนสามารถนำความรู้มาใช้ในการจัดทำผลงาน นวัตกรรม ของตนเองได้ 
6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

6.1 ควรปรับปรุงอุปกรณ์การเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ต ให้รองรับการเชื่อมโยง
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1.1 จากผลการประเมินในด้านระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่ทั ่วถึง จึงควรมีการจัดทำ
โครงการเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ท่ีรองรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมากขึ้น 

2. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
2.1 ไม่มี 

3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
3.1 ไม่มี 

4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
4.1 ควรจัดซื้อระบบการจัดการหรือโปรแกรมห้องสมุดใหม่ เพื่อช่วยในการบริหาร

จัดการต่อไป 
5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

5.1 ควรมีอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และให้
ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 

1.1 การทำความเข้าใจและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับสถานประกอบการในการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการใหม่ที ่เข้าร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี 

1.2 การทำความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ
สถานประกอบการกับสถานศึกษา 

1.3 การทำความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์และการแนะแนวของสถานประกอบการ
และสถานศึกษา 
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

1.1.1) เชิงปริมาณ: ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา  

1.1.2) เชิงคุณภาพ: ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม  
ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา รวม 5 รายการประเมิน มีคุณภาพอยู่ใน 
ระดับ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะท้อน: สถานประกอบการที่ทำความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี จำนวน ๒ แห่ง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
1.2.1) เชิงปริมาณ: ในการจัดการเรียนสอนวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการ

โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ โดยการดำเนินการเน้นทางด้านทักษะวิชาชีพ ซึ่งในปี
การศึกษา 2563 วิทยาลัย ฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 217 ครั้ง โดยจำแนกการ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานๆ ดังนี้ สถานศึกษาจำนวน 56 ครั้ง, หน่วยงานท้องถิ่นจำนวน 15 ครั้ง, 
หน่วยงานราชการ/องค์กร จำนวน 21 ครั้ง, หน่วยงานประมงจำนวน 48 ครั้ง, หน่วยงานเอกชนจำนวน  
41 ครั้ง, บุคคลท่ัวไป จำนวน 36 ครั้ง 

1.2.2) เชิงคุณภาพ: จากการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
ประมงติณสูลานนนท์ นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในวิชาชีพประมงอย่างเต็มศักยภาพ ผลการประเมิน
คุณภาพ ครบท้ัง 5 ข้อ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.2.3) ผลสะท้อน: ผลการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ 
และทักษะชีวิตเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการ
เตรียมความให้กับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 

1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
1.2.1) เชิงปริมาณ: สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 3 

โครงการ ได้แก่ 
(1) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
(2) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน 
(3) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.2.2) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินคุณภาพการดำเนินงานในการออกบริการชุมชน และ
จิตอาสา ดังนี้ 

(1)  โครงการท่ี 1 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฯ ครั้งท่ี 1  
คุณภาพการดำเนินงาน ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ร้อยละ 92   

อยู่ในระดับดีมาก 
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(2)  โครงการท่ี 2 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฯ ครั้งท่ี 2 
คุณภาพการดำเนินงาน ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ร้อยละ 99  

อยู่ในระดับดีมาก 
(3)  โครงการท่ี 3 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน 
คุณภาพการดำเนินงาน ผลการประเมินการฝึกอบรม อยู่ในระดับดีมาก 
(4)  โครงการท่ี 4 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(4.1) ได้ร ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประเภทที ่ 4 
ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น (นายชาญวิทย์ รัตนชาติ สวนเทพหยา 82 หมู่ที่ 3 
ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) 

(4.2) ได้ร ับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค 
ภาคใต้ ประเภทที ่ 4 ราษฎรที ่ได้ร ับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น (นายชาญวิทย์ ร ัตนชาติ  
สวนเทพหยา 82 หมู่ท่ี 3 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) 

(4.3) ได้รับรางวัลระดับมาตรฐานเหรียญทอง ประเภทท่ี 1 การดำเนินงาน
ภายในวิทยาลัยดีเด่น (รูปแบบแปลงสาธิต โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 

(4.4) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค 
ภาคใต้ ประเภทท่ี 3 นักเรียน นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยนำไปใช้และขยายผลดีเด่น (นายฐิติพงษ์ เกื้อสกุล 
นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ) 

(4.5) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค 
ภาคใต้ ประเภทที่ 5 ชุมชนได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น (ชุมชนบ้านป่าขวาง หมู่ที่ 7 ตำบล 
รำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) 

ผลการประเมินคุณภาพ ครบท้ัง 5 ข้อ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.2.3) ผลสะท้อน: จากการจัดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา ส่งผลให้วิทยาลัยฯ 

ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 
(1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ได้รับ

ความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น (นายชาญวิทย์ รัตนชาติ สวนเทพหยา 82 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าขาด 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) 

(2) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ภาคใต้ ประเภทท่ี 
4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น (นายชาญวิทย์ รัตนชาติ สวนเทพหยา 82 หมู่ที่ 3 
ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) 

(3) รางวัลระดับมาตรฐานเหรียญทอง ประเภทที ่ 1 การดำเนินงานภายใน
วิทยาลัยดีเด่น (รูปแบบแปลงสาธิต โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 

(4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ภาคใต้ 
ประเภทที่ 3 นักเรียน นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยนำไปใช้และขยายผลดีเด่น (นายฐิติพงษ์ เกื ้อสกุล 
นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ) 

(5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ภาคใต้ 
ประเภทที่ 5 ชุมชนได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น (ชุมชนบ้านป่าขวาง หมู่ที่ 7 ตำบลรำแดง 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) 
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4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ 
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1.2.1) เชิงปริมาณ: ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

- ในการส่งเสริมผู้เรียนด้านส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและวิจัย 
(1) ด้านงบประมาณรวมทั้งส้ิน 118,500.00 บาท  
(2) ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 9 

ช้ินงาน ได้รางวัลชนะเลิศ 4 ช้ินงาน (ระดับ อศจ.) 
(3) ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของนักเรียน นำเสนอและเผยแพร่

ในระดับสถานศึกษา ที่ผู้เรียนได้จัดทำ ของนักศึกษาปวช.3 และ ปวส.2 จำนวน 73 ชิ้นงาน นำเสนอและ
เผยแพร่ในระดับจังหวัด จำนวน 9 ชิ้นงาน ระดับภาค 4 ชิ้นงาน ระดับชาติ ไม่มีการแข่งขันในปีการศึกษา 
2563 โดยสัดส่วนจำนวนนักเรียน ปวช.3 ต่อจำนวนชิ้นงานคิดเป็นสัดส่วน 3 คน/ 1 ชิ้น และสัดส่วน
นักศึกษาในระดับช้ัน ปวส. 2 ต่อจำนวนช้ินงานคิดเป็น 2 คน/ 1 ช้ินท่ี 

- มีแผน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริมผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือวิจัยมี 2 โครงการ 

(1) โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  
(2) โครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  

1.2.2) เชิงคุณภาพ: นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ และทักษะในการทำวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
และงานสร้างสรรค์ และได้รับการเผยแพร่ผลงานในระดับสถานศึกษา 

1.2.3) ผลสะท้อน: ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ที่ส่งเข้าร่วมประกวดได้รับรางวัลระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ และมีการนำไปใช้
ประโยชน์จริง  

- ระดับชาติ       ไม่มีการแข่งขันในระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 
- ระดับภาค       จำนวน 9   ช้ินงาน 
- ระดับสถานศึกษา  จำนวน 81   ช้ินงาน 

 
2) จุดเด่น  

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้นำหลักธรรมาภิบาล 

และใช้หลักบวร (บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน) การจัดบริหารสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ท้ังการบริหารและการจัดการเรียนการเรียนสอนทุกสาขาวิชา และทุกระดับช้ัน 
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3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
3.1 สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษาเป็นไปตามประเด็นการพิจาณาในระดับยอดเย่ียม 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
1.1 ไม่มี 

   
3) จุดท่ีควรพัฒนา  

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

1.1 ควรของบประมาณเพิ่มเติมจากต้นสังกัด เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนและงานฟาร์มของสถานศึกษา 

2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
2.1 ในการระดมทรัพยากรยังมีความต้องการทางด้านงบประมาณ นอกจาก  

การได้รับการหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านวิทยากร แหล่งเรียนรู้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ด้วยวิทยาลัยปร ะมง 
ติณสูลานนท์เป็นวิทยาลัยทางการจัดการอาชีวศึกษาประมง ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องได้รับการฝึกทักษะ  
เพื่อให้เกิดความชำนาญในงานอาชีพประมงอย่างเต็มความสามารถของแต่ละบุคคลจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์  
เป็นจำนวนมาก  

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
3.1 สร้างความเข้าใจ และความตระหนักของการบริการชุมชนแก่บุคลากรภายใน

สถานศึกษา 
3.2 สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานบริการชุมชน 
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นในการบริการชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1.1 ไม่มี 
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4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
1.1 ไม่มี 

2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา เป็นการ

ร่วมพัฒนาทั้งด้านการจัดการสอน การพัฒนากิจกรรม การพัฒนาชุมชน รวมทั้งการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาอีกด้วย 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
3.1 ประชุมช้ีแจงบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ตระหนัก

ถึงความสำคัญในการบริการชุมชน 
3.2 ทำความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นเพื่อนำนวัตกรรมไปถ่ายทอดสู่ชุมชน 

ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1.1 ไม่มี 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน  
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็น 

การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 100 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 4 12 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 18 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 72.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 1 2 
3.3 การม ีงานทำและศ ึกษาต ่อของผ ู ้ สำ เร็จ
การศึกษา 

15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 85 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 89.47 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพ ัฒนาหลักส ูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที ่  1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 77 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 90.59 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2  
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 100.00 
ระด ับค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศึกษา ประเด ็นการประเม ินท ี ่  3 ด้านการบร ิหารจ ัดการ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 80.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที ่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 92.27 
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 72 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 89.47 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.1 
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.23 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา
ที่กำหนดเพิ่มเติม  

 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น  
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบของ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
2) โครงการปรับปรุงสำนักงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผน
ธุรกิจ 

2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
แผนงานโครงการ  
1) กิจกรรมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย  
2) กิจกรรมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค  
3) กิจกรรมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเตรียม
ความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาประมง  
2) โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  

กิจกรรมที ่  1 กิจกรรมออกเยี ่ยมบ ้าน 
หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัย ของนักเรียน 
นักศึกษา  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

กิจกรรมที ่  2 กิจกรรมพัฒนาฝึกอบรม
วิชาชีพ  

3) โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

แผนงานโครงการ 
1) โครงการ พ ัฒนาทักษะช ีว ิต (โครงการ 
เรียนฟรี 15 ปี)  
2) โครงการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 
3) โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้  
4) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  
5) โ คร ง ก ารพ ัฒนาน ั ก เ ร ี ยน  น ั ก ศ ึ กษา 
ด้วยกิจกรรม อกท.  
6) โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

3. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการติดตามผู ้สำเร ็จการศึกษาแ ละ 
ภาวะมีงานทำ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น

ระบบ  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือ กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
2) โครงการสำรวจความต้องการกำลังคนด้าน
วิชาชีพ และศักยภาพของสถานศึกษา 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพิ่มเติม  

แผนงานโครงการ  
1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือ กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการ  การเขียน
แผนการสอนฐานสมรรถนะ 
2) โครงการตรวจคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
และติดตามนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
3) โครงการพัฒนาครูผู ้สอนด้านทักษะและ
เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียน 

2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน
แผนการสอนฐานสมรรถนะ 

3. การจัดการเรียนการสอน  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการ  การเขียน
แผนการสอนฐานสมรรถนะ 
2) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
3) โครงการพัฒนาสื ่อ แพลตฟอร์ม ในการ
จัดการเรียนการสอนของครูยุค 4.0 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการขับเคลื ่อน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 

4. การบริหารจัดการช้ันเรียน  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการปร ับปร ุ ง  ซ ่อมแซม อ ุปกรณ์
สนับสนุนการเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม 
2) โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี และภูมิ
ทัศน์ภายในวิทยาลัย 
3) โครงการปร ับปร ุงห ้องปฏ ิบ ัต ิการทาง
ภาษาอังกฤษ (Sound Lab) 
4) โครงการยกระดับมาตรฐานห้องเรียนให้
ทันสมัย 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

   5)  โครงการห้องเรียนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom) เพื่อการจัดการเรียนการสอน แผนก
วิชาสามัญสัมพันธ์ 
5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
2) โครงการคลังครูมืออาชีพเกษตร  
3) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูตามแผนพัฒนา
รายบุคคล  
4) โครงการพัฒนาระบบเสริมสร้างสมรรถนะครู
และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง  
5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพ  

6. การเข ้าถ ึงระบบอ ินเทอร ์ เน ็ตความเร ็วสูง 
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการปรับปรุงโครงสร้าง Local Network 
Information System  
2) โครงการพ ัฒนาระบบเคร ือข ่ายและชุด
โปรแกรมบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหาร  
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานหรืองานฟาร์ม  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่ และภูมิ
ทัศน์ภายในวิทยาลัย  
2) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

3) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน
วิทยาลัย  
4) โครงการซ ่อมแซมระบบประปาภายใน
วิทยาลัย  
5) โครงการจัดซื ้อวัสดุสิ ้นเปลืองงานอาคาร
สถานท่ี  
6) โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ต่างๆภายใน
วิทยาลัย  

3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย  
2) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายใน
วิทยาลัย  
3) โครงการซ ่อมแซมระบบประปาภายใน
วิทยาลัย  
4) โครงการจัดซื ้อวัสดุสิ ้นเปลืองงานอาคาร
สถานท่ี  
5) โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ต่างๆภายใน
วิทยาลัย  

4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
แผนงานโครงการ 
1) โครงการจัดซ ื ้อว ัสดุสำน ักงานและซ ่อม
หนังสือ  
2) โครงการก ิจกรรมว ันสำค ัญของไทย :  
วันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน 2564)  
3) โครงการก ิจกรรมว ันสำค ัญของไทย :  
วันภาษาไทย (29 กรกฎาคม 2564)  
4) โครงการกิจกรรมวันสำคัญของไทย : วันแม่
แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2564)  
5) โครงการกิจกรรมวันสำคัญของไทย : วันพ่อ
แห่งชาติ(5 ธันวาคม 2564)  
6) โครงการการจ ัดซ ื ้อตำรา วารสารและ
หนังสือพิมพ์  
7) โครงการ”ห้องสมุดปริทัศน์ 64”  
8) โครงการตกแต่งห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ
ประจำปี 2564  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

9) โครงการพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ  
10) โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ  

5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการปรับปรุงโครงสร้าง Local Network 
Information System  
2) โครงการพ ัฒนาระบบเคร ือข ่ายและชุด
โปรแกรมบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหาร  

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี  
2) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อน
ฝึกทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ
สถานประกอบการ  
3) โครงการนิเทศ ติดตาม การฝึกทักษะและ
ประสบการณ์/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
4) โ คร ง ก ารส ั มมนาหล ั ง ฝ ึ กท ั กษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ  
5) โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ  
6) โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  
7) โ ค ร ง ก า ร ป ร ะช าส ั มพ ั น ธ ์  แ น ะแนว  
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
8) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  
9) โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ  
10) โครงการจัดทำแผนการเรียนและแผนฝึก
อาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2563  
11) โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนนักศึกษาท้ังภาคปกติและภาคทวิภาคีท่ี
ฝีกอาชีพในสถานประกอบการ  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  
3) โครงการประช ุมจ ัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564  
4) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2565 ของสถานศึกษา  
5) โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล  

2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการสร้าง และพัฒนาความร่วมมือของ
หน่วยงาน สถานประกอบการและภาคีเครือข่าย
ท้ังในและต่างประเทศ 
2) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพ
ของสถานประกอบการ 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา  
แผนงานโครงการ 
1) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
center Thailand 4.0)  
2) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน  
3) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการ
ประมงของครู บุคคลากร  
2) โครงการสนับส่งเสร ิมสนับสนุนนำเสนอ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ครู บุคลากร  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

3) โครงการนำเสนอผลงานว ิ ชาการของ 
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลา
นนท์  
4) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
เอสโซ ่ อาชีวศึกษาของ น ักเรี ยน น ักศึกษา
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  
5) โครงการประกวดโครงการประกวดแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา ระดับ 
อศจ. ภาค ชาติ ของผู้เรียน  
6) โครงการสนับส่งเสริมสนับสนุนการว ิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการประมงของ
ผู้เรียน  
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หน้าปก 

รายงานผลการดำเนินงานตามภาระงานในหน้าที่ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามภาระงานในหน้าที่ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

................................................................. 
1. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2. ภาระงานในหน้าที่  
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 2.2 วางแผนดำเนินงานด้านการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก 

 2.3 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมท้ังสถานประกอบการ 
บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

 2.4 ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ใน
การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

 2.5 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 2.6 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 

 2.7 ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.8 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

3. โครงการ/กิจกรรม 

 3.1 ภารกิจในหน้าท่ี 

  3.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3.2 ภารกิจตามนโยบาย - 
 3.3 งานมอบหมายอื่น - 
4. ผลการดำเนินงาน 

 4.1 ภารกิจในหน้าท่ี 

  4.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพื่อจัดประชุมช้ีแจงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    1.2) เพื่อพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 
    1.3)  เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 
    1.4)  เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อสาธารณชน 
   2)  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

     2.1)  เชิงปริมาณ 
     2.1.1) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน 
เข้าร่วมประชุมฯ 
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     2.1.2)  รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 เล่ม   
     2.1.3) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2563 จำนวน 10 เล่ม 

2.2) เชิงคุณภาพ 
    2.2.1) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ

การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ  และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพให้ดียิ่งขึ้น 
     2.2.2) รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 เล่ม ผลการการประกันคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีค่าคะแนนเท่ากับ  
94..23  
     2.2.3) ) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2564 จำนวน 10 เล่ม 

3) วิธีดำเนินงาน 
    3.1)  เสนอโครงการเพื่อพิจารณา 
    3.2)  ดำเนินโครงการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
    3.3)  ประเมินผลโครงการ 
    3.4)  สรุปผลการดำเนินโครงการ/รายงานการประเมินตนเอง 
    3.5) เผยแพร่สู่สาธารณชน 

4) ผลการดำเนินงาน 
4.1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

จำนวน 58 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

4.2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
จัดทำมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ 

4.3) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 10 เล่ม 

4.4) รายการผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ (sar) ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 10 เล่ม ซ่ึงวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูใ่นระดับ ยอดเยี่ยม (94.23) 

งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
ได้รับอนุมัติใช้เงินจำนวน     30,000     บาท 
1. ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 20 เล่ม       4,000 บาท 
2. ค่าอาหารและอาหารว่าง 58 คน      17,400   บาท  
3. ค่าวัสดุสำนักงาน        8,000 

รวมเงินท้ังหมด       29,400    บาท 
5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

สรุปการประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
ประจำปีการศึกษา 2563 
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 วันที่ 7-8 เมษายน 2564  ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์     
 

จากการที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์       
ผลปรากฏว่า ผู ้ที ่ตอบแบบสอบถามจำนวน 48 คน เป็นเพศหญิง  29 คน คิดเป็นร้อยละ 60.42 และ         
เป็นเพศชาย 19 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครู ร้อยละ 89.41 เป็นบุคลากร ร้อย
ละ 2 และเป็นเจ้าหน้าท่ี ร้อยละ 8.59 
  ส่วนความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 
อันดับแรก คือ ความรู้ที ่ได้รับเรื ่องการประกันคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.85  ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ  4.58 และประโยชน์ของการนำไปใช้ในการประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัย มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ  4.52   ส่วนความเหมาะสมของอาหารและเครื่องด่ืม  ความเหมาะสมของ
สถานท่ีจัดประชุม ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุม ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการ
ประชุม 
และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประชุม  มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.49  4.43 
4.39  4.27 และ 4.25  ตามลำดับ  ดังตารางข้างล่าง 

 
ตารางแสดง ความพึงพอใจการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
     ประจำปีการศึกษา 2563 วันท่ี 7-8 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์    
 

ลำดับ รายการ ค่าเฉลี่ย 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. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องด่ืม 4.49 0.73 มาก 
5. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการประชุม 4.27 0.63 มาก 
6. 
7. 
8. 

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
ความรู้ท่ีได้รับเรื่องการประกันคุณภาพ 
ประโยชน์ของการนำไปใช้ในการประกันคุณภาพของ
วิทยาลัย 

4.58 
4.85 
4.52 

0.25 
0.73 
0.61 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 ค่ารวมเฉลี่ย 4.47 0.56 มาก 
 

6) ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

     6.1) ควรจัดประชุมในช่วงเวลาท่ียาวนานกว่านี้ 
    6.2) ควรจัดการประชุมฯ หลังจากส่งผลการเรียน 
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การประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัย
ประมงติณสูลานนท์ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการเฉล่ีย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.74 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการและด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และ 4.50 ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยว
รวมทั้ง 3 ด้าน มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เท่ากับ 4.63  โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังตาราง 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ด้านที่ ๑ กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
  ๑.๑ มีการให้บริการท่ีคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก 4.65 มากท่ีสุด 
  ๑.๒ ช้ีแจงการดำเนินการได้อย่างชัดเจน 4.89 มากท่ีสุด 
  ๑.๓ การให้บริการมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม  4.41 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านที่ ๑ กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.65 มากที่สุด 
ด้านที่ ๒ การให้บริการของเจ้าหน้าที่     
  ๒.๑ เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ 4.34 มาก 
  ๒.๒ เจ้าหน้าท่ีใช้ถ้อยคำสุภาพและเหมาะสมต่อการให้บริการ 4.68 มากท่ีสุด 
  ๒.๓ เจ้าหน้าท่ีใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและประสานงาน
มีความเหมาะสม 

4.43 มาก 

  ๒.๔ เจ้าหน้าท่ีสามารถให้คำแนะนำและตอบคำถามได้ชัดเจน 4.56 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย ด้านที่ ๒ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.50 มากที่สุด 

ด้านที่ ๓ คุณภาพการให้บริการ     
  ๓.๑ ผลการให้บริการในภาพรวม 4.81 มากท่ีสุด 
  ๓.๒ ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ 4.67 มากท่ีสุด 
  ๓.๓ การให้บริการท่ีได้รับตรงต่อความต้องการ 4.73 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย ด้านที่ ๓ คุณภาพการให้บริการ 4.74 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง ๓ ด้าน 4.63 มากที่สุด 

 
 ข้อเสนอแนะ : ควรให้เวลาในการส่งงานประกันฯมากกว่านี้เนื่องจากมีภาระงานมาก 
 

4.2  ภารกิจตามนโยบาย   
ไม่มี 

4.3 งานมอบหมายอื่น 

ไม่มี 
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5. ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ปัญหาอุปสรรค 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีภาระงานมาก ทำให้ไม่สามารถส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองตามตัวบ่งช้ีท่ีรับผิดชอบได้ตามเวลาท่ีกำหนด 
 5.2 ข้อเสนอแนะ  
 
                .......................................... 
        (นางมลฤดี  พิชัยยุทธ์) 
      หัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
        .......................................... 
           (นายกรีฑา  ดิษโสภา) 
            รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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แบบประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7-8 เมษายน  2563 

ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์   
 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ สถานะ 
   ครูผู้สอน      ผู้บริหาร  
    เจ้าหน้าท่ี บุคลากรทางการศึกษา     
 ๑.๒ สังกัด 
   ฝ่ายวิชาการ      ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจ  5 หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 4 หมายถึง พอใจมาก 
     3 หมายถึง พอใจปานกลาง 2 หมายถึง พอใจน้อย 
     1 หมายถึง พอใจน้อยท่ีสุด 

 

ลำดับ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประชุม      

2. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดประชุม      

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุม      

4. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องด่ืม      

5. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการประชุม      

6. ความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร      

7. ความรู้ท่ีได้รับเรื่องประกันคุณภาพ      

8. ประโยชน์ของการนำไปใช้ในการประกนัคุณภาพของ
วิทยาลัย 

     

 ค่ารวมเฉล่ีย      

 

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. .................................... 

ขอขอบพระคุณ 
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แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการบริการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  ประจำปีการศึกษา 2563 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ สถานะ 
   ครูผู้สอน      ผู้บริหาร  
    เจ้าหน้าท่ี บุคลากรทางการศึกษา     
 ๑.๒ สังกัด 
   ฝ่ายวิชาการ      ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการบริการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจ  5 หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 4 หมายถึง พอใจมาก 
     3 หมายถึง พอใจปานกลาง 2 หมายถึง พอใจน้อย 
     1 หมายถึง พอใจน้อยท่ีสุด 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านที่ ๑ กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
  ๑.๑ มีการให้บริการท่ีคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก      
  ๑.๒ ช้ีแจงการดำเนินการได้อย่างชัดเจน      
  ๑.๓ การให้บริการมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม       
ด้านที่ ๒ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  ๒.๑ เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ      

  ๒.๒ เจ้าหน้าท่ีใช้ถ้อยคำสุภาพและเหมาะสมต่อการให้บริการ      
  ๒.๓ เจ้าหน้าท่ีใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและประสานงานมี
ความเหมาะสม 

  
   

  ๒.๔ เจ้าหน้าท่ีสามารถให้คำแนะนำและตอบคำถามได้ชัดเจน      
ด้านที่ ๓ คุณภาพการให้บริการ 
  ๓.๑ ผลการให้บริการในภาพรวม      
  ๓.๒ ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ      
  ๓.๓ การให้บริการท่ีได้รับตรงต่อความต้องการ      

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... .................................................................. 

ขอขอบพระคุณ...ท่ีท่านตอบแบบประเมิน 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการประกันภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 7- 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมแสมบาน 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจแฟ้มการประเมินตนเอง 

วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ 
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คณะกรรมการตรวจแฟ้มการประเมินตนเอง 

วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ 
 

  
 

  
 

  
 

  



113 
 

 



114 
 

 



115 
 

ประชุมคณะกรรมการบันทึกข้อมูลงานประกันคุณภาพฯออนไลน์  
วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ 
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คณะกรรมการบันทึกข้อมูลงานประกันคุณภาพฯออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 15-30 กรกฏาคม 2564 

 

  
 

  
 

  
 

  


