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(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2564 



สวนที่ 1 
บทสรุปสำหรบัผูบริหาร  

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาท่ีจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1 ผลสัมฤทธิ ์

          การประเม ินคุณภาพภายในสถานศึกษา ป การศึกษา 2564 ว ิทยาล ัยประมงติณสูลานนท             
โดยผูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษารวมถึง
การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สงผลใหวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม (คาคะแนน 96.91 คะแนน)  
 1.2 จุดเดน 
          (1) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาผูเรียนให
มีคุณภาพ 
          (2) ผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 100 
          (3) ผูสำเร็จการศึกษาสวนใหญศึกษาตอในสถาบันการศึกษาภาครัฐ และประกอบอาชีพทั้งหนวยงาน
ภายรัฐและเอกสาร 
          (4) วิทยาลัยฯ บริหารงานแบบมีสวนรวมทุกภาคสวนโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
          (5) วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน
อยางตอเนื่อง 
          (6) วิทยาลัยฯ มีความพรอมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนอยางตอเนื่อง และตรงตาม
ความตองการของชุมชน โดยการเผยแพรความรูในดานวิชาชีพและการพัฒนาทักษะนักเรียนนักศึกษาจาก
ประสบการณจรงิ 
          (7) วิทยาลัยฯ สนับสนุนการสรางความรวมมือกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและ
ตางประเทศ 
   1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
          (1) วิทยาลัยฯ ควรสงเสริม สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 
          (2) วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาและปรับปรุง อุปกรณการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ตใหรองรับการเชื่อมโยง
ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
   1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
          (1) โครงการสรางเสริมสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง ทั้งดานคุณธรรม 
จริยธรรม วิชาการและวิชาชีพ 
          (2) โครงการปรับปรุง อุปกรณการเชื ่อมโยงระบบอินเตอรเน็ตใหรองรับการเชื ่อมโยงระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
 



2. การสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ 
    ผลจากการประเมิน พบวา  
 2.1 วิทยาลัยฯ ไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนและสรางองคความรูเพื ่อสงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาผูเรียน ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ อยางถูกตองตามหลักการ ทฤษฏี 
และแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน และประกอบอาชีพ 
 2.2 โดยการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน ตลาดแรงงาน 
สถานประกอบการโดยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องรวมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวนซึ่งมีการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบ ทั้งดานบุคลากร สภาพแวดลอมและสิ่งสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูตางๆ เชน อาคาร
สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ และสื่อตางๆ ซ่ึงการดำเนินงานดังกลาวไดรับความรวมมือ
จากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหง
การเรียนรูภายใตการชวยเหลือจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแลวรอยละ 100 สามารถเขาศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึน ท้ังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพได 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 
 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท มีการวางแผนการจัดการศึกษาตามกรอบและนโยบายของหนวยงานตน
สังกัดที่มุงเนนใหสถานศึกษามีการพัฒนาไปสูคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่กำหนด โดยมุงเนนถึง
ผลสัมฤทธิ์ ท่ีจะมีตอผูเรียนและการสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาในการบริหารจดการอยางมีธรรมา    
ภิบาล และมีคุณภาพในดานวิชาการที่มุงเนนการพัฒนาสงเสริมความรูและพัฒนาทักษะตลอดจนการสงเสริม
ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เพ่ือใหผูเรียนมีคุณสมบัติตามตองการ โดยจัดการศึกษา
ใหผู เรียนมีสมรรถนะสอดคลองกับการมีงานทำและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ 
สงเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายผูเรียนทุก
ระดับ โดยมีการบริหารจัดการรวมกับชุมชน ทองถิ่นและสถานประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานอยางตอเนื่อง ซึ่งผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สามารถดำเนินการอยางสอดรับกับนโยบาย
และเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดทำใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมอยางแทจริง 
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 
 ไ ด  แ ก  โ ค ร ง ก า ร ส  ง เ ส ร ิ ม ส ถ านศ ึ กษ าอาช ี ว ศ ึ กษ า ให  ม ี ค ว าม เป  น เ ล ิ ศ เ ฉพาะทา ง                                                
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  สาขาวิชาหรือสาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
 4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 
 ตามกรอบย ุ ทธศาสตร   และแผนการศ ึ กษาแห  ง ชาต ิ  พ . ศ .  2560 -  2579 ของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา ประเทศไทย 4.0 ท่ีจะตองมีการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงสูการปฏิวัติอุตสาหกรรม การเกษตรเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอสภาวการณนั้น วิทยาลัย
ประมง ติณสูลานนทเปนสถานศึกษาที ่จ ัดการเรียนการสอนดานการเพาะเลี ้ยงสัตว น้ำ ทั ้งในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และ ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนใหความสำคัญกับการผลิตสัตวน้ำปลอดภัยตอผูบริโภค
มากมายหลายชนิดไมวาจะเปนสัตวน้ำจืด สัตวน้ำกรอย โดยเฉพาะอยางยิ่งกุงทะเลซึ่งเปนสัตวน้ำเศรษฐกิจท่ี
สำคัญท่ีสุด ท่ีสรางรายไดใหกับวิทยาลัยฯ และเปนท่ีฝกปฏิบัติใหกับนักเรียนนักศึกษาใหมีประสบการณในการ



ออกไปประกอบอาชีพ ตลอดจนการสรางรายไดระหวางเรียนใหกับนักศึกษาผูฝกปฏิบัติ ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวถูกใช
ไปในการพัฒนาสถานศึกษาดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คิดเปน
เนื้อท่ีโดยประมาณ 90 ไร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีทำฟารมธุรกิจ และการปฏิบัติงาน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำกรอยจึงทำให
มีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงมีความจำเปนตองพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ี
แหลงใหมภายในวิทยาลัยฯ ทดแทนพื้นที่เดิม เพื่อใชในจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติใหกับนักศึกษาอยาง
เหมาะสมและทั่วถึง รวมทั้งครูผูสอนมีความจำเปนตองปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ในการเลี้ยงสัตวน้ำใหทันยุค 
ทันสมัยกาวทันการใชเทคโนโลยีในปจจุบัน และสามารถสรางงานสรางรายไดใหกับนักเรียนนักศึกษาที่จบ
การศึกษาออกไป มีแนวทางในการปฏิบัติและการประกอบอาชีพท่ียั่งยืน ท้ังยังเปนแหลงเรียนรูท่ีไดมาตรฐาน, 
มีการจัดการฟารมรูปแบบใหมเพื่อฝกฝนใหผูเรียนเปน smart farming ที่สมบูรณตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะพรอมเขาสูสถานประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาสมรรถนะในระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม Innovation Workforce 
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ, มาตรฐานอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนทจึงมี
ความจำเปนในการพัฒนาบุคลากร, พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือท่ี
เชื่อมโยงกับสถานประกอบการทั้งเปนหนวยงานภาครัฐ และเอกชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนา
ระบบการเลี้ยงกุงทะเล รวมถึงสัตวน้ำเศรษฐกิจท่ีสำคัญ ซ่ึงจะตองปรับปรุงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการ
สรางผูประกอบการในอนาคตในการตอยอดองคความรู เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานการศึกษา และการวิจัยของ
ชุมชนอีกดวย 
 4.2 วัตถุประสงค 
 1.) เพ ื ่อพัฒนาหลักส ูตรฐานสมรรถนะ ในหลักส ูตร ประกาศนียบัตรว ิชาช ีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) และหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
                 2.) เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (Supply Side) โครงการพัฒนา
ผูเรียน, พัฒนาผูบริหาร, ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุค Digital
  
           3.) เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปน Hub ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ บนพื้นฐานเทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมของพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง   
            4.) เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือทั้งหนวยงานภาครัฐ สถานประกอบการ สมาคม/องคกร/
ชมรมวิชาชีพ/ชุมชน/ศิษยเกาฯ ตลอดจนเปนกลไกในการขับเคลื่อนสถานศึกษา    
            5.) เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานของประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน 
     4.3 กรอบแนวคิด (ถามี) 
     4.4 วธิีการดำเนินงาน 
                1.) เขียนโครงการ 
            2.) นำเสนอโครงการ 
          3.) อนุมัติโครงการ 
            4.) ประชุมคณะกรรมการ 
               5.) จัดทำนวัตกรรมตามแผน 
                6.) ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ 



            7.) รายงานผล 
      4.5 ผลการดำเนินงาน 
                1.) ประเมินจากความสำเร็จในตัวชี้วัดโครงการฯ 
    2.) ประเมินขอมูลตัวเลขจากการเพ่ิมข้ึนของผูเรียน 
          4.6 ประโยชนท่ีไดรับ 
                ๑.) สถานศึกษาฯ มีความเปนเลิศเฉพาะทาง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
                ๒.)  ผลิตและพัฒนากำลังคนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ท่ีอยู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 57/7 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 
  โทรศัพท 074-333202 , 074-333642 โทรสาร 074-333525 
  E-mail tfc.songkhla@gmail.com Website http://www.tfc.ac.th 
 
  ประวัติสถานศึกษา 
   วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เปนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เปนวิทยาลัยประมงแหงแรกของประเทศไทย โดยไดรับความรวมมือและเห็นชอบจาก
กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั ้งว ิทยาลัยฯ ในวันที ่ 2 มิถุนายน 2523 โดยใชชื ่อวา            
“ วิทยาลัยประมงสงขลา” เริ่มรับนักศึกษาเขาศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2527 ระยะแรกไดใช
สถานที่ของวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา (ปจจุบันเปนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อำเภอรัตภูมิ  
จังหวัดสงขลา) เปนสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนชั่วคราว 
           1  กุมภาพันธ  2528 กองทัพภาคที่ 4 ไดอนุญาตใหเขาดำเนินการกอสรางในพื้นที่ตามโครงการ
จัดตั้งวิทยาลัยประมงสงขลา 
          4  กุมภาพันธ  2528 กระทรวงศึกษาธิการใหเปลี ่ยนชื ่อจาก“วิทยาลัยประมงสงขลา”เปน
วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท 
           29  มีนาคม  2528 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท (นายกรัฐมนตรีขณะนั้น) เปนประธานใน
พิธีเปดการกอสรางกันยายน 2529 ไดยายสถานที่เรียนจากวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลามาอยูที่ หมูท่ี  2  
ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
           5  กุมภาพันธ  2541 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยประมงสงขลาติณ
สูลานนท ”  เปน “ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ” 
  การจัดการศึกษา 
   วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จัดการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2527 จนถึงปจจุบัน ไดพัฒนาและจัด
การศึกษาเจริญกาวหนาข้ึนตามลำดับ ในปจจุบัน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จัดการศึกษา 3 หลักสูตร คือ 
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำ 
สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ (อศ.กช.) และจัดการศึกษาทวิภาคี สาขาวิชาแปรรูปสตัว
น้ำ  
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ หลักสูตร Mini English Program สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ สาขาวิชาการเดินเรือ 

mailto:tfc.songkhla@gmail.com
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และจัดการศึกษาทวิภาคี สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ (วิทยาลัยในโรงงาน) จัดการเรียนการสอนรวมกับ บริษัท 
แปรซิฟคแปรรูปสัตวน้ำ จำกัด (PFP) และบริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส จำกัด (ManA) 
 3. หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต)
ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ (ตอเนื่อง) 
  สภาพชุมชน 
    วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ตั้งอยูหางจากตัวเมืองจังหวัดสงขลา ประมาณ 13 กิโลเมตร  บริเวณ
ใกลเคียงวิทยาลัยประมงติณสูลานนทมีหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และชุมชนที่สำคัญ  ไมต่ำกวา 
22 แหง เริ่มจากบริเวณหาแยกน้ำกระจาย เชน ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จำกัด สาขาหาแยกสะพานติณ    
สูลานนท ที่ทำการไปรษณียโทรเลขพะวง  ตลาดศิริอาเขต  ศูนยการคาธนดี  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา(หอพัก) ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออนภาคใต การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสงขลา สวน
ประวัติศาสตร  ฯพณฯ  พลเอกเปรมติณสูลานนท  ศาลปกครองสงขลา สถานบันทักษิณคดีศึกษา ตลาด    
เกาะยอ ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียว  และยานธุรกิจท่ีสำคัญของจังหวัดสงขลา 
  สภาพเศรษฐกิจ 
    จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดที่มีบทบาททางเศรษฐกิจสำคัญสูงสุดของภาคใต เนื่องจาก มีความอุดม
สมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เชนสัตวน้ำทะเล ยางพารา ไมผล ในปจจุบันจังหวัดสงขลา มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากการเกษตรสวนใหญเปนอุตสาหกรรม เพื่อการสงออก ไดแก อุตสาหกรรมอาหารทะเล
แชแข็งและหองเย็น อุตสาหกรรมยางพารา ผลิตภัณฑยางและอุตสาหกรรมจาก  ไมยางพารา ตลาดสงออกท่ี
สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป นอกจากนี้จังหวัดสงขลายังมีแหลงทองเที่ยวและสถาน
บันเทิงสำหรับที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน แหลมสมิหลา แหลมสนออน สวนสัตวสงขลา พิพิธภัณฑสัตวน้ำ
สงขลา เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง น้ำตกโตนงาชาง และอุทยานแหงชาติเขาน้ำคาง เปนตน ซึ่งสามารถ
ดึงดูดนักทองเท่ียวจากภายใน  และตางประเทศใหหลั่งไหลเขามาทองเท่ียว ทำรายไดใหแกจังหวัดสงขลา ปละ
เปนจำนวนมาก   
   สภาพสังคม 
    อำเภอเมืองสงขลาเปนอำเภอที ่มีประชากรหนาแนนรองจากอำเภอหาดใหญ เนื ่องจากเปน
ศูนยกลางทางดานการประมง การทองเที่ยว เมืองทาสินคาสงออกทางเรือ และเปนศูนยกลางการบริหารของ
ภาคใต สวนอำเภอหาดใหญเปนศูนยกลางการขนสงที่สำคัญโดยมีสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ เปนชุมทางท่ี
ใหญที่สุดในภาคใต มีทางรถไฟติดตอกับกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย นอกจากนี้
สนามบินหาดใหญยังเปนทาอากาศยานนานาชาติของภาคใต 

 

 

 

 

 



2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ขอมูลของสถานศึกษา 
   ขอมูลผูเรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 103 0 0 103 
ปวช.2 138 0 0 138 
ปวช.3 35 0 0 35 

รวม ปวช. 276 0 0 276 
 

  
ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 
ปวช.3 82 55 67.07 
ปวส.2 111 97 87.39 

รวม 193 152 78.76 
  

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม 
ปวส.1 85 43 128 
ปวส.2 124 57 181 

รวม ปวส. 209 100 309 



ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 
ปวช.3 40 26 65.00 
ปวส.2 187 120 64.17 

รวม 227 146 64.32 
ขอมูลบุคลากร 

ประเภท ท้ังหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รอง
ผูอำนวยการ/ ผูชวยผูอำนวยการ 

2 2 - 

ขาราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรับการบรรจุ/ ผูท่ีไดรับการ
รับรอง 

28 28 28 

ขาราชการพลเรือน 2 - - 
พนักงานราชการครู 5 2 5 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 3 - - 
ครูพิเศษสอน 6 2 6 
เจาหนาท่ี 15 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงาน
ขับรถ/ ฯ) 

10 - - 

รวม ครู 39 32 39 
รวมท้ังส้ิน 71 32 39 

 ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
ประเภทวิชา ระดบั ปวช.

(สาขาวิชา) 
ระดบั 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 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตร ี 0 0 0 
พาณิชยนาวี 0 0 0 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 0 0 0 
รวมท้ังส้ิน 2 3 5 



 ขอมูลอาคารสถานท่ี 
ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 9 
อาคารปฏิบัติการ 6 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค 1 
อาคารอ่ืน ๆ 8 

รวมท้ังส้ิน 25 
 ขอมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 
งบบุคลากร 1822730.00 
งบดำเนินงาน 4986172.47 
งบลงทุน 4939500.00 
งบเงินอุดหนุน 3400488.95 
งบรายจายอ่ืน 3353503.11 
รวมท้ังส้ิน 18502394.53 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 

 ปรัชญา 
  “สรางคนดี มีความรู สูอาชีพ”     

 สรางคนดี :: เปนมนุษยที่สมบูรณ ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทร มุงประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตน     

มีความรู  :: ใฝเรียน ใฝรู  ริเริ ่มสรางสรรคพัฒนาตนเอง รู จักใชเทคโนโลยีและตระหนักในคุณคา          
ภูมิปญญาไทยสูความสำเร็จ       

สูอาชีพ :: มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ รักอาชีพ พ่ึงตนเองได    
  อัตลักษณ 
  เดนทักษะประมง  ดำรงตนตอบแทนบุญคุณแผนดิน 
  เอกลักษณ 
  บริการวิชาการดานวิชาชีพประมง 

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน 
  สถานศึกษาที่มีความเปนเลิศดานวิชาชีพและเทคโนโลยี บริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ มุง
ผลิตและพัฒนากำลังคนสูมาตรฐานสากล ดำรงตนตอบแทนบุญคุณแผนดิน 
  พันธกิจ 
  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
         2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ 



3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมภายใตหลักธรรมาภิบาล 
4. ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน สังคม ท้ังในและตางประเทศ 
5. พัฒนาแหลงเรียนรู และขยายเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน สังคม ทั้งในและ

ตางประเทศ 
6. สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ดานวิชาชีพ 
7. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานเกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดินภายใตหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
9. ยกระดับความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศของบุคลากรและผูเรียน 

  เปาประสงค 
  1. ผูสำเร็จการศึกษาเปนคนดี มีความรู และสามารถประกอบอาชีพได 
 2. บุคลากรมีความรู เชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ 
 3. วิทยาลัยฯ มีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
 4. ชุมชน สังคม ไดรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

5. วิทยาลัยฯ มีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
6. วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหนักศึกษา และบุคลากรมีการพัฒนาดานงานวิจัย 

 ยุทธศาสตร 
  1. การพัฒนาหลักสูตร 

2. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
3. การพัฒนาบุคลากร 
4. การพัฒนาเครือขายความรวมมือ/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 

  6. การเพ่ิมปริมาณผูเรียน 
 7. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ 
 8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 9. การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 10. การใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 11. การขยายเครือขายความรวมมือ 
 12. การสงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ดานวิชาชีพของบุคลากร/ผูเรียน 
 13. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธาน เกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน ภายใตหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 14. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 15. การยกระดับความรู ความสามารถดานภาษาตางประเทศของบุคลากร/ผูเรียน 
 กลยุทธ 
  1. พัฒนาหลักสูตร 

2. พัฒนาแหลงเรียนรู 
3. พัฒนาบุคลากร 
4. พัฒนาเครือขายความรวมมือ/ภูมิปญญาทองถ่ิน 



5. พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 
6. เพ่ิมปริมาณผูเรียน 
7. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ 
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมภายใตหลักธรรมาภิบาล 
9. พัฒนาปจจัยสนบัสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
10. ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
11. ขยายเครือขายความรวมมือ 
12. สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ดานวิชาชีพของบุคลากร/ผูเรียน 
13. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธาน เกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน ภายใตหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
14. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
15. ยกระดับความรู ความสามารถดานภาษาตางประเทศของบุคลากร/ผูเรียน 
 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประเภทท่ี 4 ราษฎรท่ีไดรับความรูจาก
วิทยาลัยและใชไดผลดีเดน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ การไฟฟาฝายผลิต แหงประเทศไทย 
(กฟผ.) รวมกับสำนักงารคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ.) 
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประเภทท่ี 4 ราษฎรท่ีไดรับความรูจาก
วิทยาลัยและใชไดผลดีเดน 

ชนะเลิศ ภาค การไฟฟาฝายผลิต แหงประเทศไทย 
(กฟผ.) รวมกับสำนักงารคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ.) 
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประเภทท่ี 5 ชุมชนไดรับความรูจาก
วิทยาลัยและใชไดผลดีเดน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค การไฟฟาฝายผลิต แหงประเทศไทย 
(กฟผ.) รวมกับสำนักงารคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ.) 
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประเภทท่ี 4 ราษฎรท่ีไดรับความรูจาก
วิทยาลัยและใชไดผลดีเดน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การไฟฟาฝายผลิต แหงประเทศไทย 
(กฟผ.) รวมกับสำนักงารคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ.) 
สิ่งประดิษฐ ประเภทท่ี 3 เครื่องเขยา
จุลินทรียสังเคราะหแสงพลังงานแสงอาทิตย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 

สิ่งประดิษฐ ประเภทท่ี 2 ดานการประกอบ
อาชีพ เครื่องใหอาหารไรแดงอัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 

สิ่งประดิษฐ ประเภทท่ี 2 ดานการประกอบ
อาชีพ เครื่องเพาะจุลินทรียระบบอัตโนมัติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 

สิ่งประดิษฐ ประเภทท่ี 8 ดาน
เทคโนโลยีชีวภาพสบูผมนาง (Gracilaria 
soap) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 



   
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประเภทท่ี 4 ราษฎรท่ีไดรับความรูจาก
วิทยาลัยและใชไดผลดีเดน  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประเภทท่ี 5 ชุมชนไดรับความรูจาก
วิทยาลัยและใชไดผลดีเดน  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประเภทท่ี 6 โรงเรียนท่ีไดรับความรูจาก
วิทยาลัยและใชไดผลดีเดน  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประเภทท่ี 1 การดำเนินงานภายใน
วิทยาลัยดีเดน  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประเภทท่ี 4 ราษฎรท่ีไดรับความรูจาก
วิทยาลัยและใชไดผลดีเดน 

ชนะเลิศ จังหวัด การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประเภทท่ี 5 ชุมชนไดรับความรูจาก
วิทยาลัยและใชไดผลดีเดน  

ชนะเลิศ จังหวัด การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประเภทท่ี 6 โรงเรียนท่ีไดรับความรูจาก
วิทยาลัยและใชไดผลดีเดน 

ชนะเลิศ จังหวัด การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
(สถานศึกษาขนาดเล็ก) 

ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

   
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายสมชาย ทาตะเคียน  
รองประธานกรรมการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาต ิ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษารวมกับการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย 

นายกรีฑา ดิษโสภา  
ครูชำนาญการพิเศษไดรับการแตงตั้งเปนรอง
ผูอำนวยการ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายอังสนา หะยีหะเต็ง  
ครูชำนาญการ ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะท่ี
สูงข้ึนเปนครูชำนาญการพิเศษ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางพัชริดา ขำขจร  
ครูชำนาญการ ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะท่ี
สูงข้ึนเปนครูชำนาญการพิเศษ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางพชรภัทร สุธารักษ  
ครูชำนาญการ ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะท่ี
สูงข้ึนเปนครูชำนาญการพิเศษ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเอมอร สวางพงศ  
ครูชำนาญการ ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะท่ี
สูงข้ึนเปนครูชำนาญการพิเศษ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววัลภา ชวีาภิสัณห  
ครูชำนาญการ ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะท่ี
สูงข้ึนเปนครูชำนาญการพิเศษ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปยรัตน เพชรรัตน  
ครู ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึนเปนครู
ชำนาญการ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางมลฤดี พิชัยยุทธ นางยุพา จุทอง นางกรวิ
กา ศรีวัฒนวรัญู นางสาวลักธพรรณ ศรี
สุวรรณ นายศุภชาติ สำลีวงษ  
เครื่องเขยาจุลินทรียสังเคราะหแสงอัตโนมัติ
พลังงานแสงอาทิตย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ นางมลฤดี พิชัย
ยุทธ นางยุพา จุทอง นางกรวิกา ศรีวัฒน
วรัญู นายศุภชาติ สำลีวงษ  
เครื่องใหอาหารไรแดงอัตโนมัต ิ

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นางยุพา จุทอง นายพงศเทพ สุวรรณโน 
นางสาวสุปรีดา สังวาล นายพงษพิศาล กังสังข 
นายตะวัน ชวยชูเครือ  
เครื่องเพาะจุลินทรียระบบอัตโนมัติ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นาวสาวปยรัตน เพชรรัตน นางยุพา จุทอง 
นายอนุสรณ ชวยทอง นางประมุข เอ้ียวสุข 
นางสาววัลภา ชวีาภิสัณห  
สบูผมนาง (Gracilaria Soap) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายตะวัน ชวยชูเครือ นายพงศเทพ สุวรรณโน 
นางสาวสุปรีดา สังวาล นายพงษพิศาล กังสังข  
แมแรงไฟฟาจากรถยนต 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายศุภชาติ สำลีวงษ นางธนกร หวยหอง นาง
ยุพา จุทอง นายอนุสรณ ชวยทอง นางสาว
ลักธพรรณ ศรีสุวรรณ  
นักเก็ตขาวยำก่ึงสำเร็จรูป 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายพงษพิศาล กังสังข  
ตูชารจแบตโทรศัพทมือถือ แบบหยอดเหรียญ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายอนุสรณ ชวยทอง นางยุพา จุทอง นางสาว
ปยรัตน เพชรรัตน นางประมุข เอ้ียวสุข นาย
ประทีป สองแกว  
โลชั่นบารจากลิ้นทะเล 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายศุภชาติ สำลีวงษ นางมลฤดี พิชัยยุทธ 
นางยุพา จุทอง นางสาวลักธพรรณ ศรีสวุรรณ 
นางมณฑารพ ลิ่มวชิรโชติ  
การเพาะไรแดงดวยจุลินทรียสังเคราะหแสงใน
ระดับความเขมขนท่ีแตกตางกัน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

   
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2564 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายสันติธรรม เทพฉิม  
โครงการชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

รองชนะเลิศ จังหวัด การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางมลฤดี พิชัยยุทธ  
ผูทำคุณประโยชนแก 
อกท.ภาคใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

นายฉัตรชัย ซายเกลี้ยง  
ผูทำคุณประโยชนแก 
อกท.ภาคใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

นางกรวิกา ศรีวัฒน
วรัญู  
ผูทำคุณประโยชนแก 
อกท. ภาคใต  

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวเอมอร สวาง
พงศ  
ผูทำคุณประโยชนแก 
อกท. ภาคใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

นางยุพา จุทอง  
ผูทำคุณประโยชนแก 
อกท. ภาคใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นางสุปราณีย ธัญญรัตน  
ผูทำคุณประโยชนแก 
อกท. ภาคใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

  
รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายฐิติพงษ เก้ือสกุล  
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประเภทท่ี 3 นักเรียน นักศึกษาปจจุบนัของ
วิทยาลัยนำไปใชและขยายผลดีเดน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค การไฟฟาฝายผลิต แหงประเทศไทย 
(กฟผ.) รวมกับสำนักงาร

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) 

นายพลวชัร คังคะมะโน  
สมาชิก อกท. ดีเดน ระดับภาค ภาคใต 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษา

เกษตรภาคใต 
นายบรรธการ แวววันจิตร ,นายภูชิต บุญณะ, 
นายลือชัย คงสุด, นายธวัชชัย ทองปสโน, 
นางสาวอัสมา นพกะ  
สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน เครื่อง
เขยาจุลินทรียสังเคราะหแสงอัตโนมัติพลังงาน
แสงอาทิตย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 

นายณัฐดนัย มีเย็น, นายพลวัชร คังคะมะโน, 
นายสมชาติ มูเก็ม  
สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องให
อาหารไรแดงอัตโนมัติ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 

นายเอกรินทร นิลงาม, นายปวริศร สุขสวัสดิ์, 
นายชยพล อินสุวรรณ, นายอัสฎร คงสม, นาย
ธนภัทร หลีกันชะ, นายวิทยวฒุิ คงเกลี้ยง  
สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่อง
เพาะจุลินทรียระบบอัตโนมัติ  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายทินภัทร สังขเพชร, นายเตชิต โชคชัยภักดี, 
นายอรัญชัย ศุภะวีระ, นายราชัน ชูเมฆ, 
นางสาวอรวรรณ ตำปาน  
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ สบูผมนาง 
(Gracilaria Soap) 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 

   
รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2564 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายฐิติพงษ เก้ือสกุล  
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ชนะเลิศ จังหวัด การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายฐิติพงษ เก้ือสกุล  
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ชนะเลิศ ภาค การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายฐิติพงษ เก้ือสกุล  
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางสาวศิริลักษณ รัตนแกว และนางสาวณัฐกานต 
สุขเกษม  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
ทักษะการผลิตลูกชิ้น จากเนื้อไก 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นางสาวเสาวภา พูลสุข และนางสาวมณีกานต คง
เจี้ยง  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง ทักษะเพาะพันธุ
ปลา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายฑีฆรัส คงแกว และนางสาวณิชารีย นนทิกาล  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง ทักษะพ้ืนฐาน
ทางการประมง 

ชนะเลิศ ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

 
 
  



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวสริญญา สมมุง และนางสาวนดี มวงทอง  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง ทักษะการ
วิเคราะหคุณภาพน้ำ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายอโนทัย ไฝอินทร  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปะเกษตร ทักษะการ
จัดสวนถาด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นางสาวฐาปนี พันธทอง  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปะเกษตร ทักษะการ
จัดสวนในภาชนะแกวใส 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นางสาวศิริพร สงสุรินทร  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปะเกษตร ทักษะการ
จัดดอกไม 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นางสาวกรรณิกา สุวรรณโณ และนางสาวอมรรัตน 
รุจนวรรณ  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ ทักษะการ
สรางและนำเสนอผลงาน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายปุณยวัสน คงวัดใหม  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ ทักษะการ
สรางสื่อสิ่งพิมพ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายปุณยวัสน คงวัดใหม  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ ทักษะการ
สรางสื่อสิ่งพิมพ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวสาธินี จิตตหม่ัน และนางสาวณิชารีย ขวัญ
จุล  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพ้ืนฐาน ทักษะการสาธิต 
ทางวิชาชีพ 

ชนะเลิศ ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นางสาวอิสราพรรณ บัวศรี  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพ้ืนฐาน ทักษะการพูดใน
ท่ีชุมชน 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายราเชนทร อะหมัด  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพ้ืนฐาน ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษในโอกาสตาง ๆ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นางสาวอรีศรา แยนา และนายทวิช บุญรม  
การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร/ประมง 
เรื่องศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย
ของปลานิล Oreochromis niloticus ท่ีเลี้ยงดวย
อาหารผสมปลาปนและแหนแดงปน  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายฐิติพงศ เก้ือสกุล นางสาวพิชญสินี สุวรรณโณ 
และนางสาวภัสสร ตายทรัพย  
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปนฐาน 
(Project Based Learning : PBL) สาขาพืชศาสตร 
เรื่องโครงการผลิต ตนออนผักบุง เพ่ือจำหนาย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายดุลยพล เรืองนุน นายธนกร ทองเพณี และนาย
เพชรกลา สุญาสิทธิ์  
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปนฐาน 
(Project Based Learning : PBL) สาขาประมง 
เรื่องโครงการเลี้ยงกุงขาวอินทรียในบอลอยแบบ
พอเพียงเพ่ือจำหนาย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวปาริฉัตร กัจกูล นางสาวเตือนจิต บัวทอง 
และนางสาวธนภรณ ชุมสง  
การแสดงผลงานกิจกรรมเดนของหนวย อกท. 
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ เรื่องโครงการสายใย
แหงลุมน้ำทะเลสาบ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายเฉลิมศักดิ์ บูรณชลิต และนายสุทธิพงศ ดำดี  
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทท่ี 1 ดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายอับดุลเลาะ หวังกูหลำ และนายนันทพงศ หนวง
เหนี่ยว  
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทท่ี 2 ดานการ
ประกอบอาชีพ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

ายชินกฤต ซุนเลี่ยง และนายธนวัฒน หอมพานิช  
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทท่ี 4 ดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 

ชนะเลิศ ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายอัษฎากร สถานติ้น และนางสาวฟาซียา หมัดลิ
หมีน  
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทท่ี 8 ดาน
เทคโนโลยีการเกษตร 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นางสาวศิริลักษณ รัตนแกว และนางสาวณัฐกานต 
สุขเกษม  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
ทักษะการผลิตลูกชิ้น จากเนื้อไก 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นางสาวเสาวภา พูลสุข และนางสาวมณีกานต คง
เจี้ยง  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง ทักษะเพาะพันธุ
ปลา 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาต ิ องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 



ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายฑีฆรัส คงแกว และนางสาวณิชารีย นนทิกาล  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง ทักษะพ้ืนฐาน
ทางการประมง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายอโนทัย ไฝอินทร  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปะเกษตร ทักษะการ
จัดสวนถาด 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาต ิ องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นางสาวสาธินี จิตตหม่ัน และนางสาวณิชารีย ขวัญ
จุล  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพ้ืนฐาน ทักษะการสาธิต 
ทางวิชาชีพ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาต ิ องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายราเชนทร อะหมัด  
แขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาพ้ืนฐาน ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษในโอกาสตางๆ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายดุลยพล เรืองนุน นายธนกร ทองเพณี และนาย
เพชรกลา สุญาสิทธิ์  
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาผูเรียนสูงานฟารมโดยใชโครงการเปนฐาน 
(Project Based Learning : PBL) สาขาประมง 
เรื่องโครงการเลี้ยงกุงขาวอินทรียในบอลอยแบบ
พอเพียงเพ่ือจำหนาย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาต ิ องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายชินกฤต ซุนเลี่ยง และนายธนวัฒน หอมพานิช  
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ประเภทท่ี 4 ดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ องคการเกษตรกรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

นายสุทธิพงค ดำดี นายนันทพงศ หนวงเหนี่ยว นาย
อับดุลเลาะ หวังกูหลำ นางสาวฟาซียา หมัดลิหมีน 
และนายอัษฎากร สถานติ้น  
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม นวัตกรรมอาชีศึกษาเพ่ือ
แกปญหาความยากจน  

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



 

สวนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู       

มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ดานความรู 

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

 ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ
สิ่งแวดลอม 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 



มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคลองกับความตองการของผู เร ียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน

ระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษา
ท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื ่อสรางสังคมแหงการเรียนรู  มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 



3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนที่ 4 
รายงานการประเมนิคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ  :  จำนวนผู เรียนระดับ ปวช.3 ที่ลงทะเบียนครบทุกวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร 26 คน ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพรอยละ 100 และ จำนวนผูเรียนระดับ 
ปวส. 2ที่ลงทะเบียนครบทุกวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 122 คน ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
รอยละ 98.36 

     1.1.2) เชิงคุณภาพ  :  นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส. 2 ผานเกณฑการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ      
       1.1.3) ผลสะทอน  :  สถานศึกษามีการสนับสนุนใหมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผลประ
กฎวาจำนวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
   - ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
    ระดบัปวช. สอบผาน 26 คน 
    จากจำนวนผูเรียนท้ังหมด 26 คน คิดเปนรอยละ 100 
    ระดบัปวส. สอบผาน 71 คน 
    จากจำนวนผูเรียนท้ังหมด 71 คน คิดเปนรอยละ 100 
   - ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ 
    ระดบัปวส. สอบผาน 22 คน 
    จากจำนวนผูเรียนท้ังหมด 24 คน คิดเปนรอยละ 91.66  
   - ประเภทวิชาพาณิชยนาวี สาขาการเดินเรือ 
    ระดบัปวส. สอบผาน 29 คน  
    จากจำนวนผูเรียนท้ังหมด 29 คน คิดเปนรอยละ 100 
   และรอยละของผู เรียน ปวช.3 และปวส.2  ทั้งสามสาขาวิชาที ่ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาตามโครงสรางหลักสูตรคิด
เปนรอยละ 98.66 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
     1.2.1) เชิงปริมาณ : ไมมีการดำเนินการในปการศึกษา 2564 



     1.2.2) เชิงคุณภาพ : ไมมีการดำเนินการในปการศึกษา 2564     
   1.2.3) ผลสะทอน : ไมมีการดำเนินการในปการศึกษา 2564 เนื ่องจากระทรวง

ศึกษาธิการมีนโยบายการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ใหถือเปนสิทธิสวนบุคคล
โดยเฉพาะของนักเรียนนักศึกษาท่ีจะเขารับการทดสอบตามความสมัครใจ ในปการศึกษา 2564 ไมมีนักศึกษา
เขารับการทดสอบ 
 4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ  :  จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 

          จำนวนผูเรียนกลุ มเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผู ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 40 คน 
             - ระดบั ปวช.  
                 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน 22 คน 
                 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ จำนวน  7 คน 
            รวมท้ังสิ้น จำนวน 29 คน 
             - ระดบั ปวส.  
                 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน    3 คน 
                 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ จำนวน    - คน 
                 3. สาขาวิชาการเดินเรือ จำนวน    8 คน 
            รวมท้ังสิ้น จำนวน    11 คน 
             จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 
             - ระดบัปวช.  
                  1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน    - คน 
                  2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ จำนวน   - คน 
            รวมท้ังสิ้น จำนวน  คน 
             - ระดบั ปวส.  
                  1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน    - คน 
                  2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ จำนวน    - คน 
                  3. สาขาวิชาการเดินเรือ จำนวน   - คน 
            รวมท้ังสิ้น จำนวน   - คน 
             จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ 
             - ระดับปวช.  
                  1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน    - คน 
                  2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ จำนวน    - คน 
     รวมท้ังสิ้น จำนวน    - คน 



             - ระดบั ปวส.  
                 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน    - คน 
                 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ จำนวน    - คน 
                  3. สาขาวิชาการเดินเรือ จำนวน    - คน 
    รวมท้ังสิ้น  จำนวน    - คน 
             จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอ 
             - ระดบัปวช.  
                 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน    - คน 
                 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ จำนวน    - คน 
    รวมท้ังสิ้น จำนวน    - คน 
             - ระดับ ปวส.  
                 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน 3 คน 
                 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ จำนวน - คน 
                 3. สาขาวิชาการเดินเรือ จำนวน - คน 
    รวมท้ังสิ้น จำนวน 3 คน 
            รวมจำนวนทุกระดับชั้น จำนวน  คน 
 
       1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว 
             - ระดบั ปวช.  
                 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ รอยละ     -  
                 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ รอยละ    -  
     รวมรอยละ  -  
             - ระดบั ปวส.  
                 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ รอยละ   -  
                 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ รอยละ   -  
                 3. สาขาวิชาการเดินเรือ รอยละ      -  
     รวมรอยละ   
             จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 
             - ระดบัปวช.  
                  1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ รอยละ    -  
                 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ รอยละ    -  
     รวมรอยละ  -  
            - ระดบั ปวส.  
                 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ รอยละ   -  
                 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ รอยละ   -  
                 3. สาขาวิชาการเดินเรือ รอยละ   -  
     รวมรอยละ -  



             จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ 
             - ระดบัปวช.  
                 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ รอยละ   -  
                  2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ รอยละ   -  
     รวมรอยละ   
             - ระดบั ปวส.  
                 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ รอยละ   -  
                  2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ รอยละ   -  
                 3. สาขาวิชาการเดินเรือ รอยละ   -  
     รวมรอยละ  -  
             จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอ 
             - ระดับปวช.  
                 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ รอยละ    -  
                  2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ รอยละ     -  
     รวมรอยละ   
             - ระดับ ปวส.  
                 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ รอยละ  100 
                 2. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ รอยละ   -  
                 3. สาขาวิชาการเดินเรือ รอยละ   -  
     รวมรอยละ 100  
     
       1.1.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
นักเรียน นักศึกษา ไดมีการฝกทักษะและประสบการณในการ เพาะเลี้ยง แปรรูปสัตวน้ำ และ การเดินเรือ 

1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
     1.2.1) เชิงปริมาณ  :  นักเรียนนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุม

วิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ปการศึกษา 2564  ในระดับหนวย จำนวน 345 คน ระดับภาค ภาคใต จำนวน 37 คน และ
ระดับชาติ จำนวน 12 คน โดยไดรับรางวัลดังนี้ 
             ระดับหนวย หนวยพรานทะเล ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จำนวนนักเรียนที่ไดรับ
รางวัล จำนวน 37 คน จำนวน 20 ทักษะ  
             ระดับภาค ภาคใต ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี จำนวนนักเรียนท่ี
ไดรับรางวัล จำนวน 37 คน จำนวน 20 ทักษะ  
             ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว จำนวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล 
จำนวน 12 คน จำนวน 8 ทักษะ 
  1.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการ องคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป
การศึกษา 2564  



             ระดับหนวย หนวยพรานทะเล ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จำนวนนักเรียนที่ไดรับ
รางวลั จำนวน 37 คน จำนวน 20 ทักษะ ผานมาตรฐานเหรียญทอง จำนวน 20 ทักษะ 
             ระดับภาค ภาคใต ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี จำนวนนักเรียนท่ี
ไดรับรางวัล จำนวน 37 คน จำนวน 20 ทักษะ ผานมาตรฐานเหรียญทอง จำนวน 12 ทักษะ ผานมาตรฐาน
เหรียญเงิน จำนวน 4 ทักษะ และผานมาตรฐานเหรียญทองแดง จำนวน 2 ทักษะ 
             ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว จำนวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล 
จำนวน 12 คน จำนวน 8 ทักษะ ผานมาตรฐานเหรียญทอง จำนวน 8 ทักษะ  
             ผลการประเมิน คาคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

      1.2.3) ผลสะทอน : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค ภาคใต ปการศึกษา 
2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี อยูในลำดับที่ 8 และ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพใน
ระดับชาติ ปการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว อยูในลำดับท่ี 23 

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
       1.1.1) เชิงปริมาณ  :  นักเรียนแรกเขาในระดับชั ้นปวช. จำนวนทั้งสิ ้น 40 คน มี
นักศึกษาสำเร็จการศึกษา 26 คน คิดเปนรอยละ 65.00 และมีนักศึกษาแรกเขาในระดับปวส. จำนวนทั้งสิ้น 
187 คน มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 120 คน คิดเปนรอยละ 64.17 และในภาพรวมจำนวนผู สำเร็จ
การศึกษาทั้งระดับปวช.และปวส. เมื่อเทียบกับแรกเขาจำนวน 227 คน และจำนวนผูสำเร็จการศึกษา 146 
คน คิดเปนรอยละ 64.32  
       1.1.2) เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินคาคะแนนอยูระดับ 3 ระดับคุณภาพดี     
        1.1.3) ผลสะทอน  :  ในการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรและในแตละชั้นป 
มุ งหวังอยางยิ่งที่จะใหนักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กำหนด เพื่อที่ นักเรียน 
นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่แตละหลักสูตรกำหนดไว โดยในระดับปวช. (เกณฑการจบ
หลักสูตร 3 ป) และระดับปวส. (เกณฑการจบหลักสูตร 2 ป) ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.00 ซึ่งหาก
นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาไดในระยะเวลาและเกณฑที่กำหนดไวก็จะเปนผลดีตอนักเรียน  นักศึกษาใน
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้รอยละของผูสำเร็จการศึกษาแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอีกดวย 

1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
       1.2.1) เชิงปริมาณ  :  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย 
และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ 
กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีผลการเขารวมกิจกรรมทั้งหมดคิดเปนรอยละ 96.04 ภายใต
โครงการและระบบกิจกรรมดังนี้ 
 
 
 



    1. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการเรียนฟรี 15 ป) มีกิจกรรม ดังนี้ 
     1.1 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน เนื ่องในวันคลายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอ
แหงชาติ 5 ธันวาคม 2564 
   2. โครงการตอบแทนบุญคุณแผนดิน ดังนี้ 
     2.1 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน เนื ่องในวันคลายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอ
แหงชาติ 5 ธันวาคม 2564 
   3. โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรปาไม 
   4. โครงการพัฒนานักศึกษาดวยกิจกรรม อกท. 
     4.1 กิจกรรมโครงการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปการศึกษา 
2564 
     4.2 กิจกรรมโครงการประชุมสมัยสามัญ ครั ้งที ่ 2 และงานประชุม
วิชาการ อกท. ระดับหนวย หนวยพรานทะเล ประจำปการศึกษา 2564 
   4.3 กิจกรรมการเลือกตั ้ง นายก อกท.หนวยพรานทะเล ประจำป
การศึกษา 2565 
    4.4 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ  
      4.4 1 โครงการผลิตตนออนผักบุงเพ่ือจำหนาย 
      4.4 2 โครงการจิตอาสาสาขาวิชาการเดินเรือ สูชุมชนในทองถ่ิน 
      4.4 3 โครงการสายใยแหงลุมน้ำทะเลสาบ 
      4.4 4 โครงการเลี้ยงกุงขาวอินทรในบอลอยแบบพอเพียงเพ่ือ
จำหนาย 
      4.4 5. โครงการผลิตภัณฑสัตวน้ำ 
   5. โครงการกิจกรรมกิจการลูกเสือวิสามัญ 
       1.2.2) เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา มีผลการประเมินตาม
ขอ 5 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยผูเรียนรอยละ 93.91 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก 
ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ภายใตโครงการและระบบกิจกรรมดังนี้ 
   1. โครงการพัฒนาทักษะชวีิต (โครงการเรียนฟรี 15 ป) มีกิจกรรม ดังนี้ 
    1.1 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน เนื ่องในวันคลายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอ
แหงชาติ 5 ธันวาคม 2564 
   2. โครงการตอบแทนบุญคุณแผนดิน ดังนี้ 
     2.1 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน เนื ่องในวันคลายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอ
แหงชาติ 5 ธันวาคม 2564    
   3. โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรปาไม 



   4. โครงการพัฒนานักศึกษาดวยกิจกรรม อกท. 
     4.1 กิจกรรมโครงการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปการศึกษา 
2564 
     4.2 กิจกรรมโครงการประชุมสมัยสามัญ ครั ้งที ่ 2 และงานประชุม
วิชาการ อกท. ระดับหนวย หนวยพรานทะเล ประจำปการศึกษา 2564 
      4.3 กิจกรรมการเลือกตั ้ง นายก อกท.หนวยพรานทะเล ประจำป
การศึกษา 2565 
       1.2.3) ผลสะทอน  :  องคกรหนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีหนังสือเชิญเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ และนักเรียน นักศึกษาไดมีสวนรวมกับกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งทำให
นักศึกษาพัฒนาและสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไปในตัว 
 

1.3) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 
       1.3.1) เชิงปริมาณ  :  จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2563 
              - ระดับ ปวช.  
                  1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน  55  คน  
                  2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ  จำนวน   - คน  
                                                       รวมท้ังสิ้น     55  คน  
              - ระดบั ปวส.  
                  1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  จำนวน  69  คน  
                  2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ  จำนวน  29 คน 
                  3. สาขาวิชา การเดินเรือ จำนวน 18  คน  
                                                       รวมท้ังสิ้น      116  คน  
              จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที ่มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
              - ระดบั ปวช.  
                  1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน  20   คน  
                  2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ  จำนวน   -   คน  
                                                       รวมท้ังสิ้น      20  คน  
              - ระดบั ปวส.  
                  1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  จำนวน  20 คน  
                  2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ  จำนวน   25 คน 
                  3. สาขาวิชา การเดินเรือ จำนวน 18  คน  
                                                       รวมท้ังสิ้น   63  คน  
              จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ 
              - ระดับ ปวช.  
                  1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน  1   คน  
                  2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ  จำนวน  -   คน 
                                                       รวมท้ังสิ้น      1   คน  



 
              - ระดบั ปวส.  
                  1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  จำนวน  12   คน  
                  2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ  จำนวน   2 คน 
                  3. สาขาวิชา การเดินเรือ จำนวน -  คน  
                                                       รวมท้ังสิ้น   14  คน  
              จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอ 
              - ระดบั ปวช.  
                  1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน   34  คน  
                  2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ  จำนวน    -  คน  
                                                       รวมท้ังสิ้น         34 คน   
              - ระดับ ปวส.  
                  1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  จำนวน   37 คน  
                  2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ  จำนวน    2 คน 
                  3. สาขาวิชา การเดินเรือ จำนวน  -  คน   
                                                       รวมท้ังสิ้น   39 คน  
                                                       รวมจำนวนทุกระดับ       171 คน 
 

 1.3.2) เชิงคุณภาพ  :   รอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำในสถานประกอบการ 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
              - ระดบั ปวช.   
                  1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ รอยละ   1.82  
                 2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ  รอยละ     - 
                                                       รวมรอยละ 1.82            
              - ระดบั ปวส.  
                  1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  รอยละ          28.99 
                 2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ  รอยละ          86.21 
                  3. สาขาวิชา การเดินเรือ   รอยละ        100.00 
                                                       รวมรอยละ 54.31  
    รอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ 
              - ระดับ ปวช.   
                  1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ รอยละ           36.36 
                  2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ  รอยละ     -  
                                                       รวมรอยละ 36.36          
              - ระดับ ปวส.  
                  1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  รอยละ        17.39         
                  2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ  รอยละ           6.90 



                  3. สาขาวิชา การเดินเรือ   รอยละ          -        
       รวมรอยละ 12.07 
               รอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอ 
             - ระดบั ปวช.   
                  1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ รอยละ        61.82          
                  2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ  รอยละ          -          
                                                       รวมรอยละ 61.82       
              - ระดบั ปวส.  
                  1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  รอยละ       53.62      
                  2. สาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ  รอยละ        6.90 
                  3. สาขาวิชา การเดินเรือ   รอยละ        -       
                                                       รวมรอยละ 33.62   
                                                       รวมรอยละทุกระดับ 100    
       1.3.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
    2) จุดเดน  
    ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 
                1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                      1.1  ผู เรียนที่สำเร็จการศึกษาผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั ้งแรกตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
                2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
                     2.1  ไมมี 
 

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
                1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                     1.1  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑการประเมินได
ในระดับ ดี 3 ดาว 
                2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
                    2.1  ความรวมแรง รวมใจ และความกลาแสดงออก ของนักเรียน นักศึกษา 
 

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
                1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
                    1.1  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลและชวยเหลือผู เร ียนใหสามารถสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดเพ่ือแกปญหาการออกกลางคัน 
                    1.2  งานทะเบียนไดรายงานผลการเรียนแตละภาคเรียนใหนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา 
และผูปกครองทราบเพื่อใหนักศึกษาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการเรียนของตน และเปนขอมูลใหอาจารยท่ี
ปรึกษาไดชี้แนะแนวทางพัฒนาการเรียนใหแกนักศึกษา  



                    1.3  ผูปกครองทราบขอมูลทางการเรียนของบุตรหลานของตนเองทุกภาคเรียนโดย
สถานศึกษามีความพยายามในการดูแลนักศึกษาในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
                    1.4  สถานศึกษาไดมีการจัดทำโครงการกิจกรรมตาง ๆ ในการดูแลผู เรียน เชน 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและเตรียมความพรอมในการเรียนอาชีวะประมง/โครงการปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา, โครงการลดปญหาการออกกลางคันผูเรียนอาชีวศึกษา ประจำปงบประมาณ 2564 ประกอบดวย 
กิจกรรมจัดทำประวัติรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลและคัดกรองผูเรียน กิจกรรมเยี่ยมบานหรือที่อยูอาศัยของ
ผูเรียนในรูปแบบออนไลน กิจกรรมครูที่ปรึกษาพบผูปกครองในรูปแบบออนไลนเพื่อลดปญหาการออก
กลางคันกิจกรรมรายงานขอมูลผูเรียนที่ไมสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (ออกกลางคัน) ป 2564 ทำใหมี
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท้ังระดับปวช.และปวส.ในภาพรวมอยูในระดับคุณภาพ ดี เปนตน 
                2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
                     2.1  ผูเร ียนมีความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย และเสียสละเพื ่อสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตยทำงาน รวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยามิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาและรวม พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตรสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี
ผลการประเมิน กิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรืององคการเกษตรในอนาคต
แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผบการ
ประเมินในระดับ เหรียญทอง ในระดับภาค และมีการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาเปนไปตามเกณฑ อยูใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
                3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 
                      3.1 ผู สำเร็จการศึกษาใหความรวมมือในการกรอกขอมูลการมีงานทำในสถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน การประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ ใหแกงานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางานเปนอยางดี 
                      3.2  สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาท่ีผูสำเร็จ
การศึกษาไปศึกษาตอ ไดใหความรวมมือ สนับสนุนและยกยองสถานศึกษาดานคุณภาพ 
   3) จุดท่ีควรพัฒนา  
   ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 
                1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                     1.1  การประชาสัมพันธและติดตามใหผูเรียนทุกคนเขารับการประเมินและผานเกณฑ
การประเมินทุกคน 
                2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
                     2.1  ไมมี 

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
                  1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                     1.1  การประชาสัมพันธสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนเห็นความสำคัญของการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
                     2.1  ควรกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบฝกซอมทักษะ ใหชัดเจน เพื่อรวมกันฝกซอม
และพัฒนาทักษะวิชาชีพใหแกนักเรียนนักศึกษา 

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 



                1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
                     1.1  การออกกลางคันและการพนสภาพของนักศึกษา 
                     1.2  นักศึกษาไมสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด ทำใหจบไมพรอมรุนโดยในป
การศึกษา 2564 (เปนปท่ีสำเร็จการศึกษา) นักศึกษา ระดับปวส. สาขาวิขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ มีจำนวนผูเรียน
แรกเขาของรุนจำนวนมาก แตจำนวนผูสำเร็จการศึกษาของรุนปการศึกษา 2564 คิดเปนรอยละ ๖๔.๓๒ มี
คาคะแนน ๓  ระดับคุณภาพดี โดยนักเรียนนักศึกษาสวนหนึ่งเปน นักเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชาเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำ (อศ.กช.) นักศึกษาระดับชั ้น ปวส. สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ (โครงการวิทยาลัยในโรงงาน) และ
นักศึกษาปกติ บางสวน ในลักษณะตองพนสภาพโดยการลาออกหรือไปศึกษาตอท่ีอ่ืนหรือพนสภาพ และอ่ืน ๆ 
                2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
                    2.1  เรื่องงบประมาณ และความรวมมือ/ความเขาใจของบุคลากร 
                     2.2  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชชูปถัมภ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
                3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 
                     3.1 นักศึกษาระดับ ปวช.3 ที่สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานในสถานประกอบการ 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระคอนขางนอย โดยสวนใหญจะเปนการศึกษาตอในระดับ
ท่ีสูงข้ึน 
                      3.2  ระดับ ปวช.3 สาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ ไมมีผู สำเร็จการศึกษาเนื่องจากไมมี
ผูเรียน 
   4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
   ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 
                1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                     1.1  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อจะได
นำความพึงพอใจในการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ มาปรับและพัฒนาการดำเนินการสอบตอไป 
                2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
                     2.1  ไมมี 
   ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
                1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                     1.1   ควรมีการสำรวจความสนใจของผูเรียน เพ่ือเลือกหัวขอหรือประเด็นทางธุรกิจท่ี
ผูเรียนสนใจ  เพ่ือจัดการอบรมใหผูเรียนตอไป 
                2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
                      2.1  จัดหาบุคลากรจากภายนอก เปนวิทยากรฝกอบรมทักษะวิชาชีพใหนักเรียน 
นักศึกษา ท่ีสนใจเพ่ิมเติม 
 

  ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
                1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
                     1.1  วิทยาลัยฯ ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชาและผูที่เกี่ยวของควรใหความรวมมือใน
การดูแลผูเรียน เนื่องจากนักศึกษามีผลการเรียนต่ำ ไมผานตามเกณฑการประเมินท่ีกำหนด ควรมีการปรับปรุง



และดูแลตั้งแตเรื่องการวัดและการประเมินผลของผูเรียนจากครูผูสอน แผนกวิชาและฝายที่เกี่ยวของ โดย
ครูผูสอนควรมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริงรวมถึงการสอนซอมเสริม เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนใหผูเรียนมีผลการเรียนอยูในระดับท่ีดีข้ึน สำเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีกำหนด 
                    
                2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
                     2.1  สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ  
                     2.2  สถานศึกษาสรางความรวมมือ/ความเขาใจของบุคลากรในการเขารวมกิจกรรม
รวมกับนักเรียน นักศึกษา 
                      2.3  สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ
ราชชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
                3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 
                     3.1 วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีสามารถสงเสริมดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป และดานสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 ท้ังสาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
และสาขาวิชา แปรรูปสัตวน้ำ ใหมากข้ึน 
                     3.2  วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพอิสระ อาชีพท่ีนาสนใจ และการ
ติดตามขอมูลการ    รับสมัครงานใหแกนักศึกษาเพ่ือเปนศูนยรวมในการรับสมัครงานใหมากข้ึนกวาเดิม 
 
4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

 1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา
ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

      1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง
เปนระบบระดับสถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

      1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
สถานศึกษา โดยสะทอนในลักษณะการมีความพึงพอใจตอนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝกงาน หรือรับเขา
ทำงานเม่ือจบการศึกษา 

 1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาทั้งหมด 3 สาขาวิชา และมีการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 2 สาขาวิชา คิดเปน รอยละ 
66.67  

      1.2.2) เชิงคุณภาพ : มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเปน รอยละ 66.67 อยูในระดับ ดี 



      1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
สถานศึกษา โดยสะทอนในลักษณะการมีความพึงพอใจตอนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝกงาน หรือรับเขา
ทำงานเม่ือจบการศึกษา 
 4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  

1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
    1.1.1) เชิงปริมาณ  : ครูผู สอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ทั้งหมด 39 คน  

ครูผูสอนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ทั้งหมด 39 คน จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู
การปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน ครบทั้ง 5 ประเด็น ปการศึกษา 
2564 เฉลี่ยจำนวน 39 คน        

     1.1.2) เชิงคุณภาพ  : จำนวนครูผูสอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน ครบทั้ง 5 ประเด็น ประจำปการศึกษา 2564 คิด
เปนรอยละ ๑๐๐ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม            

1.1.3) ผลสะทอน  :  หนวยงานภายนอก หรือผู มีส วนเกี ่ยวของใหการยอมรับ
สถานศึกษา โดยสะทอนในลักษณะการมีความพึงพอใจตอนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝกงาน หรือรับเขา
ทำงานเม่ือจบการศึกษา 

1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

1.2.1) เชิงปริมาณ  : ครูผู สอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ทั้งหมด 39 คน  
ครูผูสอนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ทั้งหมด 39 คน  จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู
การปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2564 เฉลี่ยจำนวน 
39 คน    

1.2.2) เชิงคุณภาพ  : จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน ประจำปการศึกษา 2564 คิดเปนรอยละ ๑๐๐ อยู
ในระดับ ยอดเยี่ยม  

    1.2.3) ผลสะทอน  :  ไมมี  
1.3) การจัดการเรียนการสอน 
      1.3.1) เชิงปริมาณ  :  ครูผูสอนท้ังหมด 39 คน  

               - มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จำนวน 39 คน  
               - มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญครบทุกรายวิชา 
เฉลี่ยจำนวน 35.5 คน   
               - จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เฉลี่ยจำนวน 39 คน   
               - ครูผูสอน 39 คน ที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง
เรียนรูในการจดัการเรยีนการสอน  



               - ครูผู สอน 39 คน ทำวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และ
แกปญหาการจัดการเรียนรู        
        
       1.3.2) เชิงคุณภาพ  :   ครูผูสอนท้ังหมด 39 คน  
               - มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 
100  
               - มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญครบทุกรายวิชา 
จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100  
               - จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100  
               - จำนวนครูผูสอนจำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100 ที่ใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน  
               - จำนวนครูผูสอน 39 คน คิดเปนรอยละ 100 ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  
   ผลการประเมินคุณภาพ รอยละ 100 คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
 

1.3.3) ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
สถานศึกษา โดยสะทอนในลักษณะการมีความพึงพอใจตอนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝกงาน หรือรับเขา
ทำงานเม่ือจบการศึกษา 
 
  1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
       1.4.1) เชิงปริมาณ  :   ครูผูสอนท้ังหมด 39 คน  
               - จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จำนวน 39 คน  
              - จัดทำขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั ้นเรียน และรายวิชาเปน
ปจจุบัน จำนวน 39 คน   
               - จัดการเรียนการสอนใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศ
เอ้ือตอการเรียนรู จำนวน 39 คน   
               - ครูผูสอน 39 คน ที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการ
เรียน  
               - ครูผูสอน 39 คน ที่ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลทั้งดานการเรียนและ
ดานอ่ืนๆ  
 
       1.4.2) เชิงคุณภาพ  :  - ครูผูสอนท้ังหมด 39 คน  
               - จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100  
               - จัดทำขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั ้นเรียน และรายวิชาเปน
ปจจุบัน จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100  



               - จัดการเรียนการสอนใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศ
เอ้ือตอการเรียนรู จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100  
               - ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนสอน จำนวน 39 
คน คิดเปนรอยละ 100 
               - ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลทั้งดานการเรียนและดานอื่นๆ จำนวน 39 
คน คิดเปนรอยละ 100  
   ผลการประเมินคุณภาพ รอยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.4.3) ผลสะทอน  : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
สถานศึกษา โดยสะทอนในลักษณะการมีความพึงพอใจตอนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝกงาน หรือรับเขา
ทำงานเม่ือจบการศึกษา 

  1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
       1.5.1) เชิงปริมาณ  :  ครูผูสอนท้ังหมด 39 คน 
               - ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 39 
คน 
               - ผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 39 คน 
               - ครูผู สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 39 คน 
               - ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 
39 คน 
               - ครูที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับหรือการเผยแพร จำนวน 4 คน  
 

  1.5.2) เชิงคุณภาพ  :   
               - ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 39 
คน คิดเปนรอยละ 100  
               - ผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 39 คน 
คิดเปนรอยละ 100 
               - ครูผู สอนที ่นำผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100 
               - ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 
39 คน คิดเปนรอยละ 100  
               - ครูที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการ
ยอมรับหรือการเผยแพร จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10.25  
 

1.5.3) ผลสะทอน  : ครูไดจัดทำแผนพัฒนาตนเอง และใเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
พัฒนา ทั้งจากที่สถานศึกษากำหนดและจากการไฝหาความรูจากการอบรมออนไลน ที่มากขึ้น ทั้งนี้จำนวน
นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการเผยแพรยังมีปริมาณท่ีนอย 
 



  1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
1.6.1) เชิงปริมาณ  :  มีหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใน

การจดัการเรียนการสอน จำนวน 34 หอง  
    1.6.2) เชิงคุณภาพ  :   

              - สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเตอรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช
งาน 
              - มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล 

      1.6.3) ผลสะทอน  :  การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา อยูในระดับ ดีเลิศ 
 4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดาน
การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
        1.1.1) เชิงปริมาณ  :  ผูบริหารสถานศึกษา ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ ทั้ง 4 ฝาย 
จัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
       1.1.2) เชิงคุณภาพ  :   
              1. ผู บริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื ้นฐานที ่จำเปนในการบริหารจัด
การศึกษา 
              2. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนและจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับ
การบริหารจัดการดานตาง ๆ 
              3. ผูบริหารสถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
              4. ผู บริหารสถานศึกษา มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
มอบหมายใหงานศูนย ข อม ูลระบบสารสนเทศจัดทำโครงการปร ับปร ุงโครงสร าง Local Network 
Information System 

     1.1.3) ผลสะทอน  :  การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ 
              1. ผ ู บร ิหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
             2. ผู บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา  
  1.2) อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
       1.2.1) เชิงปริมาณ  :   
              1. จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนา ใหเอื้อกับ
การจัดการเรียนรู รวมท้ังหองสำนักงาน มีเพียงพอตอความตองการ  



              2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความ
พรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและผูเรียน 
       1.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
              1. สภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย สะอาด รมรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย 
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ การจัดการเรียนรู  
              2. อาคารเรียนและสถานที่ตางๆภายในวิทยาลัย อยูในสภาพดีและพรอมใช
งาน ปลอดภัยและ เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
              3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรูโรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ี
กำหนด 
              4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง
การเรียนรูโรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
 

    1.2.3) ผลสะทอน  :  มีพ้ืนท่ีบางสวนท่ีตองไดรับการปรับปรุง 
  1.3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
       1.3.1) เชิงปริมาณ  :   
              1. ระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การ
คมนาคม ภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย รอยละ 80 ข้ึนไป  
              2. วิทยาลัยฯ สามารถควบคุมความปลอดภัยของระบบไฟฟา รอยละ 80 
ข้ึนไป 
              3. นักเรียนนักศึกษา รอยละ 80 ข้ึนไป มีความปลอดภัยในสถานศึกษา   
       1.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
             1. ระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การ
คมนาคม ภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย ไดรับการบำรุงรักษา 
และพัฒนาอยางตอเนื่อง  
              2. วิทยาลัยฯ มีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา อยาง
มีประสิทธิภาพ 
              3. นักเรียนนักศึกษา มีความปลอดภัยในสถานศึกษา และเรียนรูอยางมี
ความสุข และมีความปลอดภัยในทรัพยสินของราชการ 
              4. ระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา 
              5. ระบบประปา หรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ 
              6. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย 
มีระบบระบายน้ำ ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
              7. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
              8. ระบบรักษาความปลอดภัย 
       1.3.3) ผลสะทอน  :  ระบบน้ำประปา และเครื่องทำน้ำเย็น มีบางสวนควรไดรับการ
ซอมบำรุง 



 
  1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
       1.4.1) เชิงปริมาณ  :  สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทย
บริการ หรือหองสมุด คิดเปนรอยละ 82.61 ของผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากสถิติของผู
เขาใชบริการ 
       1.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการอยูใน
ระดับยอดเยี ่ยม โดยงานวิทยบริการมีโครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และศูนยว ิทยบริการที ่ต อเนื ่องมี
สภาพแวดลอมเอ้ือตอการศึกษาคนควาของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนหรือผูสนใจ 
       1.4.3) ผลสะทอน  :  หองสมุดวิทยาลัยประมงติณสูลานนท มีหนังสือดานวิชาชีพการ
เพาะเลี้ยงท่ีหลากหลายและครบถวนเพียงพอ ทำใหบุคคลภายนอกสนใจและเขาใชบริการ 
 
  1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
       1.5.1) เชิงปริมาณ  :  เครือขายอินเตอรเน็ต ไดรับการพัฒนาทั ้งระบบ มีผลการ
ประเมินครบท้ัง 5 ขอ 
       1.5.2) เชิงคุณภาพ  :  
               1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเตอรท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช
งาน 
               2. มีผู รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล 
       1.5.3) ผลสะทอน  :  ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสนเทศภายใน
สถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการ
บริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 4.2.4) ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสู การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 
       1.1.1 เชิงปริมาณ 
    - รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ
เทากับ 66.66 
            - รอยละของผู เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี ที ่สำเร็จการศึกษาคิดเปน
เทากับ คิดเปนรอยละ 60.65  
            - มีการสำรวจสถานประกอบการใหม(สำหรับรับฝกงาน) เพิ่มขึ้นคิดเปนรอย
ละ 70 (เทียบกับปท่ีผานมา) 
            - มีการอบรมครูน ิเทศกภายในประเทศ (มีเก ียรติบ ัตรและหมายเลข
ทะเบียน) เพ่ิมข้ึน 12 คน (จากปท่ีแลวมี 1 คน)  
            - มีการทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) สาขาแปรรูปสัตวน้ำ เพิ่มข้ึน 
1 สถานประกอบการคือ บริษัทโชติวัตน CMC เพ่ิมข้ึน 1 สถาน ประกอบการในสาขาแปรรูปสัตวน้ำ 



            - จำนวนนักเรียน นักศึกษาทวิภาคีที่เขาเรียนในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี 
เพิ่มขึ้น 15 คน คิดเปนรอยละ  80.65 สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ศึกษาในระดับปวส.2/4 จำนวน 25 คน    
(จบการศึกษาปการศึกษา 2564 จำนวน  22 คน คิดเปนรอยละ 88 ) 
       1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี เกณฑ
การประเมิน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม มีการประเมินครบถวนตั้งแตขอท่ี 1 ,2 ,3 ,4 ,5  มีรายละเอียดดังนี้ 
            - ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา  
            - การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา  
            - การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา  
           - การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา  
            - การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา  
   
       1.1.3 ผลสะทอน : 
   - สถานศึกษาไดร ับความรวมมือจากสถานประกอบการในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอยางตอเนื่องและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มจำนวนผูเรียน และ
สถานประกอบการที่มีความประสงคเปดการเรียนการสอนรวมกับวิทยาลัยฯเพิ่มขึ้น 1 สถานประกอบการใน
สาขาแปรรูป และ 4 สถานประกอบการในสาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  
   - จำนวนสถานประกอบการรวมทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU ใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึน รวมถึงสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษา ฝกงาน ในระดับปวช และ 
ปวส. เพิ่มขึ้นสงผลใหสามารถเพิ่มจำนวนผูเรียน และ สาขาที่เปดสอนเพิ่มขึ้น และมีแหลงฝกทักษะวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึน  
   - ผู บริหารของสถานประกอบการใหความรวมมือในการดำเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในดานการจัดแผนการเรียน การจัดการหองเรียน การประชาสัมพันธ การ
ดูแลชวยเหลือนักศึกษา การรวมพัฒนารายวิชา ฐานสมรรถนะ แผนฝก และการจัดการเรียนการสอนรวมกัน
มากข้ึน 
   2) จุดเดน  
     ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                ๑. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
                   ๑.๑ มีกระบวนการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
สถานศึกษามีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของสถาน
ประกอบการในการวิเคราะหคำอธิบายรายวิชาอยางเปนระบบ (DIF) ซึ่งสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน ตามวิธีการที่กำหนดในระบบเรียนรูมีการสงเสริมสนับสนุนให
ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ  
  ๒. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
                  ๒.๑ สถานศึกษาสงเสริมการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมโดย
การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการวิเคราะหคำอธิบายรายวิชา (DIF) ซึ ่งสอดคลองกับการ



เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ  
 
  ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
                    ๑.๑ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชามุงเนน
สมรรถนะอาชีพ จัดทำแผนการจัดการเรียนรูมีการ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม มีการกำหนดรูปแบบการ
เรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย การกำหนดการใชสื่อและเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรูท่ีเหมาะสม ตลอดจนการกำหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง   
                2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน 
                 ๒.๑ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  
                3. การจัดการเรียนการสอน 
                     ๓.๑ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเฉพาะทาง ครูผูสอนจึงเปนครูที่มีวุฒิ
ตรงตามสาขาวิชาที่สอนสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สำคัญ การทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรูหรือการวิจัยเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหครูผูสอนสามารถผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรูท่ีเหมาะสม      
                4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
                ๔.๑ สถานศึกษาไดนำระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยประมงติณสูลานนท (RMS) 
เชน ระบบบุคลากร ระบบนักเรียน ระบบสารบรรณ ระบบวัดผลและหลักสูตร ระบบโครงการ งานวิจัย มาใช
ในการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดการจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีการดูแลชวยเหลือผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและดานอื่นๆ การทำกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีระเบียบวินัย 
จริยธรรมท่ีดี  
                5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
                      ๕.๑ สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดจ ัดทำแผนพัฒนาตนเอง และ
สนับสนุนใหครูเขารวมการพัฒนาตนเองทางดานวิชาชีพอยางตอเนื่องโดยการจัดทำโครงการพัฒนาครูในดาน
ตางๆอยางเหมาะสมในวิชาชีพ  
                6. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
                      6.1  ไมมี 
  ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
                1. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา              
                2. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
                     ๒.๑ ผูรับผิดชอบ งานอาคารสถานท่ี ปฏิบัติตามงานไดอยางมีคุณภาพ 
                3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
                     ๓.๑ ผู ร ับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล ตามคำสั่งวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
                4. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 



                    ๔.๑ หนังสือดานวิชาชีพการเพาะเลี้ยงหลากหลายและเพียงพอ 
                    ๔.๒ มีหองอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการในการคนควาหาความรู ๓ หอง มีเครื่อง
คอมพิวเตอรประมาณ ๔๔ เครื่อง 
                5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
                     5.1  มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล ตามคำสั่งวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
                     5.2 มีการวางแผนในการดำเนินงานการเชื่อมโยงการบริหารจัดการท้ังภายใน-นอก
สถานศึกษา โดยใชวิธีท่ีหลากหลาย และแยกประเภทการเผยแพรตามกลุมเปาหมาย ดังนี้ 
                         1.) กลุมเปาหมาย ภายในวิทยาลัยฯ ไดแก 
                     - ครู อาจารย เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษา การเผยแพรขาวสารของ
วิทยาลัยฯ ผานชองทางออนไลนกลุม (Line) จำนวน 2 กลุม คือ กลุม Line  บุคลากร วป.และกลุม Line ขาว 
ปชส.วป.ติณฯ 
                     - นักเรียน นักศึกษา การเผยแพรขาวสารของวิทยาลัยฯ ผานชองทางการ
ประชาสัมพันธเสียงตามสาย การติดปายประกาศ และผานชองทางออนไลน (Facebook) วิทยาลัยประมงติณ
สูลานนท 
                          2.) กลุมเปาหมาย ภายนอกวิทยาลัยฯ ไดแก 
                     - บุคคลทั่วไป มีขั้นตอนคือ งานประชาสัมพันธ บันทึกขอมูลขาวสาร และ
ภาพ สงยังงานศูนยขอมูลสารสนเทศ เพื่อทำการเผยแพรขาวสารของวิทยาลัยฯ ผานชองทาง Web site 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท www.tfc.ac.th และผานชองทางออนไลน (Facebook) วิทยาลัยประมงติณสูลา
นนท เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่สนใจในขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ ทราบขอมูลขาวสารตางๆ 
ของวิทยาลัยฯ 
                     - หนวยงานภายนอก มีข้ันตอนคือ งานหรือฝายตางๆ ในวิทยาลัยฯ แจงงาน
บริหารงานทั่วไป เพื่อจัดทำหนังสือราชการ แจงขาวสารวิทยาลัยฯ แกหนวยงานตางๆ และมีการรับสงขอมูล
ผานอีเมลของวิทยาลัย (tfc.songkhla@gmail.com) 

  ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 
                ๑. การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี  
      แนวทางปฏิบัติในการจัดการการศึกษาระบบทวิภาคีและสถานศึกษา ในป 2564 
จนถึงปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยกระดับศักยภาพดวยการใชระบบบริหารจัดการ ท่ี
ทันสมัย อำนวยความสะดวกใหครู นิเทศ สามารถทำการนิเทศได 2 ชองทาง คือ ออนไลน และออนไซด ชวย
ลดความเสี่ยงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จากการเดินทาง การนิเทศ ผูเรียนที่ออกฝกอาชีพการ
พัฒนาการเก็บขอมูลและการรายงาน ดวยโปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
DVE data รวมกับ ศธ.02 ทำใหนักศึกษาสามารถเขาไปยื่นคำรองในการขอฝกประสบการณ/ฝกงาน ไดงาย
สะดวก การติดตามและการรายงานผล ระหวางการฝกอาชีพ การประเมินผลการฝก สามารถทำไดงาย สะดวก 
รวดเร็วและเขาถึงฐานขอมูล สงผลใหสถานศึกษาสามารถเพิ่มจำนวนผูเรียน มากขึ้น และครูฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการสามารถดูขอมูลไดงายข้ึนและมีเครือขายความรวมมือเพ่ิมข้ึน 
   3) จุดท่ีควรพัฒนา  
   ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 



                    ๑.๑ ไมมี   
                2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
                  ๒.๑ การพัฒนาครูผูสอนดานการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการ    

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
                     ๑.๑ ไมมี  
                2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน 
                   ๒.๑ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน    
                3. การจัดการเรียนการสอน 
                  ๓.๑ ไมมี    
                4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
                   ๔.๑ การจัดสิ ่งที ่เอื ้อตอบรรยากาศการเรียนการสอน เชน พัดลม โตะ เกาอ้ี 
สื่อคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติ   
                5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
                     ๕.๑ ครูควรจัดทำผลงานนวัตกรรมในทุกสาขาวิชา 
                6. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
                     6.1 ควรเพิ่ม และปรับปรุงอุปกรณการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ต ใหรองรับการ
เชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
                1. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                2. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
                     ๒.๑ ควรมีเจาหนาท่ีงานอาคารใหเพียงพอ และใหครอบคลุมพ้ืนท่ีภายในวิทยาลัยฯ 
                        ๒.๒ หองเรียนและอาคารเรยีนบางสวน สมควรไดรับการปรับปรุง 
                3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
                               ๓.๑ ควรมีเจาหนาท่ีงานอาคารใหเพียงพอ และใหครอบคลุมพ้ืนท่ีภายในวิทยาลัยฯ 
                               ๓.๒ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสมควรไดรับการปรับปรุง 
                4. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
                    ระบบการจัดการหองสมุด หรือโปรแกรมหองสมุด มีความสำคัญมากในงานวิทยบริการ
และหองสมุด เพราะโปรแกรมมีการเก็บสถิติตางของงานไวท้ังหมด เชน  
                    ๔.๑ สถิติจำนวนหนังสือท่ีมีอยูในหองสมุดของแตละปการศึกษา 
                    ๔.๒ สถิติการเขาใชบริการของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย บุคคลภายนอก ท่ีเขา
ใชบริการ  
                    ๔.๓ สถิติ ยืม – คืน ของทรัพยากรของหองสมุดท้ังหมด 
                5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
                     5.1 อุปกรณไมรองรับการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  
                     5.2 จัดใหมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 



 
ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

                1. เพ่ิมจำนวนนักศึกษาใหมากข้ึนในสาขาอ่ืน เชน สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ สาขาเดินเรือ 
โดยเปดชองทางการแนะแนว หรือประชาสัมพันธใหมากข้ึน 
         2. ควรพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ รวมกับสถานประกอบการทุกวิชา
ท่ีฝกงานในสถานประกอบการ  
         3. ควรจัดอบรมครูฝกในสถานประกอบการและครูที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการ
สอนระบบทวิภาคี สรางความเขาใจในการบริหารจัดการการเรียนการสอนระบบทวิภาคีภายในสถาน
ประกอบการใหมีจำนวนเพ่ิมข้ึน 
         4. งบประมาณในการบริหารจัดการยังไมเพียงพอ เชน อุปกรณสำนักงาน และจำนวน
คนทำงาน และการใหมีความรูความเขาใจดานการนิเทศ การทำแผนฝก และการออกฝกประสบการณ ผาน
ระบบโปรแกรมของโครงการพัฒนาโปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี DVE 
data รวมกับ ศธ.02  ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
   4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
   ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
                   ๑.๑ ควรมีการพัฒนาครูเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถาน
ประกอบการ   
 
                2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรบัปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
                    ๒.๑ ควรมีการพัฒนาครูเก่ียวกับการการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือให
ครูไดจัดทำแผนการสอนท่ีทันสมัยและสอดคลองกับสมรรถนะอาชีพ  
  ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
                    ๑.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอนใหกับครูท่ีบรรจุใหม/ครูท่ีสนใจ  
                2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน 
                     ๒.๒ ควรมีการจัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน ตลอดจนการ
สรางสื่อออนไลน ท่ีทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเพ่ือรองรับสถานการณโรคระบาด โควิด 
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                3. การจัดการเรียนการสอน 
                     ๓.๑ สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
               4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
                    ๔.๑ มีหองเรียนทันสมัย หรือหองเรียนเฉพาะทางท่ีเพียงพอ 
                5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
                     ๕.๑ สถานศึกษาควรจัดทำแผนงานโครงการดานการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำ
ผลงานนวัตกรรม เพ่ือใหครูทุกคนสามารถนำความรูมาใชในการจัดทำผลงาน นวัตกรรม ของตนเองได 



                6. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
                     6.1  ควรปรับปรุงอุปกรณการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ต ใหรองรับการเชื่อมโยง
ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
  ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
                1. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                2. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
                     ๒.๑ ไมมี 
               3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
                    ๓.๑ ไมมี 
                4. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
                   ควรจัดซ้ือระบบการจัดการหรือโปรแกรมหองสมุดใหม  เพ่ือชวยในการบริหารจัดการตอไป 
                5. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
                  ควรมีอุปกรณท่ีรองรับการเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงาน
ภายในสถานศึกษา                     

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 
                1. การทำความเขาใจและความรวมมืออยางตอเนื่องกับสถานประกอบการในการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการใหมท่ีเขารวมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 
                2. การทำความรวมมือในการพัฒนาองคความรูใหมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยของสถาน
ประกอบการกับสถานศึกษา 
                3. การทำความรวมมือ การประชาสัมพันธและการแนะแนวของสถานประกอบการและ
สถานศึกษา 
 
4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

     1.1.1) เชิงปริมาณ  :  ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100 มีสวนรวมใน
การบริหารสถานศึกษา  

     1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา อยูในระดับ ยอด
เยี่ยม โดยผูบริหารสถานศึกษา ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำป ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา  

     1.1.3) ผลสะทอน  :  จากการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมทั้งภายในและ
ภายนอก  สงผลใหสถานประกอบการที่ทำความตกลงรวมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน ๓ แหง 
มีสวนรวมในการบริหารจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 



 
1.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

     1.2.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯ ไดรวมสรางและพัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน/
สถานประกอบการ และภาคีเครือขายในสถานการณโควิค จำนวน 120 แหง และไดรวมทำความรวมมือกับ 
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรม จำกัด  

1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา อยูในระดับ ยอด
เยี ่ยม โดยมีความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนาเครือขาย เพื ่อสนับสนุนสถานประกอบการ 
หนวยงาน ชุมชน ทั้งการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนในดานตางๆ ทั้งการพัฒนาหลักสูตรหลากหลาย
หลักสูตร ท้ังหลักสูตร อศ.กช. และทวิภาคี  

 1.2.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการที่ทำความตกลงรวมกันจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี จำนวน 3 แหง โดยการมีสวนรวมในการบริหารจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
         1.3.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 
จำนวน 3 โครงการ ไดแก 
                ๑. โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 
                ๒. โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
                ๓. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

      1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพการดำเนินงานในการออกบริการ
ชุมชน และจิตอาสา ดังนี้ 

              โครงการท่ี 1 โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนฯ ครั้งท่ี 1  
                1) ใหความชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำทวม ณ ตำบลบานใหม 
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางวันท่ี 15-18 ธันวาคม 2563 
                2) จัดทำอาหารปรุงสำเร็จมอบใหบุคลากรทางการแพทยตามโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 8 โรงพยาบาล 
ระหวางวันท่ี 17-31 พฤษภาคม 2564 
                3) รวมแรงรวมใจในการดำเนินกิจกรรม Fix it Center อาชีวะจิตอาสา    
ทำความดีดวยหัวใจ โดยผูบริหารคณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯขยายพันธุฟาทะลายโจรแบบเพาะชำ 
จำนวน 2,000 ตน และแบบเพาะเมล็ด จำนวน 1,500 ตนแจกจายใหกับประชาชนในจังหวัดสงขลา 
                4) มอบลูกพันธุปลานิลจิตรลดา จำนวน 25,000 ตัว และพันธุฟาทะลาย
โจร 1,000 ตน ใหกับประชาชนในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
                5) มอบลูกพันธุปลานิลจิตรลดา จำนวน 25,000 ตัว และพันธุฟาทะลาย
โจร   200 ตน ใหกับประชาชนหมูท่ี 1 บานสามี ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ท่ีไดรับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
                6) มอบลูกพันธุปลานิลจิตรลดา จำนวน 10,000 ตัว และพันธุฟาทะลาย
โจร 200 ตน ใหกับประชาชนในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ท่ีไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 



                7) มอบลูกพันธุปลานิลจิตรลดา จำนวน 100,000 ตัว ใหกับประชาชนใน
อำเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ท่ีไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
                8) มอบลูกพันธุปลานิลจิตรลดา จำนวน 25,000 ตัว ใหกับประชาชนใน
ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ท่ีไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
                9) มอบลูกพันธุปลานิลจิตรลดา จำนวน 25,000 ตัว ใหกับประชาชนใน
อำเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ท่ีไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
                 คุณภาพการดำเนินงาน ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน รอยละ 
100 อยูในระดับดีมาก 
               โครงการท่ี 2 โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
                ๑.) คุณภาพการดำเนินงาน ผลการประเมินการฝกอบรม อยูในระดับดีมาก 
               โครงการท่ี 3 โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
                1) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับประเทศ 
ประเภทที่ 3 นักเรียนนักศึกษาปจจุบันขอวิทยาลัยนำไปและขยายผลดีเดน(นายฐิติพงษ เกื้อสกุล นักศึกษา 
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ) 
                2) ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ภาคใต 
ประเภทที่ 3 นักเรียน นักศึกษาปจจุบันของวิทยาลัยนำไปใชและขยายผลดีเดน (นายฐิติพงษ เกื ้อสกุล 
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ) 
                3) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค 
ภาคใต ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (นายชาญวิทย รัตนชาติ สวนเทพ
หยา 82 หมูท่ี 3 ตำบลปาขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) 
                4) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค 
ภาคใต ประเภทที่ 5 ชุมชนไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (ชุมชนบานปาขวาง หมูที่ 7 ตำบลรำ
แดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) 
                5) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค 
ภาคใต ประเภทท่ี 6 โรงเรียนท่ีไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (โรงเรียนบานแพรว ตำบลทาหมอ
ไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) 
                6) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค 
ภาคใต ประเภทท่ี 7 การคิดคนสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯดีเดน(เครื่องขยายจุลินทรียEM) 
                7) ไดรับรางวัลระดับมาตรฐานเหรียญทอง ประเภทที่ 1 การดำเนินงาน
ภายในวิทยาลัยดีเดน (รูปแบบแปลงสาธิต โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน) 
                8) ไดร ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับจังหวัด ประเภทที ่ 2 ครู 
บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยนำไปใชและขยายผลดีเดน (นายสันติธรรม เทพฉิม ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำ) 
                9) ไดร ับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ประเภทที ่ 3 นักเรียน 
นักศึกษาปจจุบันของวิทยาลัยนำไปใชและขยายผลดีเดน (นายฐิติพงษ เกื้อสกุล นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ) 



                10) ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับจังหวัด ประเภทที่ 4 ราษฎรท่ี
ไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (นายชาญวิทย รัตนชาติ สวนเทพหยา 82 หมูที่ 3 ตำบลปาขาด 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) 
                11) ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1  ระดับจังหวัด ประเภทท่ี 5 ชุมชนไดรับ
ความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (ชุมชนบานปาขวาง หมูที่ 7 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา) 
                12) ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด ประเภทที่ 6 โรงเรียนท่ี
ไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (โรงเรียนบานแพรว ตำบลทาหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา) 
               ผลการประเมินคุณภาพ ครบท้ัง 5 ขอ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
         1.3.3) ผลสะทอน จากการจัดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา สงผลให      
วิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 
                1) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับประเทศ 
ประเภทที่ 3 นักเรียนนักศึกษาปจจุบันของวิทยาลัยนำไปและขยายผลดีเดน((นายฐิติพงษ เกื้อสกุล นักศึกษา 
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ) 
                2) ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ภาคใต 
ประเภทที่ 3 นักเรียน นักศึกษาปจจุบันของวิทยาลัยนำไปใชและขยายผลดีเดน (นายฐิติพงษ  เกื ้อสกุล 
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ) 
                3) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค 
ภาคใต ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (นายชาญวิทย รัตนชาติ สวนเทพ
หยา 82 หมูท่ี 3 ตำบลปาขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) 
                4) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค 
ภาคใต ประเภทที่ 5 ชุมชนไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (ชุมชนบานปาขวาง หมูที่ 7 ตำบลรำ
แดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) 
                5) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค 
ภาคใต ประเภทท่ี 6 โรงเรียนท่ีไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (โรงเรียนบานแพรว ตำบลทาหมอ
ไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) 
                6) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค 
ภาคใต ประเภทท่ี 7 การคิดคนสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯดีเดน(เครื่องขยายจุลินทรียEM) 
                7) ไดรับรางวัลระดับมาตรฐานเหรียญทอง ประเภทที่ 1 การดำเนินงาน
ภายในวิทยาลัยดีเดน (รูปแบบแปลงสาธิต โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน) 
                8) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ประเภทท่ี 2 ครู บุคลากร
ทางการศึกษาของวิทยาลัยนำไปใชและขยายผลดีเดน (นายสันติธรรม เทพฉิม ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ) 
                9) ไดร ับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ประเภทที ่ 3 นักเรียน 
นักศึกษาปจจุบันของวิทยาลัยนำไปใชและขยายผลดีเดน (นายฐิติพงษ เกื้อสกุล นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ) 



              10) ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ประเภทท่ี 4 ราษฎรท่ีไดรับ
ความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (นายชาญวิทย รัตนชาติ สวนเทพหยา 82 หมูท่ี 3 ตำบลปาขาด อำเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา) 
              11) ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1  ระดับจังหวัด ประเภทท่ี 5 ชุมชนไดรับ
ความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (ชุมชนบานปาขวาง หมูท่ี 7 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา) 
             12) ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด ประเภทที่ 6 โรงเรียนท่ี
ไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (โรงเรียนบานแพรว ตำบลทาหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา) 
             13) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประเภทท่ี 4 ราษฎรท่ีไดรับ
ความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (นายชาญวิทย รัตนชาติ สวนเทพหยา 82 หมูท่ี 3 ตำบลปาขาด อำเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา) 
             14) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ภาคใต 
ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (นายชาญวิทย รัตนชาติ สวนเทพหยา 82 
หมูท่ี 3 ตำบลปาขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) 
             15) รางวัลระดับมาตรฐานเหรียญทอง ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายใน
วิทยาลัยดีเดน (รูปแบบแปลงสาธิต โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน) 
             16) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ภาคใต 
ประเภทที่ 3 นักเรียน นักศึกษาปจจุบันของวิทยาลัยนำไปใชและขยายผลดีเดน (นายฐิติพงษ เกื ้อสกุล 
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ) 
             17) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ภาคใต 
ประเภทที่ 5 ชุมชนไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (ชุมชนบานปาขวาง หมูที่ 7 ตำบลรำแดง 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) 

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

        1.1.1) เชิงปริมาณ  :  ผูเรียนมีการจัดทำผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรืองานวิจัย รอยละ 100 มีการมีการนำไปใชประโยชนจริงในระดบัสถานศึกษา 

     1.1.2) เชิงคุณภาพ  :   ผูเรียนมีการนำผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงท้ังระดับและไดรับรางวัลจากการประกวดท้ังในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับชาติ 

     1.1.3) ผลสะทอน  :  ผูเรียนมีการพัฒนาตนเองดานทักษะการคิดวิเคราะห ซ่ึงเปน
ทักษะการเรียนรูที่เกิดจากประสบการณการจัดทำผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัย 

  2) จุดเดน  
    ประเด็นท่ี 1. ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 



          1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
            ผูบริหารสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
           1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
              การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาทางวิทยาลัยฯ ไดรับความรวมมือ
กับสถานประกอบการ หนวยงาน และชุมชนเปนอยางดี 
           1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
              สถานศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาเปนไปตาม
ประเด็นการพิจารณาในระดับยอดเยี่ยม 

ประเด็น  2. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
            2.1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                2.1.1  ผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย เปนผลงาน
ท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ อยูในระดับยอดเยี่ยม     
                2.1.2 ผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย เปนผลงาน
ท่ีมีการนำไปใชประโยชนจริง ท้ังแกเกษตรกรและการบริการชุมชน 
    3) จุดท่ีควรพัฒนา  
    ประเด็น 1. ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
           1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
               ควรของบประมาณเพิ่มเติมจากตนสังกัด เพื่อใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และงานฟารมของสถานศึกษา 
           1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
               การรวมมือกับหนวยงานตางๆ ตองมีการพัฒนาทุกดานทั้งการเรียนการสอน และการ
จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหตรงกับตลาดแรงงาน 
           1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
                1.3.1 สรางความเขาใจ และความตระหนักของการบริการชุมชนแกบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
               1.3.2 พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหมีความหลากหลายและเพ่ิมจำนวนหลักสูตร
ในการใหบริการใหมากข้ึน 
                1.3.3 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรในทองถิ่นในการบริการชุมชนเพ่ิม
มากข้ึน 
 

ประเด็น  2. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
           2.1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                2.1.1  ควรมีการจัดงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใชในการพัฒนาการการจัดผลงาน
ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยไดอยางเต็มท่ี 
    4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
    ประเด็น 1. ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
           1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 



                    ๑.๑.๑ ไมมี 
           1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
                     ๑.๒.๑ ไมมี 
            1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
                ๑.๓.๑ ประชุมชี้แจงบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อสรางความเขาใจ และให
ตระหนักถึงความสำคัญในการบริการชุมชน 
                 ๑.๓.๒ ขอความรวมมือใหบุคลากรของวิทยาลัยฯและแผนกวิชาตางๆเขียน
หลักสูตรบริการชุมชนเพ่ิมข้ึน 
                ๑.๓.๓ ทำความรวมมือกับองคกรในทองถ่ินเพ่ือนำนวัตกรรมไปถายทอดสูชุมชน 
  ประเด็น  2. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
            2.1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                2.1.1  การพัฒนางานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย เปนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีใช ผลลัพธการเรียนรูเปนเปาหมาย ผูเรียนควรลงมือปฏิบัติจริง ฉะนั้นสถานศึกษาควรมี
การสนับสนุนท้ังดานสถานท่ี โรงเพาะฟก บอและวัสดุอุปกรณ ใหพอเพียงกับการจัดมือทำผลงานของผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรู 
ขอการประเมิน คา

น้ำหนัก 
คา

คะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนท่ีได 100 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 
100 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรู 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  
 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
ขอการประเมิน คา

น้ำหนัก 
คา

คะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนท่ีได 23 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100)   
/ 25 

92.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 
  



ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ขอการประเมิน คา

น้ำหนัก 
คา

คะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 3 6 
3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10 
3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75 
ผลรวมคะแนนท่ีได 91 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 
95 

95.79 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 
5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน 

 
ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ขอการประเมิน คา
น้ำหนัก 

คา
คะแนน 

คะแนนท่ีได 
(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรบัปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได 25 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 
25 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ขอการประเมิน คา
น้ำหนัก 

คา
คะแนน 

คะแนนท่ีได 
(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ี
เนนผูเรียนเปนสำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียน
การสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 2 4 

ผลรวมคะแนนท่ีได 79 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 
85 

92.94 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
ขอการประเมิน คา

น้ำหนัก 
คา

คะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน หรืองานฟารม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 
3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงาน
ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได 65 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 
65 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  
 
 



ประเด็นการประเมินท่ี 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 
ขอการประเมิน คา

น้ำหนัก 
คา

คะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนท่ีได 30 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 
30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 
5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
ขอการประเมิน คา

น้ำหนัก 
คา

คะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนท่ีได 45 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 
45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหง
การเรียนรู 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
ขอการประเมิน คา

น้ำหนัก 
คา

คะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ำหนักxคา
คะแนน) 

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได 12 
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 
15 

80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

รอยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 97.27 
ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100 
ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92 
ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 95.79 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 97.07 
ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 92.94 
ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100 
มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95 
ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100 
ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.91 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 



สวนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 
ที่กำหนดเพิ่มเติม  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา  

 

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา         
มาศึกษา วิเคราะหเพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมี
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
1.1 ดานความรู 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

 แผนงานโครงการ  
1) โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

แผนงานโครงการ 
1) โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบของ
ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
2) โครงการปรับปรุงสำนักงานศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษา  
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผน
ธุรกิจ  

2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
แผนงานโครงการ 
1) กิจกรรมการประชมุวิชาการ อกท.ระดับหนวย  
2) กิจกรรมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค  
3) กิจกรรมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ  

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

1.การดูแลและแนะแนวผูเรียน  
แผนงานโครงการ 
1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและเตรียม
ความพรอมในการเรียนอาชีวศึกษาประมง  
2) โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
อาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  

กิจกรรมที ่  1 กิจกรรมออกเย ี ่ยมบ าน 
หอพัก บานเชา ที่พักอาศัย ของนักเรียน 
นักศึกษา  



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

กิจกรรมที ่ 2 กิจกรรมพัฒนาฝกอบรม
วิชาชีพ  

3) โครงการจัดประชุมผูปกครอง  
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการ พัฒนาทักษะชีวิต (โครงการเรียนฟรี 
15 ป)  
2) โครงการตอบแทนบุญคุณแผนดิน  
3) โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรปาไม  
4) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  
5) โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาดวยกิจกรรม 
อกท.  
6) โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  

3. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษาและภาวะมี
งานทำ 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน

ระบบ 
แผนงานโครงการ  
1) โครงการการพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือ กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
2) โครงการสำรวจความตองการกำลังคนดาน
วิชาชีพ และศักยภาพของสถานศึกษา  

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม  

แผนงานโครงการ  
1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  
แผนงานโครงการ  



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน
แผนการสอนฐานสมรรถนะ  
2) โครงการตรวจคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู
และติดตามนิเทศการจัดการเรียนรู  
3) โครงการพัฒนาครูผูสอนดานทักษะและ
เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน  

2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ี
เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียน
การสอน แผนงานโครงการ  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน
แผนการสอนฐานสมรรถนะ  

3. การจัดการเรียนการสอน  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน
แผนการสอนฐานสมรรถนะ  
2) โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  
3) โครงการพัฒนาสื่อ แพลตฟอรม ในการจัดการ
เรียนการสอนของครูยุค 4.0  
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชน
แหงการเรียนรู PLC  

4. การบริหารจัดการชั้นเรียน  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการปรับปรุง ซอมแซม อุปกรณสนับสนุน
การเรียน/หองปฏิบัติการ/หองประชุม  
2) โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี และภูมิทัศน
ภายในวิทยาลัย  
3) โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการทาง
ภาษาอังกฤษ (Sound Lab)  
4) โครงการยกระดับมาตรฐานหองเรียนให
ทันสมัย  
5) โครงการหองเรียนหองเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom) เพ่ือการจัดการเรียนการสอน แผนก
วิชาสามัญสัมพันธ  

5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
แผนงานโครงการ  
1) โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย  
2) โครงการคลังครูมืออาชีพเกษตร  
3) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูตามแผนพัฒนา
รายบุคคล  
4) โครงการพัฒนาระบบเสริมสรางสมรรถนะครู
และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง  
5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดวยระบบคุณภาพ  

6. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการปรับปรุงโครงสราง Local Network 
Information System  
2) โครงการพัฒนาระบบเครือขายและชุด
โปรแกรมบริหารจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหาร  
3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง  

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

2. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงานหรืองานฟารม  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน
ภายในวิทยาลัย  
2) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในวิทยาลัย  
3) โครงการปรับปร ุงระบบระบายน้ำภายใน
วิทยาลัย 4) โครงการซอมแซมระบบประปา
ภายในวิทยาลัย 5) โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
งานอาคารสถานท่ี 6) โครงการซอมบำรุงครุภัณฑ
ตางๆภายในวิทยาลัย  



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ 1. การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความ
พรอมนักศึกษาใหมระบบทวิภาคี  
2) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนฝก
ทักษะและประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพสถาน
ประกอบการ  
3) โครงการนิเทศ ติดตาม การฝกทักษะและ
ประสบการณ/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ  
4)  โ ค ร ง ก า ร ส ั ม ม น า หล ั ง ฝ  ก ท ั ก ษ ะ แ ล ะ
ประสบการณวิชาชีพ ในสถานประกอบการ  
5) โครงการพัฒนาครฝูกในสถานประกอบการ  
6) โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  
7) โครงการประชาสัมพันธ แนะแนว การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
8) โครงการพัฒนาหองปฏิบัติงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  
9) โครงการพัฒนาครฝูกในสถานประกอบการ  
10) โครงการจัดทำแผนการเรียนและแผนฝก
อาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง 
พุทธศักราช 2563  
11) โครงการนิเทศการจัดการเร ียนการสอน
นักเรียนนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคทวิภาคีท่ี
ฝกอาชีพในสถานประกอบการ  

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู 

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  
3) โครงการประชุมจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเอง ปการศึกษา 2564  
4) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำป
งบประมาณ 2565 ของสถานศึกษา  



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
5) โครงการสงเสริมศักยภาพดานการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล  

2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการสราง และพัฒนาความรวมมือของ
หนวยงาน สถานประกอบการและภาคีเครือขาย
ท้ังในและตางประเทศ  
2) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูมาตรฐานอาชีพ
ของสถานประกอบการ  

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา  
แผนงานโครงการ  
1) โครงการศูนยซ อมสรางเพื ่อช ุมชน (Fix it 
center Thailand 4.0)  
2) โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  
3) โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
งานวิจัย 

1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

แผนงานโครงการ  
1) โครงการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการทำวิจัย 
สิ ่งประดิษฐ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการ
ประมงของครู บุคคลากร  
2) โครงการสนับส งเสร ิมสน ับสนุนนำเสนอ
เผยแพรผลงานวิจัย ครู บุคลากร  
3) โครงการนำเสนอผลงานวิชาการของ นักเรียน 
นักศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท  
4) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เอสโซ 
อาชีวศึกษาของ นักเร ียน นักศึกษาวิทยาลัย
ประมงติณสูลานนท  
5) โครงการประกวดโครงการประกวดแขงขัน
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมอาชีวศึกษา ระดับอศจ. 
ภาค ชาติ ของผูเรียน  
6) โครงการสนับส งเสร ิมสนับสนุนการว ิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด านการประมงของ
ผูเรียน  
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การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการประกันภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 (ออนไลน) 

ระหวางวันท่ี 29 - 30 มีนาคม 2565 ณ หองประชุมแสมบาน 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการตรวจแฟมการประเมินตนเอง 

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ณ หองประชุมแสมบาน 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการตรวจแฟมการประเมินตนเอง 

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ณ หองประชุมแสมบาน 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประชุมคณะกรรมการบันทึกขอมูลออนไลน  

วันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ณ หองประชุมแสมบาน 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะกรรมการบันทึกขอมูลงานประกันคุณภาพฯ ออนไลน 

ระหวางวันท่ี 17 - 20 พฤษภาคม 2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
 
 
 
 



 
 


