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ค าน า 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (Strategy planning) พ.ศ. 2564 - 
2568 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561  โดยมีความ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2560 - 2579 สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์เขต
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยและ
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ซึ่งประกอบด้วย สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย ทิศทางของการศึกษา กลยุทธ์การ
จัดการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพของวิทยาลัย ปัจจัยสิ่งแวดล้อม  
น ามาท าข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  และตัวชี้วัด  และได้
น ามาจัดท าแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ ตามกลยุทธ์ที่ก าหนด  
ในระหว่างปีการศึกษา 2564 - 2568 

 ขอขอบคุณครู บุคลากรทุกฝ่าย ชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้น าศาสนา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษ า
ปัตตานี ฉบับนี้จนส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้  และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้จะเป็นแผน
แม่บทของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อันจะเป็นแผนน าวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีไปสู่เป้าประสงค์ที่วางไว้
ต่อไป  
 
            
                 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
                                                                                         กันยายน  2563 
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บทที่ 1 
สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 

 
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 1.1.1  ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
          ที่ตั้ง       เลขที่ 10 ถนนหนองจิก ต าบลสะบารัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
         รหัสไปรษณีย์  94000 
            โทรศัพท ์        073 333 000  โทรสาร 073 333 6185 
            E-mail           pattani03@vec.mail.com   
                   Website        www.pnvc.ac.th  

    1.1.2 ประวัติสถานศึกษา 

                เมื่อปี พ.ศ. 2497 กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งโรงเรียนช่างไม้ปัตตานี และโรงเรียนการช่างสตรี
ปัตตานี ที่บริเวณถนนสะบารัง ริมคลองสามัคคี ทั้งโรงเรียนช่างไม้ และโรงเรียนการช่างสตรี ใช้อาคารเก่าของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี (โรงเรียนประจ าจังหวัดชาย บริเวณหอสมุดเฉลิมราชกุมารี ปัจจุบัน) พ้ืนที่ยาว
ตั้งแต่สะพานสามัคคีไปจรดหมู่บ้านสะบารัง ในปีนี้อธิบดีกรมอาชีวศึกษาชื่อ นายสนั่น สุมิตร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานีชื่อ นายสุชาติ บุญยรัตน์พันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดชื่อ นายเถียร พรหมภัตต์ การเปิดรับนักเรียน
รุ่นแรกจัดการรับสมัครโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ครูใหญ่โรงเรียนการช่างสตรีคนแรกคือ นางสาว
ไพจิตร  เศวตวรรณ ย้ายมาจากโรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช มีครูที่ท าการสอน 2 คน คือ คุณครูข
นิษฐ์ มโรหบุตร ย้ายมาจากโรงเรียนการช่างสตรีสงขลาและคุณครูสมพร ประสพศุกร์ (หวานจิตต์) ได้รับการ
บรรจุใหม่  
        ปีการศึกษา 2497 ซึ่งเป็นปีแรกโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ได้เปิดสอนเย็บปักถักร้อย 
งานฝีมือ ท าอาหาร ดอกไม้สด มีนักเรียน 60-70 คน ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จ้างเรียนคนละ 30 บาทต่อเดือน 
ครูประจ าชั้นเป็นเจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้ เปิดสอน 2  ระดับ คือ 
              1. ระดับมัธยมต้น (แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร 2 ปี (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
              2. ระดับมัธยมศึกษา (แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร 3 ปี (เทียบเท่าชั้นมัธยมปีที่ 6)  
รับนักเรียนที่จบมัธยมปีที่ 3 
        ปี พ.ศ. 2498 ครูใหญ่ไพจิตร เศวตวรรณ อยู่ได้ 1 ปี ในได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนการช่างสตรีนครปฐม และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2498 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นางขนิษฐ์  
มะโรบุตร ครูโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่และได้ด ารงต าแหน่งจนกระทั่งเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2522 รวมเวลาที่ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ทั้งสิ้น 24 ปี 
        ปี พ.ศ. 2499 กรมอาชีวศึกษาให้จัดหาที่ดิน เป็นที่จัดตั้งโรงเรียนการช่างชายปัตตานีและ
โรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี โรงเรียนการช่างชายปัตตานีได้ที่ดินอยู่ตรงสี่แยกวงเวียนหอนาฬิกา (ปัจจุบัน) 
เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ และโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ได้ที่ราชพัสดุติดกับโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัด 
(โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูลปัจจุบัน) มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ กรมอาชีวศึกษาได้ตั้งงบ ประมาณเพ่ือซื้อที่ดิน
สร้างโรงเรียน  เป็นเงิน 351,220 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
             ปี พ.ศ. 2500-2502 ได้รับงบประมาณเพ่ือถมที่และสร้างอาคารเรียน ลักษณะอาคาร
เรียนที่สร้างเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 1 หลัง และอาคารครัว 1 หลัง แล้วเสร็จในปี 2502 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (พ.ศ.2564 - 2568)  หน้า 5 
 

         ปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้ย้ายจากอาคารเรียนเดิมมายังสถานที่ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2502 สถานที่ใหม่ตั้งอยู่ เลขท่ี 10 ถนนสะบารัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ทั้งหมดทั้งหมด 32  ไร่ 
3 งาน 42 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาในปัจจุบัน  
         ปีการศึกษา 2502 ได้เปิดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง และลดชั้นเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยรับนักเรียนที่ส าเร็จชั้น ม.3 และ ม.6  
            ปี พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเรือนไม้ใต้ถุนสูง 1 หลัง  
            ปีการศึกษา 2508 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในโครงการขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งมี
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 ปี ได้เปิดแผนกวิชาต่าง ๆ ดังนี้  
                   - แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ  
                 - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
                  - แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
                  - แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม 3 สาขา ได้แก่  ช่างเครื่องเคลือบดินเผา, ช่างหนัง, ช่าง
โลหะรูปพรรณ รวมเรียกว่า แผนกคหกรรมศาสตร์ เปิดสอนวิชาเลือก เสริมสวย  การท าดอกไม้แห้ง เย็บปัก
ถักร้อยและอ่ืน ๆ  

 ปี พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณสร้างโรงหัตถกรรม 1 หลัง ให้ใช้ในการเรียนหัตถกรรม  
 ปี พ.ศ. 2508 งดรับนักเรียนในชั้นมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูงปีที่  1 ปีที่  2 และปีที่  3  

ลงตามล าดับ  
 ปี พ.ศ. 2509 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นเรือนไม้  
    ปี พ.ศ. 2510 ได้สร้างอาคาร เรือนปฏิบัติการ 1 หลัง  
    ปีการศึกษา 2511 รับนักเรียนชั้น ม.ศ.3 เข้าเรียนชั้น ม.ศ.4 สายอาชีพเพียงอย่างเดียว  
    ปีการศึกษา 2516 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา

ปัตตานี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2516 
    ปีการศึกษา 2518 เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 มีหลักสูตร 

2 ปี (ม.ศ.4 และ ม.ศ.5)  
    ปีการศึกษา 2519 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปิดแผนกวิชาพณิชยการอีก 1 แผนกวิชา 

และปีนี้ได้ยุบแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม  
 ปีการศึกษา 2520 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2520 

หลักสูตร 1 ปี  
 ปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารตึก คหกรรมศาสตร์ เป็นอาคาร  

2 ชั้น เต็มตามโครงการ 1 หลัง 
 ปี พ.ศ. 2521 กรมอาชีวศึกษามีโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ โดยโครงการเงินกู้ของ

ธนาคารโลกที่จังหวัดปัตตานีเป็นแห่งแรกของเขตการศึกษา 2 เขต 4 จังหวัดภาคใต้ เพ่ือเป็นศูนย์ กลาง ใน
การเรียนวิชาชีพของโรงเรียนสายสามัญในจังหวัดปัตตานี และในจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ในระยะ 15 กิโลเมตร 
กรมอาชีวศึกษาจึงได้ให้อาจารย์พิเชษฐ์ คงทน ผู้อ านวยการกองวิทยาลัย เทคนิคขณะนั้น และเจ้าหน้าที่มา
ส ารวจพ้ืนที่และในที่สุดได้ด าเนินการปลูกสร้างตึกศูนย์ฝึกวิชาชีพแห่งนี้และแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2524 โดยใช้
พ้ืนที่ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 ปี พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นางสาวรัตนา รัตนโกมล ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียน
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  

ปีการศึกษา 2522 กรมอาชีวศึกษาได้เปิดสาขาวิชาพณิชยการ ภาคนอกเวลา 1 ห้องเรียน  
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ปีการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช  2524  เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี  

ปีการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  
(ปวท.) สาขาการเงินการธนาคาร เพ่ิมอีก 1 สาขา และได้ยกฐานะจากโรงเรียนอาชีวศึกษาปัตตานี เป็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2525 

ปีการศึกษา 2526 กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
2 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี  และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

ปี พ.ศ. 2526 วิทยาลัยฯได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการซึ่งเป็น
อาคาร 4  ชั้น  24  ห้องเรียน  

ปีการศึกษา 2527 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษาให้เปิดรับนักศึกษาเพ่ิมเติม คือ  
        - ระดับ ปวช. เปิดสาขาวิชาศิลปะประยุกต์  
        - ระดับ ปวส. (พิเศษ)  เปิดรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาโดยรับจากนักศึกษาที่ส าเร็จ

มัธยมศึกษาปีที ่ 6 สายสามัญที่เลือกเรียนแผนการเรียนวิชาชีพ  
        - ระดับ ปวท. เปิดสาขาวิชาการบัญชี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
        - ระดับ ปวส  เปิดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
ปี พ.ศ. 2529 กรมอาชีวศึกษาได้มีค าสั่งย้ายนางสาวรัตนา รัตนโกมล ไปด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และแต่งตั้ง นางกันยา  อเนกชัย จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มา
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  

ปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยฯ  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ เป็นอาคาร 4 ชั้น 
คือ อาคารคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน  และได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร และหอประชุมอีก 1 หลัง  

ปี พ.ศ. 2531 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นางสมจิตต์ กะระณา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีต่อจาก นางกันยา อเนกชัย ซึ่งได้รับรับค าสั่งไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ฝึก
วิชาชีพปัตตานี  

ปี พ.ศ. 2531  วิทยาลัยฯ ได้งบประมาณสร้างอาคารแสดงและจ าหน่ายผลผลิต 1 หลัง        
ปี พ.ศ. 2533 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นางสินีนาฎ ศิลปาจารย์ จากวิทยาลัย อาชีวศึกษา

ภู เก็ต ด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปั ตตานี  ต่อจาก นางสมจิตต์  กะระณา  
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  

ปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยฯ ได้รับอนมุัติให้เปิดรับนักศึกษาระดับปวท.สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
      ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้ยุบ ปวท. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

และเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใหม่ ดังนี้  
               - ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยรับจากผู้จบ ม.6 
               - ระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ  
      ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้เปิดท าการสอน 3 หลักสูตร คือ  
               - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
          - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
          - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  
      ปี พ.ศ. 2540 นางสินีนาฏ ศิลปาจารย์ ได้รับแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญกรม

อาชีวศึกษา และแต่งตั้งนางโกสุม สุทธิสิงห์ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อยู่
เพียง 1 ปี เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ 2541 
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                    ปี พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาแต่งตั้งนางสาวถนอมศรี รัฐบุตร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จนถึงปี พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามีค าสั่ง
ให้นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ช่วงนี้เป็นช่วงที่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานีมีอาคารพร้อมในจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาภายใน
อาคารและการจัดภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ห้องประชุม , ห้องปฏิบัติงาน , ห้องเรียนแผนกวิชา
เลขานุการ, ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Self-access learning), ห้องอินเตอร์เน็ต, มีห้องหมอภาษา
ทดสอบการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและปรับปรุงพัฒนาให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ได้
ชัดเจนถูกต้อง,ปรับปรุงเพ่ิมสถานที่พักผ่อนและเพ่ิมบรรยากาศให้ร่มรื่นน่าอยู่ยิ่งขึ้น เปิดร้านจ าหน่ายอาหาร
กลางวันบุฟเฟ่ต์ ชื่อร้าน “เทียนทอง” บริการอาหารกลางวันแก่บุคคลภายนอก ราคาหัวละ 49 บาท เป็นที่
ฝึกงานของนักเรียนคหกรรม อาหาร และสาขาการโรงแรมและบริการ เริ่มส่งเสริมการท าโรตีกรอบและน้ า
ปรุงแกงส้มออกตลาด  

         ปี พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามีค าสั่งให้นางสงบ พรหมจินดา จากวิทยาลัยการอาชีพท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจนถึงปี พ.ศ. 2550 กรม
อาชีวศึกษาปีค าสั่งให้ นางสงบ พรหมจินดา ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดพัทลุง ในช่วงนี้
ธุรกิจโรตีกรอบได้รับการส่งเสริมให้ศิษย์เก่ายึดเป็นอาชีพในโครงการส่งเสริมศิษย์เก่าประกอบอาชีพอิสระ 
ส่งเสริมให้มีการแสดงดิเกร์ฮูลูของนักศึกษาจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์
เยาวชนไทยรับถ้วยรางวัลประทานจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ (การประกวดดิเกร์ฮูลู) 
ในปี 2548  ช่วงนี้การรับนักเรียนใหม่มีนโยบายอยากเรียนสาขาใดต้องได้เรียน ไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 

         ปี พ.ศ.2547 เกิดสถานการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ วิทยาลัยต้องปรับลด
รอบการสอนไม่มีรอบบ่าย ชั่วโมงสุดท้ายแต่ละวันเลิกไม่เกิน 17.00 น. มีผลกระทบด้านปริมาณผู้เรียน 
นักเรียนนอกพ้ืนที่ปัตตานี เช่น นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ไม่กล้ามาเรียน ผู้ปกครองบางส่วนย้ายถิ่นและ
ส่งบุตรหลานไปเรียนจังหวัดอ่ืน 

         ปี พ.ศ.2550 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีค าสั่งให้นางสาวพูลสุข ธัชโอภาส 
จากวิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดตรัง มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้
ด าเนินการสานต่อโครงการพัฒนาธุรกิจโรตีกรอบสู่อุตสาหกรรม โดยปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุท าเป็นโรงงาน
ในโรงเรียนผลิตจ าหน่ายตลอดปี ปรับปรุงร้านอาหารเทียนทองเป็นร้านอาหารฮาลาลต้นแบบเปิด  
R paradise Spa พัฒนาห้องเรียนตามสภาวการณ์ ในสาขาการตลาด สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ในห้องเรียนทฤษฎี  เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนการสอน
ส่งเสริมการจัดการเรียนที่เป็นชิ้นงาน โครงการ น ามาต่อยอดด้วยกระบวนการวิจัย มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
เข้าแข่งขันได้รับรางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมต่อยอดเชิงธุรกิจ มีรายได้ มีอาชีพอย่างยั่งยืน 
        ปี พ.ศ.2562 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีค าสั่งให้นางสาธิตา ทันตเวช จาก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้สานต่อโครงการสร้าง
อาคารเรียน 4 ชั้น พัฒนาปรับเปลี่ยนห้องเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาเลขานุการ ปรับปรุงห้องผู้อ านวยการ 
ห้องประชุม ห้องจ าหน่ายโรตีกรอบ จัดซื้อรถตู้เพ่ิม จ านวน 1 คัน และได้รับงบประมาณจัดสร้างแฟลตที่พัก
อาศัย จ านวน 4 ชั้น 1 หลัง  ในปี พ.ศ.2563 มีการพัฒนาหลักสูตรระดับปวส. ทุกสาขาวิชา  
  

 1.1.3 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 

        1) สภาพชุมชน 
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            วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อยู่ท่ามกลางตัวเมืองมีสถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ห่างไกลจากสถานบันเทิง มีแหล่งที่พักอาศัยส าหรับนักเรียน นักศึกษา มีบ้านพักภายในสถานศึกษาของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษา บรรยากาศดี ร่มรื่น พร้อมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน  
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ภาษาถ่ิน 
        2) สภาพเศรษฐกิจ 
            ครู บุคลากร ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีด ารงชีวิตตามอัตภาพของเงินรายได้ที่ได้รับและ
ฐานะทางครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่ยากจนจึงรู้จักประหยัด มัธยัสธ์ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด ารงชีวิต และมีการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
 3) สภาพสังคม 
       ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีความเป็นอยู่ที่สงบ มีระเบียบวินัย เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

   1.1.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
   1) ปรัชญา 
               ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม เลิศล้ าวิชา พัฒนาสังคม 
   2) อัตลักษณ์ 
               ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝ่ใจบริการตรงเวลา 
   3) เอกลักษณ์ 
               สถาบันพัฒนาวิชาชีพ เพื่ออาชีพ 
 

   1.1.5 หลักสูตรการเรียนการสอน 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้าง ดังนี้ 
    (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 ด าเนินการเปิดสอน 4 
ประเภทวิชา (จ านวน 10 สาขาวิชา /10 สาขางาน)  คือ 
      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   - สาขาวิชาการบัญชี/สาขางานการบัญชี  
   - สาขาวิชาการตลาด/สาขางานการตลาด  
   - สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขางานการเลขานุการ 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
      ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   - สาขาวิชาการโรงแรม/สาขางานการโรงแรม  
      ประเภทวิชาคหกรรม 
   - สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น  
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขางานอาหารและโภชนาการ 
    
  
       ประเภทวิชาศิลปกรรม 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก   
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นายวิทยา ต่ันยืนยง 
ผู้อ านวยการ 

นายโกวิทย์ นวลศรี นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล นางประกายแก้ว ศุภอักษร นางศศิธร อ่อนโพธิ์เต้ีย 

  (2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ด าเนินการเปิดสอน                         
4 ประเภทวิชา (จ านวน 11 สาขาวิชา / 16 สาขางาน) คือ 
        ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
   - สาขาวิชาการบัญชี / สาขางานการบัญชี 
   - สาขาวิชาการตลาด / สาขางานการตลาด 
   - สาขาวิชาการจัดการส านักงาน / สาขางานการจัดการส านักงาน 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล / สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
   - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 
         - สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป  
         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
   - สาขาวิชาการโรงแรม 
          - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม  
          - สาขางานครัวโรงแรม  
          - สาขางานแมบ่้านโรงแรม 
          - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

- สาขาวิชาการท่องเที่ยว / สาขางานการท่องเที่ยว 
        ประเภทวิชาคหกรรม 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ / สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
          - สาขางานอาหารและโภชนาการ 
          - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
          - สาขางานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
         ประเภทวิชาศิลปกรรม  
   - สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 
                                        - สาขางานดิจิทัลอาร์ต 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
.1.16  แผนภูมิการบริหารงานของสถานศึกษา 
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    รูปที่ 1  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร  
             ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากร 
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ประเภท ทั้งหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา(คน) 

ผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการ 5 5 - 
ข้าราชการครู 38 38 38 
พนักงานราชการครู 15 13 15 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 22 - - 
ครูพิเศษสอน 10 7 10 
เจ้าหน้าที่ 6 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยาม
รักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 

14 - - 

รวม ครู 63 63 63 
รวมทั้งสิ้น 110 63 63 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2563) : งานบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางที่ 2  แสดงรายละเอียดข้อมูลจ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษา แยกตามประเภทต าแหน่ง ระดับการศึกษา 
 
 

ฝ่าย / แผนก จ านวนคน ต าแหน่ง ระดับการศึกษา 
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ชาย หญิง รวม คศ.3 คศ.2 คศ.1 

คร
ูผู้ช

่วย
 

เอก โท ตร ี

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญา
ตร

ี 

ฝ่ายบริหาร 1 4 5 3 2 - - - 5 -  
         รวม 1 4 5 3 2 - - - 5 -  
คณะวิชาบริหารธุรกิจ            
    แผนกวิชาการบัญช ี 1 6 7 1 6 - - - 5 2  
    แผนกวิชาการเลขานุการ - 3 3 1 - 2 - - 1 2  
    แผนกวิชาการตลาด 1 5 6 - 6 - - - 4 2  
    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3 5 1 4 - - - 3 2  
คณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว            
    แผนกวิชาการโรงแรมฯ - 2 2 2 - - - - - 2  
คณะวิชาคหกรรมศาสตร์            
    แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย - 1 1 - - 1 - - - 1  
    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ - 2 2 - 1 1 - - - 2  
    แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป - 1 1 1 - - - - 1 -  
คณะวิชาศิลปกรรม            
    แผนกวิชาวิจิตรศิลป ์ 2 3 5 3 2 - - - 2 3  
คณะวิชาพื้นฐาน            
    แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ ์ 5 2 7 - 3 4 - - 2 5  

รวม 11 28 39 12 23 5 - - 18 21  
ลูกจ้างประจ า            
พนักงานขับรถ 1 - 1 - - - - - - - 1 
พนักงานทั่วไป 2 1 3 - - - - - - - 3 

รวม 3 1 4 - - - - - - - 4 
พนักงานราชการ            
สายการสอน 3 12 15 - - - - - 2 13 - 
สนับสนนุการสอน 5 17 22 - - - - - 2 12 8 

รวม 8 28 37 - - - - - 4 25 8 
ลูกจ้างชั่วคราว            

ครูอัตราจ้างชั่วคราว /ครูจ้างพิเศษ 2 6 8 - - - - - - 8 - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 8 8 16 - - - - - - 4 12 

รวม 10 14 24 - - - - - - 12 12 
รวมทั้งสิ้น 33 75 109 12 23 5 - - 26 58 24 

                 ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์  2563) 
 

1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 1.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียน 

        ตารางที่ 3 จ านวนนักเรยีน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (พ.ศ.2564 - 2568)  หน้า 13 
 

 
ประเภท / สาขาวิชา 

 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี / ปทส. รวม
ทั้งสิ้น ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม 

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม                       
สาขาวิชาพณิชยการ            
 - สาขางานการบัญช ี 49 36 34 119 114 135 249 - - - 736 

 - สาขางานการขาย / การตลาด 11 7 7 25 19 19 38 - - - 126 

 - สาขางานการเลขานุการ - 6 7 13 - - - - - - 26 

 - สาขางานการจัดการส านักงาน - - - - 21 34 55 - - - 110 

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 23 32 82 63 73 136 - - - 436 

 - สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีก - - - - - 3 3 - - - 6 

ประเภทวิชาศิลปกรรม            

สาขาวิชา ศิลปกรรม            

 - สาขางานวิจิตรศลิป ์ - 1 3 4 - - - - - - 8 

 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 18 15 8 41 15 9 24 - - - 130 

 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก (ทวิภาคี) - - - - - 9 9 - - - 18 

ประเภทวิชา คหกรรม            

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป        - - -  

- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป - 1 - 1 - - - - - - 2 

- สาขาวิชาบริหารคหกรรมศาสตร ์(ทวิภาคี) - - - - 2 1 3 - - - 6 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ        - - -  

- สาขางานอาหารและโภชนาการ 25 16 28 69 21 16 37 - - - 212 

- สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) - - - - 15 18 33 - - - 66 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ        19 18 37 74 

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย        - - -  

 - สาขางานแฟช่ันและสิ่งทอ 4 2 4 10 - - - - - - 20 

 - สาขางานเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ - - - - 13 22 35 - - - 70 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว            

สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว            

- สาขาวิชาการโรงแรม 15 15 12 42 - - - - - - 84 

- สาขาวิชาการท่องเที่ยว - - - - 1 - 1    2 

- สาขางานการโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี) - - - - 28 13 41 - - - 82 

รวมท้ังสิ้น 62 50 55 406 312 352 664 19 18 37 1,107 
                        

ที่มา : งานทะเบียน 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 20  กุมภาพันธ์  2563) 

 

1.3.2 ข้อมูลด้านผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

สาขาวิชา/สาขางาน 
ภาคเรยีนที่ 
1/2562 

ภาคเรยีนที่  
2/2562 

ภาคเรยีนที่  
ฤดูร้อน/2562 หมายเหต ุ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
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ระดับ ปวช. 
 - สาขางานการบัญช ี - 2 2 5 25 33 - - -  
 - สาขางานการขาย / การตลาด - - - - 6 6 - - -  
 - สาขางานการเลขานุการ - 1 1 - 5 5 - - -  
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - 4 25 29 - - -  

รวมสาขาวิชาพณิชยกรรม           

 - สาขางานวิจิตรศลิป ์ - - - 1 - 1 - - -  
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก - - - 5 3 8 - - -  
รวมสาขาวิชาศิลปกรรม           
 - สาขางานแฟช่ันและสิ่งทอ - - - - 4 4 - - -  
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ - - - 2 18 20 - - -  
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 1 1 2 - - - - - -  
รวมสาขาวิชาคหกรรม           
 - สาขางานการโรงแรม - - - 2 7 9 - - -  
รวมสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว - - - 2 7 9 - - -  

รวม 1 4 5 19 96 115 - - -  
รวมผู้ส าเรจ็ระดับ ปวช. ทั้งสิ้น 20 100 120  

ระดับ ปวส. 
 - สาขางานการบัญช ี - - - 12 120 132 - 2 2  
 - สาขางานการตลาด - - - 2 16 18 1 - 1  
 - สาขางานการจัดการส านักงาน - - - - 32 32 - - -  
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 1 1 20 48 68 1 2 3  
 - สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีก - - - - 3 3 - - -  
 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก - - - 7 8 15 1 - 1  
 - สาขางานเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ - 5 5 - 19 19 - - -  
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ - - - 7 29 33 - - -  
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป - - - - 1 1 - - -  
 - สาขางานการโรงแรมและบริการ - 1 1 4 8 12 - - -  

รวม 0 7 7 52 281 333 3 4 7  
รวมผู้ส าเรจ็ระดับ ปวส. ท้ังสิ้น 55 292 347  

ระดับ ปริญญาตร ี
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ - - - 3 15 18 - - -  

รวมผู้ส าเรจ็ระดับ ป.ตรี. ทั้งสิ้น 3 15 18  
รวมผู้ส าเรจ็การศกึษาระดับ ปวช. และปวส. และ ป.ตรี ทั้งสิ้น 78 407 485  

 
 
 
 
  

1.4  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ อาคารเรียนและปฎิบัติการ 
 1) อาคารเรียน 1  (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) 

ลักษณะ อาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดอาคาร  กว้าง 13 เมตร  (รวมระเบียงทางเดิน)  ยาว  78  เมตร 
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เนื้อท่ี   624  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2540 
ราคาก่อสร้าง  13,440,000 บาท 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 
 
 
 
 
 
 

2) อาคารเรียน 2   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) 

ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดอาคาร  กว้าง 9.50 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน), ยาว 54.4  เมตร,สูง 15 เมตร 
เนื้อท่ี   513  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2526 
ราคาก่อสร้าง  6,120,000 บาท (เงิน งปม. 5,200,000 +  บ.ก.ศ. 920,000) 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 
 

 

 

 
 
 

3) อาคารเรียน 3   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) 

ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดอาคาร  กว้าง  10 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน), ยาว 58.5  เมตร,  
   สูง 16.55 เมตร 
เนื้อท่ี   1,782  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2530 
ราคาก่อสร้าง  6,995,264 บาท (เงินงปม. 5,497,632 +  บ.ก.ศ. 1,497,632) 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 
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4) อาคารเรียน 4   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น) 

ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
ขนาดอาคาร  กว้าง  10.6   เมตร  (รวมระเบียงทางเดิน) 
   ยาว  52   เมตร   สูง  7.22  เมตร 
เนื้อท่ี   513  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2520 
ราคาก่อสร้าง  918,050  บาท (เงินงปม.) 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 

 

 

 

 

 

5) อาคารเรียน 5   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4  ชั้น)  ตึกอ านวยการ 
  ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 

ขนาดอาคาร  กว้าง  12   เมตร  (รวมระเบียงทางเดิน)  ยาว  40.50   เมตร    
เนื้อท่ี 1,844 ตารางเมตร 

ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2533 
ราคาก่อสร้าง  8,600,000  บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 

 

 
 

 
6) หอประชุม และโรงอาหาร   (อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น) 

ลักษณะอาคาร  ตึก/ผนังก่ออิฐ/ซีเมนต์บล็อก มุงกระเบื้อง 
ขนาดอาคาร  กว้าง 28  เมตร ยาว  43.35  เมตร  สูง  9.10  เมตร 
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เนื้อท่ี 1,213.80   ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2530 
ราคาก่อสร้าง  2,656,000  บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 

 

 

 

 

 7) อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ 
ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง  12   เมตร  ยาว  32  เมตร    
เนื้อท่ี   384 ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2531 
ราคาก่อสร้าง  1,349,607  บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 

 

 

 

 

 8) อาคารชั่วคราว (อาคารละหมาด) 

ลักษณะอาคาร  อาคารไม้ ชั้นเดี่ยว/หลังคามุงกระเบื้อง 
ขนาดอาคาร  กว้าง  7.50  เมตร   ยาว  27  เมตร    
เนื้อท่ี   -  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2530 
ราคาก่อสร้าง  -  บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 
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9) อาคารป้อมยาม /ธนาคารโรงเรียน 
 ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  1 ชั้น 

ขนาดอาคาร  -   
เนื้อท่ี   -   ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2544 
ราคาก่อสร้าง  -    บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 

 

 

 

 
 

10) โรงจอดรถหลังอาคารเรียน 5  (หน้าอาคารเรียน 4) 
  ลักษณะอาคาร  หลังคามุง 

ขนาดอาคาร  - 
เนื้อท่ี   - 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2553 
ราคาก่อสร้าง  - 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 

 

 
 

 

 
11) แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

ลักษณะอาคาร  รถไฟจ าลอง 
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ขนาดอาคาร  - 
เนื้อท่ี   - 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2551 
ราคาก่อสร้าง   
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 

 

 

 

 

 
12) อาคารผลิตภัณฑ์อาหาร 

  ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร  - 
เนื้อท่ี   70  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2552 
ราคาก่อสร้าง  550,000.- บาท  (เงินบริจาค) 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

13) ทางเดินหน้าอาคารเรียน 5 
  ลักษณะอาคาร  หลังคามุงกระเบื้อง 

ขนาดอาคาร  - 
เนื้อท่ี   - 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (พ.ศ.2564 - 2568)  หน้า 20 
 

ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2553 
ราคาก่อสร้าง  - 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 

 

 

 

 

 

14) อาคารโรงงานในโรงเรียน (โรงงานโรตีกรอบ) 

ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีต 
ขนาดอาคาร  - 
เนื้อท่ี   - 
ปรับปรุงเป็นอาคารโรงงาน  พ.ศ. 2551 
ราคาก่อสร้าง  - 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 ข้อมูลแผนการรับ และแผนงบประมาณ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้ก าหนดเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษา และแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 - 2568 ดังนี้ 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (พ.ศ.2564 - 2568)  หน้า 21 
 

 1) แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 
 

ที ่ สาขางาน 
แผนการรับนักเรียน  

ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567  2568 

1 สาขางานการบัญชี 40 40 40 40 40 
2 สาขางานการตลาด 15 15 15 15 20 
3 สาขางานการเลขานุการ 15 15 15 20 20 
4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 40 40 40 40 
5 สาขางานการโรงแรม 20 20 20 20 20 
6 สาขางานอาหารและโภชนาการ 20 20 20 20 20 
7 สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ 15 15 10 15 15 
8 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 20 20 20 20 30 

รวม 185 185 180 190 205 
 
 

2) แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. 

ที ่ สาขางาน 
แผนการรับนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

1 สาขางานการบัญชี 180 200 200 200 200 
2 สาขางานการตลาด 20 40 40 40 40 
3 สาขางานธุรกิจค้าปลีก 20 30 30 30 30 
4 สาขางานการจัดการส านักงาน 40 40 40 40 40 
5 สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 60 60 90 90 90 
6 สาขางานการโรงแรม 20 30 40 40 40 
7 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 20 20 20 20 20 
8 สาขางานอาหารและโภชนาการ 20 40 40 40 40 
 สาขางานอาหารและโภชนาการ(ทวิ) 20 20 20 20 20 

9 สาขางานคหกรรมโรงแรม 10 10 10 10 10 
10 สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 20 30 40 40 40 
11 สาขางานดิจิทัลอาร์ต 20 40 40 40 40 

รวม 450 560 610 610 610 
 
 
 

 
บทที่ 2 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 25 ข้อก าหนด ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

         การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

         ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 

             ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

         ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

     ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข
ภาวะที่ดี 

         ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

           สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

        ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

     สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

           ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

     สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
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วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

         ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

     สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

         ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

     สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

           สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

         ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

         ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

     สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการอาชีวศึกษาและประเด็นการประเมิน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 กับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
และประเด็นการประเมิน 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
(5 ด้าน 25 ข้อประเมิน) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
๑.๑ ด้านความรู้  
 ๑.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๑.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
 ๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 

 ๑.๑ การดูแลผู้เรียนและแนะแนวผู้เรียน 
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๑.๘ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
 ๒.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น

ระบบ 
๒.๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ 
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 ๒.๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 ๒.๒.๒ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน 

 ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน 
๓.๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
๕.๕ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ 
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 

 
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
และประเด็นการประเมิน 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
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ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

(5 ด้าน 25 ข้อประเมิน) 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
 ๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 
๕.๑ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 
๕.๒ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
๕.๓ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
๕.๔ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน 
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
 ๔.๑ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

 

 ๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
๔.๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
๔.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

 

 ๑.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย 

 

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 มาตรฐาน
การศึกษาระดับสถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อ ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับภาควิชา จ านวน 5 ด้าน 
25 ข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  ระดับสถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อ ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 8 ข้อ 
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ข้อที่ ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ข้อที่ 1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ข้อที่ 1.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
ข้อที่ 1.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
ข้อที่ ๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ข้อที่ 1.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ข้อที่ 1.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ข้อที่ ๑.๘ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จ านวน 4 ข้อ 
 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ข้อที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
  ข้อที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ข้อที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  ข้อที่ 2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 ข้อ 
3.1 ครูผู้สอน 
 ข้อที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
 ข้อที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ข้อที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ข้อที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 ข้อที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม จ านวน 3 ข้อ 
 ข้อที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ข้อที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน จ านวน 5 ข้อ 
 ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
 ข้อที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 ข้อที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 ข้อที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา   
 ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  ระดับภาควิชา จ านวน 5 ด้าน 16 ข้อ ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 6 ข้อ 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (พ.ศ.2564 - 2568)  หน้า 27 
 

ข้อที่ ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ข้อที่ 1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ข้อที่ ๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ข้อที่ 1.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ข้อที่ 1.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ข้อที่ ๑.๘ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จ านวน 4 ข้อ 
 ข้อที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ข้อที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
  ข้อที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ข้อที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  ข้อที่ 2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 ข้อ 
ข้อที่ 3.1 ครูผู้สอน 
 ข้อที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
 ข้อที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ข้อที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม จ านวน 3 ข้อ 
 ข้อที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี) 
 ข้อที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
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 หมายถึง การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วย การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
 

ข้อที ่๑.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 ค าอธิบาย 
    สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
     ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาโดยพิจารณาในภาพรวม
ของสถานศึกษา 
  การค านวณ 
   จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส.ที่ส าเร็จการศึกษาของรุ่น   

 
  จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

  การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน 
  ๒. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
  ๓. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
  ๔. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
  ๕. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
  6. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา 
  เกณฑ์การประเมิน 
 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
ข้อที่ ๑.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ค าอธิบาย 
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   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกท้ังด้าน
จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท .) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
  การประเมิน 
    ๑. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
    ๒. ผู้เรียนร้อยละ 6๐ – 6๙.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยได้รับ
ผลการประเมินในระดับเหรียญทองเหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 
    ๓. ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดย
ได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด  
    ๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยได้รับ
ผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
   ๕. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  
โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ 
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 การตรวจสอบข้อมูล 
1. จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา  

         2. จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มี
ภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
     ๔. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 
  เกณฑ์การประเมิน 
 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ ก าลังพัฒนา 

ข้อที่ ๑.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 ค าอธิบาย 

   สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจงัหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

  การประเมิน 
     ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือมีผลการประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

  การค านวณ 
          จ านวนผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

                      จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

   

 

 

  การตรวจสอบข้อมูล 
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     1. สถานศึกษามีกระบวนการการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
     2. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     ๓. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     4. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว 
และระดับ 5 ดาว 
 เกณฑ์การประเมิน 
    น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนยบ์่มเพาะฯ ในระดบั 5 ดาว ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศนูย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศนูย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว ๓ ด ี
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศนูย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ หรือมีผลการประเมินศนูย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว ๑ ก าลังพัฒนา 

 
ข้อ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 ค าอธิบาย 
    สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือมีการน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
  การประเมิน 

   1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา 

   2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
จังหวัด 

   3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
ชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค 

   4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
จังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ 

   5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงใน
ระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
นานาชาติ 
 
 
  การตรวจสอบข้อมูล 
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     1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ในระดับสถานศึกษา 
     ๒. การน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ  
     ๓. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
  หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไม่นับรางวัลชมเชย 
 เกณฑ์การประเมิน 
    น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ ก าลังพัฒนา 

ข้อที่ ๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ
เข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
  การประเมิน 
     ๑. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
     ๒. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
     ๓. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
     ๔. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 
     ๕. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 
  หมายเหตุ  
     1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญ
เงิน เหรียญทองแดงหรือรางวัลอ่ืนๆ ไม่นับรางวัลชมเชย 
     2. การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงานหรือ
องค์กรในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของสถานศึกษาที่
จัดขึ้นเอง โดยร่วมกับต่างประเทศหรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
     1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
     ๒. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 เกณฑ์การประเมิน 
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 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
 

ข้อที่ ๑.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ค าอธิบาย 
    จ านวนผู้ เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) ชั้นปีที่  3 และผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 ระดับ ปวช. 
  - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ระดับ ปวส. 
  - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  การประเมิน 
  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
  การค านวณ 

จ านวนผู้เรียนปวช.๓ และ ปวส.๒ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรก 
       จ านวนผู้เรียนปวช.๓ และ ปวส.๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  การตรวจสอบข้อมูล 
    ๑. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

   ๒. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
   ๓. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
   ๔. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
   ๕. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  

 
 
 
 เกณฑ์การประเมิน 
 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ร้อยละ =
  

× ๑๐๐ 
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ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

ข้อที่ ๑.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ค าอธิบาย 
   จ านวนผู้ เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3 และผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
     ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
  การค านวณ 

จ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
    จ านวนผู้เรียนปวช. ปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  การตรวจสอบข้อมูล 
    ๑. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
    ๒. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
    ๓. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
    ๔. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ได้ คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
    ๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
 เกณฑ์การประเมิน 
    น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
 

ข้อที่ 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ค าอธิบาย 

ร้อยละ = × ๑๐๐ 
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ร้อยละ 
= 

 

X ๑๐๐ 

    ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อโดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 
  การประเมิน 
     ร้อยละของผู้ส า เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.  
ทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

  การค านวณ 
         จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีมีงานท าหรือศึกษาต่อ  
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  การตรวจสอบข้อมูล 
     1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
     ๒. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา 
     ๓. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา 
     ๔. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
     5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงาน
ท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
     6. มีผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

 เกณฑ์การประเมิน 
 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

 หมายเหตุ 
   ๑. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง การท างานหรือศึกษาต่อในสาขาวิชา

ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
   ๒. ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้พิจารณาเฉพาะการท างาน  

หรือการประกอบอาชีพอิสระ ไม่นับรวมการศึกษาต่อ 
 
 

ด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑ 

ข้อที่ ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ค าอธิบาย  
   สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  

มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
   การประเมิน 
 ๑) สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุง

หลักสูตร 
  ๒) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
  ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 

  ๔) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา 
  ๕) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การตรวจสอบข้อมูล 
   1. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
    ๒. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 
    ๓. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
   ๔. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    ๕. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

          เกณฑ์การประเมิน 
 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓  ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑  ๑ ก าลังพัฒนา 

 
 
ด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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ข้อที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
 การค านวณ 

ร้อยละ=
จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ

จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด
×๑๐๐ 

  
 การตรวจสอบข้อมูล 
    1. จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
    2. จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
  เกณฑ์การประเมิน 
    น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
ข้อที่ ๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค าอธิบาย 
   สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ข้อที ่2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏบิัติ ประกอบด้วย 
 การประเมิน 
 ๑) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 ๒) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัด 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
 ๔) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด 
การเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๕) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ 
วิธีการที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 การตรวจสอบข้อมูล 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (พ.ศ.2564 - 2568)  หน้า 38 
 

     ๑. ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา  
    ๒. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
    ๔. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    ๕. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ 
วิธีการที่หลากหลาย 
 เกณฑ์การประเมิน 
 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓  ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑  ๑ ก าลังพัฒนา 

 
 ข้อที่ 2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 การค านวณ 

ร้อยละ =

จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด
× ๑๐๐ 

 การตรวจสอบข้อมูล 
    1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา  
    2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน  
 เกณฑ์การประเมิน 
 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
 
 
ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
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ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ท าหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน  

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน 
ข้อที่ ๓.๑ ครูผู้สอน 
 ค าอธิบาย 
    สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 

 ข้อที่ ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน 
   ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้และท าวิจัยเพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

การประเมิน   
 ๑) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
 ๒) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
 ๓) ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๔) ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
 ๕) ร้อยละของครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ

เรียนรู้ 
การค านวณ 
   ก าหนดให้ 

           N  = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
           V  = จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
           W = จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
           X  = จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
           Y  = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
     Z  = จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

 

ร้อยละเฉลี่ย=  100{V+W+X+Y+Z} 
    5N 

 
 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา  
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2. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
3. จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน 
4. จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน 

ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
    5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
    6. จ านวนครูผู้สอนที่ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมิน 
น าค่าร้อยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 5  ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4  ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3  ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2  ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 1  ก าลังพัฒนา 

 
 ข้อที่ 3.๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ค าอธิบาย 
   ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน

และรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นผู้เสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 

การประเมิน  
   ๑) ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   ๒) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็น

ปัจจุบัน 
   ๓) ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ๔) ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน 
   ๕) ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
การค านวณ 
ก าหนดให้ 

N  =  จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
V  =  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
W =  จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
X  =  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
Y  =  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
Z  =  จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 

 

ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 
    5N 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา  
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2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
6. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 

เกณฑ์การประเมิน 
น าค่าร้อยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 5  ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4  ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3  ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2  ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 1  ก าลังพัฒนา 

  
ข้อที่ ๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ค าอธิบาย 
   ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือ
เผยแพร่  

การประเมิน 
   ๑) ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
   ๒) ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
   ๓) ร้อยละของครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
   ๔) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   ๕) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ

ยอมรับ หรือเผยแพร่ 
การค านวณ ก าหนดให้ 

N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
V = จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
W= จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
X = จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
Y = จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
Z = จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 

หรือเผยแพร ่
ร้อยละเฉลี่ย   =  100{V+W+X+Y+Z} 
    5N 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา  
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2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
3. จ านวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
4. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
6. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 

หรือเผยแพร่  
เกณฑ์การประเมิน 
น าค่าร้อยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 5  ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4  ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3  ด ี
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2  ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 1  ก าลังพัฒนา 

 
๓.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้การบริหาร  
จัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

  ข้อที่ ๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ค าอธิบาย 
   ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาและใช้
นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การประเมิน 
๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 
๕) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การตรวจสอบข้อมูล 
๑. การมสี่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๓. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 
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๕. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

หมายเหตุ :ส าหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน 

เกณฑ์การประเมิน 
น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕  5  ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔  4  ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓  3  ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒  2  ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑  1 ก าลังพัฒนา 

 
ข้อที่ ๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ค าอธิบาย 
     ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

การประเมิน 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 

     3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
     4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

การตรวจสอบข้อมูล 
   ๑. ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
   ๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๓. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   ๔. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๕. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
    น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
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ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕  5  ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔  4  ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓  3  ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒  2  ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑  1  ก าลังพัฒนา 

 
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
รายละเอียดดังนี้ 
ข้อที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ค าอธิบาย 
    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีข้ึนเพื่อให้
สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                   
  การประเมิน 
     การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 

 1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ 

สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ  
   2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน  
  ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
   3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง  
   3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
   3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
   4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
 
  ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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   5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

 การตรวจสอบข้อมูล 
  ๑. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
  ๒. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
  ๓. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
  4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา    
  5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
 เกณฑ์การประเมิน 
     น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินครบถ้วนทั้งหมด ทั้ง ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ ๑,๒,๓,๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ ๑,๒,๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ ๑,๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ 1  ๑ ก าลังพัฒนา 

 
ข้อที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 ค าอธิบาย 
    สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา  
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  การประเมิน 
    1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา  
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
    2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 
    3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
    4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากร
อย่างเป็นรูปธรรม 

   5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  
  การตรวจสอบข้อมูล 
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    1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ 
     ๒. เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา 
     3. จ านวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
     4. จ านวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 
     ๕. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
     ๖. ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 เกณฑ์การประเมิน 
     น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓  ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
ข้อที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
 ค าอธิบาย 

   สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและจิต
อาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิต
อาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
  การประเมนิ 
        1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการชุมชน 
     2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการ 
              3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาชีพ 
     4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา 

    5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของสถานศึกษา 
   
 
 
 
 การตรวจสอบข้อมูล 
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   ๑. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๒. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๓. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๔. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๕. การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของสถานศึกษา  

 เกณฑ์การประเมิน 
     น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ  ๓ ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ  ๑ ก าลังพัฒนา 

 
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
 ค าอธิบาย 

   สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  
  การประเมิน 
     1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงานหรืองาน
ฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
     2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 
     3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่
ก าหนด 
     4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
 
 
  การตรวจสอบข้อมูล 
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     1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม และ   
สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
     2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทั ศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 
     3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแหล่งการ
เรียนรู้โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด 
     4. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     5. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

  เกณฑ์การประเมิน 
  น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลตามนการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 
มีผลตามการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓  ๓ ดี 
มีผลตามการประเมิน ข้อ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 
มีผลตามการประเมิน ข้อ ๑  ๑ ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 ค าอธิบาย 
   สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 

รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับ
ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 

  การประเมิน 
   1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษาได้แก่ 

1.1 ระบบส่งก าลัง 
1.2 ระบบควบคุม 
1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 

   2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ  
   3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบ

ระบายน้ า ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
   5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 

การตรวจสอบข้อมูล 
     ๑. ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา 
     ๒. ระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ  
     ๓. ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า 
ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
     ๔. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
     ๕. ระบบรักษาความปลอดภัย 

 เกณฑ์การประเมิน 
     น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ  ๓ ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ ๑ ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 ค าอธิบาย 

   สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอส าหรับให้
ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนหรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
  การประเมิน 
     1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่าง
ต่อเนื่อง 
     ๒. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
     ๓. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 
     ๔. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ 
     ๕. มีแหล่งเรียนรู้หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน  
  การตรวจสอบข้อมูล 
     1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
     ๒. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
     ๓. จ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วย
ตนเองเพียงพอ 
     ๔. จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา  
     ๕. จ านวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
     ๖. จ านวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
     ๗. จ านวนสาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง 
 

 เกณฑ์การประเมิน 
     น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ  ๓ ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ ๑ ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศกึษา 
 ค าอธิบาย 

   สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  การประเมิน 
        1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน  

2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใช้ข้อมูล 

3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

  การตรวจสอบข้อมูล 
      1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน  
      2. ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและใช้ข้อมูล 
      3. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
      4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 เกณฑ์การประเมิน 
     น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ  ๓ ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
หมายเหตุ : ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เป็นสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วไม่น้อยกว่า 100 Mbps (เมกะบิทต่อ
วินาที) 
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ร้อยละ 
= 

 

X ๑๐๐ 

ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 ค าอธิบาย 

    สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียน   
การสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ 

  การประเมิน 
      ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอนเทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

  การค านวณ 
 

              จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน   
       จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

  การตรวจสอบข้อมูล 
   1. จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
   2. จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

 เกณฑ์การประเมิน 
    น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระดับภาควิชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 หมายถึง การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วย การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

ข้อที่ ๑.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 ค าอธิบาย 
    ภาควิชามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและภาพรวมของภาควิชา 
  การประเมิน 
     ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา ชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาโดยพิจารณาในภาพรวม
ของภาควิชา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
     ๑. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของภาควิชา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน 
     ๒. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
     ๓. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
     ๔. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
     ๕. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
     6. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของภาควิชา 
  เกณฑ์การประเมิน 
 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ ๑.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ค าอธิบาย 

   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกท้ังด้าน
จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท .) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
  การประเมิน 
    ๑. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
    ๒. ผู้เรียนร้อยละ 6๐– 6๙.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยได้รับ
ผลการประเมินในระดับเหรียญทองเหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 
    ๓. ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดย
ได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด  
    ๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
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อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยได้รับ
ผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
      ๕. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมี
ผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดย
ได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ 
 การตรวจสอบข้อมูล 

1. จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของภาควิชา 
         2. จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มี
ภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น 
กิจกรรมการร่วมกิจกรมมหน้าเสาธง 
     ๔. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 
  เกณฑ์การประเมิน 
 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
ข้อที่ ๑.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 ค าอธิบาย 

   สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจงัหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
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ร้อยละ 
= 

 

X ๑๐๐ 

  การประเมิน 
     ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือมีผลการประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
  การค านวณ 

  จ านวนผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                    จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
     1. สถานศึกษามีกระบวนการการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
     2. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     ๓. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     4. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว 
และระดับ 5 ดาว 
 เกณฑ์การประเมิน 
    น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนยบ์่มเพาะฯ ในระดบั 5 ดาว ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศนูย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศนูย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว ๓ ด ี
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ หรือมีผลการประเมินศนูย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ หรือมีผลการประเมินศนูย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว ๑ ก าลังพัฒนา 

 
ข้อที่ ๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 ค าอธิบาย 
    ภาควิชามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้า
ร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
  การประเมิน 
     ๑. ภาควิชามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
     ๒. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
     ๓. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
     ๔. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 
     ๕. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 
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  หมายเหตุ  
     1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญ
เงิน เหรียญทองแดงหรือรางวัลอ่ืนๆ ไม่นับรางวัลชมเชย 
     2. การแข่งขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงานหรือ
องค์กรในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของสถานศึกษาที่
จัดขึ้นเอง โดยร่วมกับต่างประเทศหรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ 
  การตรวจสอบข้อมูล 
     1. ภาควิชามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพใน
การเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
     ๒. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 เกณฑ์การประเมิน 
 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ ก าลังพัฒนา 

 

ข้อที่ ๑.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ค าอธิบาย 
    จ านวนผู้ เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) ชั้นปีที่  3 และผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของภาควิชา โดยมีเกณฑก์ารประเมิน ดังนี้ 
 ระดับ ปวช. 
  - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ระดับ ปวส. 
  - ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
  - ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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  การประเมิน 
      ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของภาควิชา 
  การค านวณ 

จ านวนผู้เรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
       จ านวนผู้เรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

  การตรวจสอบข้อมูล 
    ๑. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

   ๒. จ านวนผู้เรียนระดับปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
   ๓. จ านวนผู้เรียนระดับปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
   ๔. จ านวนผู้เรียนระดับปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
   ๕. จ านวนผู้เรียนระดับปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  

 เกณฑ์การประเมิน 
 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
ข้อที่ ๑.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ค าอธิบาย 
   จ านวนผู้ เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3 และผู้ เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของภาควิชา 
  การประเมิน 
     ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา       
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของภาควิชา 
  การค านวณ 

 จ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

    จ านวนผู้เรียนปวช. ปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

   

ร้อยละ = × ๑๐๐ 

ร้อยละ =
  

× ๑๐๐ 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (พ.ศ.2564 - 2568)  หน้า 59 
 

ร้อยละ 
= 

 

X ๑๐๐ 

  
 การตรวจสอบข้อมูล 
    ๑. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
    ๒. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร    
๓. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
    ๔. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ได้ คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
    ๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของภาควิชา 
 เกณฑ์การประเมิน 
    น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
ข้อที่ 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ค าอธิบาย 
    ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อโดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของภาควิชา 
  การประเมิน 
     ร้อยละของผู้ส า เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. 
ทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของภาควิชา 
  การค านวณ 

         จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานท าหรือศึกษาต่อ

    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  การตรวจสอบข้อมูล 
     1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของภาควิชา 
     ๒. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา 
     ๓. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา 
     ๔. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
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     5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงาน
ท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
     6. มีผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

 เกณฑ์การประเมิน 
 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 5๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

 หมายเหตุ 
   ๑. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง การท างานหรือศึกษาต่อในสาขาวิชา

ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
   ๒. ส าหรับภาควิชาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้พิจารณาเฉพาะการท างาน  

หรือการประกอบอาชีพอิสระ ไม่นับรวมการศึกษาต่อ 
 
ด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

ข้อที่ ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ค าอธิบาย  
   ภาควิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ

ส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
   การประเมิน 
 ๑) ภาควิชามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุง

หลักสูตร 
  ๒) ภาควิชามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
  ๓) ภาควิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
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  ๔) ภาควิชามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา 
  ๕) ภาควิชามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 
การตรวจสอบข้อมูล 
   1. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
    ๒. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของภาควิชา 
    ๓. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
   ๔. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    ๕. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

          เกณฑ์การประเมิน 
 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓  ๓ ด ี

มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามข้อ ๑  ๑ ก าลังพัฒนา 

 
ข้อที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม  
 การค านวณ 

ร้อยละ=
จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ

จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด
×๑๐๐ 

  
 การตรวจสอบข้อมูล 
    1. จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่ภาควิชาจัดการเรียนการสอน 
    2. จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
  เกณฑ์การประเมิน 
    น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ ๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค าอธิบาย 
   ภาควิชาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ข้อที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏบิัติ 
 การประเมิน 
 ๑) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 ๒) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL  Active Learning STEM Education เป็นต้น 
 ๔) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด 
การเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๕) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ 
วิธีการที่หลากหลาย 
 การตรวจสอบข้อมูล 
     ๑. ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา  
    ๒. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education PLC เป็นต้น 
    ๔. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    ๕. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ 
วิธีการที่หลากหลาย 
 เกณฑ์การประเมิน 
 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓  ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑  ๑ ก าลังพัฒนา 
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 ข้อที่ 2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 การค านวณ 

ร้อยละ =

จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด
× ๑๐๐ 

 การตรวจสอบข้อมูล 
    1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของภาควิชา 
    2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน  
 เกณฑ์การประเมิน 
 น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ท าหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน  

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน 
ข้อที่ ๓.๑ ครูผู้สอน 
 ค าอธิบาย 
    ภาควิชามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 
 ข้อที่ ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน 

   ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้และท าวิจัยเพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

การประเมิน   
 ๑) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
 ๒) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
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 ๓) ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 ๔) ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

 ๕) ร้อยละของครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ 

การค านวณ 
   ก าหนดให้ 

           N  = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของภาควิชา 
           V  = จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
           W = จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
           X  = จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
           Y  = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
     Z  = จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละเฉลี่ย=  100{V+W+X+Y+Z} 
    5N 

 
การตรวจสอบข้อมูล 

1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของภาควิชา 
2. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
3. จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน 
4. จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน

ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
    5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
    6. จ านวนครูผู้สอนที่ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ

เรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมิน 
น าค่าร้อยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 5  ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4  ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3  ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2  ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 1  ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ 3.๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ค าอธิบาย 
   ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน

และรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นผู้เสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 

การประเมิน  
   ๑) ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   ๒) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
   ๓) ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ๔) ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน 
   ๕) ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ 
การค านวณ 
ก าหนดให้ 

N  =  จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
V  =  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
W =  จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
X  =  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
Y  =  จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน 
Z  =  จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 

 

ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 
    5N 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของภาควิชา  
2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
6. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 

เกณฑ์การประเมิน 
น าค่าร้อยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 5  ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4  ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3  ด ี
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2  ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 1  ก าลังพัฒนา 
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ข้อที่ ๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ค าอธิบาย 
   ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือ
เผยแพร่  

การประเมิน 
   ๑) ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
   ๒) ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
   ๓) ร้อยละของครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
   ๔) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   ๕) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ

ยอมรับหรือเผยแพร่ 
การค านวณ ก าหนดให้ 

N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของภาควิชา 
V = จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
W= จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
X = จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
Y = จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
Z = จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ

ยอมรับหรือเผยแพร่ 
ร้อยละเฉลี่ย   =  100{V+W+X+Y+Z} 
    5N 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของภาควิชา 
2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
3. จ านวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 
4. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
6. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่  

เกณฑ์การประเมิน 
น าค่าร้อยละเฉลี่ยที่ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 5  ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 4  ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 3  ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 2  ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ 1  ก าลังพัฒนา 
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ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆมีส่วนร่วมกับภาควิชาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
รายละเอียด ดังนี้ 
 ข้อที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี) 
 

 ค าอธิบาย 
    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพ่ือให้
ภาควิชาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                   
  การประเมิน 
     การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับภาควิชา 

 1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ  

สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ  
   2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน  
  ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
   3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง  
   3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
   3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
   4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
  ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 การตรวจสอบข้อมูล 
     ๑. ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
     ๒. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
     ๓. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
     4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
     5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชา 
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 เกณฑ์การประเมิน 
  น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินครบถ้วนทั้งหมด ทั้ง ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ ๑,๒,๓,๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ ๑,๒,๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ ๑,๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ 1  ๑ ก าลังพัฒนา 

 
 ข้อที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 ค าอธิบาย 
    ภาควิชามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา  
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ 
ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 
  การประเมิน 
    1. ภาควิชามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา  
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
    2. ภาควิชามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
และครูฝึกในสถานประกอบการ 
    3. ภาควิชามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ 
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานที่ภาควิชาจัดการเรียนการสอน 
    4. ภาควิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของภาควิชา เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็น
รูปธรรม 

   5. ภาควิชามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  การตรวจสอบข้อมูล 
    1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ 
     ๒. เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของภาควิชา 
     3. จ านวนสาขางานทั้งหมดที่ภาควิชาจัดการเรียนการสอน 
     4. จ านวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 
     ๕. ผลการระดมทรัพยากรของภาควิชา 
     ๖. ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 เกณฑ์การประเมิน 
     น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดงันี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒,๓  ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑,๒  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
 ข้อที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
 ค าอธิบาย 

   ภาควิชามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและจิตอาสา 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา
โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
  การประเมิน 
        1. ภาควิชาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน 
     2. ภาควิชาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ 
              3. ภาควิชาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 
     4. ภาควิชาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

    5. ภาควิชามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของภาควิชา 
  การตรวจสอบข้อมูล 

   ๑. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๒. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๓. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๔. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
   ๕. การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของภาควิชา 

 เกณฑ์การประเมิน 
     น าข้อมูลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ  ๕ ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ  ๓ ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ  ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ  ๑ ก าลังพัฒนา 
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บทท่ี 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้วิเคราะห์สถานภาพของตนเอง โดยใช้การ SWOT ANALYSIS เพ่ือ 
ระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ ากัดของวิทยาลัย  เพ่ือ
ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้  ปัจจัย
ภายนอก จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกวิทยาลัยฯ พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย 
เอ้ือ หรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ในด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้ปกครองเอาใจใส่ 
นักเรียน ตระหนักถึงคุณค่าของการให้การศึกษามีเจตคติที่ดีและไว้วางใจในประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ อึกทั้งในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ กรรมการสถานศึกษา
และชุมชนให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดี  ในส่วนที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนา 
คือ วิทยาลัยฯ มีระบบการบริหารการจัดการแบบกระจายอ านาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างและ
นโยบายด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพร้อมที่จะ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีระบบการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ ท าให้จัดการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีระบบ ในด้านผลผลิตและการบริการ วิทยาลัยฯ ประสบความส าเร็จในการส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันศักยภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนที่จบ
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีอัตราการศึกษา
ต่อ 90%  วิทยาลัยฯ มีจุดอ่อนอยู่บ้างในด้านของการใช้สื่อเทคโนโลยีของบุคลากร บางส่วนขาดการน าสื่อ
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจึงเป็นวิทยาลัยฯ ที่มีสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกท่ีเอ้ือและเป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  

 3.1 ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  
       จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
แล้วน าข้อมูลมาประเมินสถานภาพ ปรากฏว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีสภาพภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อ
การพัฒนาและจัดการศึกษา ส่วนปัจจัยภายในก็เป็นจุดแข็งที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษา  
ที่มีการกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงท าให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีสามารถจัด
การศึกษาได ้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป 
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3.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
 3.2.1 สรุปการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure = S1) 
1. วิทยาลัยฯ มีโครงสร้างการบริหารงานและมอบหมาย
งานที่ชัดเจน 
2. วิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ
ครอบคลุมทุกด้าน 
3. การกระจายอ านาจการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วม 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และตรง
ตามบริบทของสถานศึกษา สามารถด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure = S1) 
- ไม่มี - 

ด้านผลผลิตและการบริการ  
(Service and Products = S2) 
1. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
2. มีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
3. มีหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
4. จัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาและครอบคลุม
ตั้งแต่ระดับ ปวช – ปริญญาตรี 
5. ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้รับ
รางวัลผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัยผลงานของผู้เรียน ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
ชนะเลิศระดับชาติ เป็นที่ยอมรับและยกย่องจาก
หน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน 
 

ด้านผลผลิตและการบริการ  
(Service and Products = S2) 
1. การออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
2. ผู้เรียนขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ 
3. ผู้เรียนใช้ภาษาท้องถิ่นในห้องเรียนส่งผลให้ขาด
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
4. ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความส าคัญของ
การศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบาง
วิชาและคะแนน V-NET ของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่า
พอใจ 
5. ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความส าคัญของ
การศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ าและจ านวนผู้จบการศึกษาของวิทยาลัยฯ ไม่ครบ
100% 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านบุคลากร (Man = M1) 
1. ครูและบุคลากรมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
3. ครูผู้สอนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือ
เผยแพร่ 
4. ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็ง สามัคคี ท างานเป็นทีม 
5. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาและมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องท าให้บุคลากร
มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 

ด้านบุคลากร (Man = M1) 
1. ครูและบุคลากรไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา 
2. บุคลากรและนักเรียนขาดทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
3. ครูและบุคลากรบางส่วนขาดทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money = M2) 
1. มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมท าให้ใช้จ่ายตรงตามความต้องการ 
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ในการพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
อย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money = M2) 
- ไม่มี - 

ด้านวัสดุอุปกรณ์  
1. มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
2. มีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ท่ีเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. ให้บริการวิชาการวิชาชีพ สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์แก่
ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือบริการนักศึกษาไม่เพียงพอ
และไม่พร้อมใช้งาน 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านการบริหารจัดการ (Management = M4) 
1. นิเทศติดตามผลการด าเนินงานของครูและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆอย่าง
หลากหลาย 
3. มีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมและมอบหมายงานตามความถนัดส่งผล
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้น า มี
วิสัยทัศน์ก้าวไกล มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่
ดี 
5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีเครือข่ายเข้ามามี
ส่วนร่วม 
6. มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตยและใช้
ความเป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน 
7. มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
(ID Plan) 
8. มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
9.มีผลิตภัณฑ์ตราครัวอาชีวะเป็นที่ยอมรับในตลาด 
10.ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง 
 

ด้านการบริหารจัดการ (Management = M4) 
1. หลักสูตรไม่สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในยุคศตวรรษที่ 21 
2.ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

 
3.2.2 สรุปการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 

โอกาส  อุปสรรค 
ด้านสังคม – วัฒนธรรม (Social = S) 
1. ที่ตั้งเป็นศูนย์กลาง สะดวกด้านการคมนาคม 
2. ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่ง
การศึกษา มีแบบอย่างที่ดี  มีความรักในประเพณี 
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
4. มีสถานที่ส าคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. ผู้ปกครองเห็นความส าคัญด้านการศึกษาสายอาชีพ   
ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นในครูผู้สอน และนิยมส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในวิทยาลัยฯ มีชื่อเสียง 

ด้านสังคม – วัฒนธรรม (Social = S) 
 

1. สังคมพหุวัฒนธรรมส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตร
หลานเรียนทางด้านศาสนา 
2.สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในพื้นท่ี 
3. ค่านิยมของผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา
มุ่งเน้นการเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ 
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โอกาส  อุปสรรค 

ด้านเทคโนโลยี (Technology = T) 
1. มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้วิทยาลัยฯ  มี
การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 
2. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี   สามารถท าให้
นักเรียนสืบค้นข้อมูลความรู้และแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้น 
3. เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาแล้วส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชามีการพัฒนาในทางที่ดีข้ึน 
4. หน่วยงานภายนอกเห็นความส าคัญและความจ าเป็นใน
การใช้เทคโนโลยีจึงให้การส่งเสริมสนับสนุน ส่งผลท าให้มี
สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการ
สอน 

ด้านเทคโนโลยี (Technology = T) 
 

- ไม่มี - 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic = E) 
1. วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในสภาพภูมิสาสตร์ที่เอ้ืออ านวยกับ
สภาพเศรษฐกิจที่ดี 
2. วิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic = E) 
1. ค่าครองชีพสูงรายได้ต่ า ขาดการส่งเสริมอาชีพ
เสริมในชุมชน ผู้ปกครองมีภาระหนี้สิน ส่งผลกระทบ
ต่อการให้การสนับสนุนด้านการศึกษา 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 
1. วิทยาลัยฯ ด าเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) 
2. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือสร้าง
โอกาสให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
3. นโยบายของรัฐบาลให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา
วิชาชีพ 
4. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้น าชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา ส่งผล
ให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนมากขึ้น 
 
 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 
1. ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายปฏิรูป
การศึกษา ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย และ 
พระราชบัญญัติการศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา 
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ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

1) ตาราง แสดงสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  
  

รายการปจัจัย น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก X คะแนนเฉลี่ย สรุป 

ผลการวิเคราะห ์จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 0.20 4.22 0.00 0.84 0.00 0.84 
2. ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 0.14 4.34 4.30 0.61 0.60 0.00 
3. ด้านบุคลากร (M1) 0.16 4.57 4.33 0.73 0.69 0.04 
4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) 0.12 4.43 0.00 0.53 0.00 0.53 
5. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (M3) 0.10 4.23 4.39 0.42 0.44 -0.02 
6. ด้านบริหารจัดการ (M4) 0.28 4.27 4.63 1.20 1.30 -0.10 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 4.33 3.03 
1.30 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 0.65 

 2) ตาราง แสดงสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  
 

รายการปัจจัย น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก X คะแนนเฉลี่ย สรุปผลการ

วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ด้านสังคม – วัฒนธรรม (S) 0.34 4.25 4.15 1.44 1.41 0.03 
2. ด้านเทคโนโลยี (T) 0.22 4.03 0.00 0.89 0.00 0.89 
3. ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.31 4.03 4.60 1.25 1.43 -0.18 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.13 4.12 3.80 0.54 0.49 0.04 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 4.11 3.33 
0.78 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 0.39 
    
   จากผลการวิเคราะห์สรุปว่า สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในที่ 1.30 และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ 0.78 

กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
บนแกนความสัมพันธ์ของ  SWOT 
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 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้ด าเนินการวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอกของตนเอง โดยให้ครู
บุคลากรทางการศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพ่ือประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา แล้วน ามาสรุปก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

 3.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ สู่ความ
มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.4. พันธกิจ (Mission) 
  1) ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะทางในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี  
  2) วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือให้ชุมชน และท้องถิ่นมีอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง 
  3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการอาชีวศึกษา 
  4) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้มีประสบการณ์เป็นผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพอย่างมี
คุณธรรม และสามารถประกอบ อาชีพอิสระอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  5) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาชีพ น้อมน าหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ระดับสากล 

 3.5. เป้าประสงค์ (Goal) 
 1) เพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านวิชาชีพ 
 2) พัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีมาตรฐาน 
 3) เพ่ิมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิชาชีพเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริการ
ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
 4) สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ในการฝึก
ทักษะอาชีพและประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ 
 5) สร้างนวัตกรรมการวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพให้ชุมชน 
 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.6 ยุทธศาสตร์  
  1) การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
  3) การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  5) การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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บทที่ 4 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีสามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
 4.1 กลยุทธ์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจ ดังนี้ 
 

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
1. สงเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือความเปนเลิศเฉพาะทางในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ระดับปริญญาตรี  
 
 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ 
ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพ่ิม
ศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ 

2. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู
เพ่ือให้ชุมชน และท้องถิ่นมีอาชีพ สร้าง
รายไดที่มั่นคง  

1. 
 
 
2. 
 
3. 

ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนและ  
ทองถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
อาชีวศึกษา 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
3. 

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้าน
ความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบกา

รณเป็นผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพอย่างมี
คุณธรรม และสามารถประกอบอาชีพ
อิสระอยู่ในสังคมไดอย่างมีความสุข  

1. 
 
 
 
2. 
 
 

ผลิ ตและพัฒนาก า ลั งคนอาชี วศึ กษา ให้ มี
สมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ภาคผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึก ทัศนคติ  ค่านิยม  
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาชีพ  
นอมน าหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูระดับสากล 
 

1. 
 
2. 
 
 
 
 

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์  
สมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ ว ไป  และ
สมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 
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4.2 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 
       พันธกิจที่ 1 สงเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือความเปนเลิศเฉพาะทางในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี  
       เป้าประสงค์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง 
       กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง  

 

ที ่
 

แผนงาน โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

1 
 
 

2 

โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้มีสมรรถนะและ
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
โครงการพัฒนาระบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี  

1. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาก าลังคน
ด้านการ
อาชีวศึกษา 

2. เพื่อพัฒนาทักษะ
ฝีมือ ความ
เชี่ยวชาญเป็นเลิศ
เฉพาะทาง 

 
 
 
 
 
 

1. ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 

2. สาขาวิชา 
3. จ านวนหลักสตูร

ฐานสมรรถนะ 

1.จ านวนหลักสตูรฐาน
สมรรถนะในสาขาที่ตรง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ 

2.ร้อยละของสาขาที่
จัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม
ศึกษา 

9  
หลักสูตร 

9  
หลักสูตร 

9 
หลักสูตร 

9  
หลักสูตร 

9 
หลักสูตร 

3 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

75 80 85 85 85 

4 โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้กระบวนการจัดท า
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

     

5 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนอาชีวศึกษา
ไทย-อาเซียน 
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ที ่
 

แผนงาน โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

6 โครงการความร่วมมือต่างประเทศ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ในต่างประเทศ 

   
 

     

7 
 

8 
 

โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน 
โครงการมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทาง
โลก 

     

9 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาขา 
โลจิสติกส์ 

 
 
 

 

    

10 โครงการพัฒนาภาษาสู่สากลโลกอาเซียน      
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4.2  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (ต่อ) 

 พันธกิจที่ 1 สงเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความเปนเลิศเฉพาะทางในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับปริญญาตรี  
 เป้าประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่ 2  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอาชีวศึกษา 
วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างองค์
ความรู้กระบวนการจัดท าผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาขา 
โลจิสติกส์ 
 

1. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาก าลังคนด้าน
การอาชีวศึกษา 

2. เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ 
ความเชี่ยวชาญเปน็
เลิศเฉพาะทาง 
 

 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
อาชีวศึกษาทีไ่ด้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

100 100 100 100 100 

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่มีต่อครู
และบุคลากรทางการศึกษา
อาชีวศึกษา 

> 4.50 > 4.50 > 4.50 > 4.50 > 4.50 
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4.2  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (ต่อ) 

       พันธกิจที่ 1 สงเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือความเปนเลิศเฉพาะทางในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี  

      เป้าประสงค์ พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  
และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  
และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1 
 

2 
 
 
 

โครงการขยายและยกระดับการจัดการ 
ศึกษาระบบทวิภาคี 
โครงการความร่วมมือต่างประเทศ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการใน
ต่างประเทศ 
 
 
 

๑. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากร
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานอาชีพ 

๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ก าลังคนดา้นการ
อาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคล้อง
กับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ 

 
 

๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒. นักเรียน 
นักศึกษา 

๓. สถาน
ประกอบการ 

๑. จ านวนสถาน
ประกอบการที่ร่วมมือ
ในการพัฒนาศักยภาพ
ก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษา 
 

   5  
   

5 5 5 5 

2. จ านวนโครงการความ
ร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 2   2  2  2  2 
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4.2  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (ต่อ) 

      พันธกิจที่ 2  วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือให้ชุมชน และท้องถิ่นมีอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง 
      เป้าประสงค์  การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
      กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1 
 
 

2 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้กระบวนการจัดท า
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

๑.  เพ่ือวิจัยและพัฒนา
องคความรูในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒.  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน 
อาชีวศึกษาน าองค
ความรูไปใชการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

๓.  เพ่ือพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี  และองค
ความรูดานอาชีวศึกษา  

๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒. นักเรียน 
นักศึกษา 
 

๑. จ านวนโครงการ 
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
และองค์ความรู้  
ที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

10 10 10 10 10 

2. จ านวนผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 
 

 

80 90 95 95 95 
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4.2  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (ต่อ) 

       พันธกิจที่ 2 วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือให้ชุมชน และท้องถิ่นมีอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง 
       เป้าประสงค์ การวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาการวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1 
 
 

2 
 
 
 

 
 

 

โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม  
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
และโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา
เพ่ือสร้างองค์ความรู้กระบวนการจัดท า
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

  
 
 

๑. เพ่ือเสริมสร้าง
นวัตกรรมและพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานอาชีพ 

๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ก าลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคล้อง
กับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ 

๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒. นักเรียน 
นักศึกษา 

1. จ านวนงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี  
และองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต  
 

20 20 20 20 20 

2. จ านวนผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ด้านการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต  
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

20 20 20 20 20 
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4.2  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (ต่อ) 

       พันธกิจที่ 2 วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือให้ชุมชน และท้องถิ่นมีอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง 
                เป้าประสงค์ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1 
 
 
 
 

2 
 

โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและ
บริการใน 10 อุตสาหกรรมหลักเพ่ือเป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพ่ือ
อนาคต 
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพ 

เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ผลิตก าลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้ตอบสนอง
ภาคการผลิตและบริการ
ใน 10 อุตสาหกรรม
หลักเพ่ือเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ประเทศเพ่ืออนาคต 

๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒. นักเรียน 
นักศึกษา 
 

1. จ านวนนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ
อาชีวศึกษาที่
สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 

 

5 5 5 5 5 

2. จ านวนนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอน
อาชีวศึกษาที่
สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 

 
 

10 10 10 10 10 
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4.2  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (ต่อ) 

       พันธกิจที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนและทองถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการอาชีวศึกษา 
       เป้าประสงค์  ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์      
สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 
6 

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม   

โครงการลูกเสือช่อสะอาด   

โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนสู่การประกันคุณภาพ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม นักเรียน 
นักศึกษาเข้าใหม่ในการเรียนสายอาชีพ 
โครงการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา
กระท าความดี “ของหายได้คืน 
โครงการจัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็น
พลเมือง เน้นการปลูกฝัง
และเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติ
วิธี ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 
 
 
 
 

๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒. นักเรียน 
นักศึกษา 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่
ร่วมที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและธ ารง
รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ และ
ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

95 95 95 95 95 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (แผน) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
    2. นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)ทุกคนผ่านการ
อบรมลูกเสือ เนตรนารี 

65 65 65 65 65 

3. ร้อยละของ
สาขาวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหรือ
ป้องกันปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

100 100 100 100 100 
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4.2  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (ต่อ) 

       พันธกิจที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนและทองถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการอาชีวศึกษา 
      เป้าประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (แผน) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1 
 
2 
 
3 
4 
 
5 
 
 
 
 
 
 

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 
โครงการขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ 
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์
การเรียนรู้ ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือการจัดการเรียน
การสอนด้านความเป็น
พลเมือง เน้นการ
ปลูกฝังและเสริมสร้าง
วิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

๑. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

๒. นักเรียน 
นักศึกษา 

๓. ผู้ปกครอง 

1. ร้อยละของหลักสูตร
ที่มีการพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะอาชีพที่
สอดคล้องกับสังคม
และวัฒนธรรม 

100 100 100 100 100 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (แผน) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
  2. เพ่ือพัฒนาความรวม

มือในการเพ่ิมศักยภาพ
ก าลังคนดานการ
อาชีวศึกษาใหมี
คุณลักษณะที่พึงประ
สงค สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป 
สมรรถนะวิชาชีพ สอด
คลองกับความตองการ
ในการพัฒนาประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2. ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตาม
สมรรถนะอาชีพ  
มีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระ 

80 80 80 80 80 
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4.2  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (ต่อ) 

       พันธกิจที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนและทองถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการอาชีวศึกษา 
      เป้าประสงค์ ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (แผน) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 

 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
โครงการสร้างค่านิยมในการเรียน
อาชีวศึกษา  
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ
และพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix 
it Center) และกิจกรรมช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยภาคใต้ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาความรวม
มือในการเพ่ิมศักยภาพ
ก าลังคนดานการ
อาชีวศึกษาใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป 
สมรรถนะวิชาชีพ สอด
คลองกับความตองการใน
การพัฒนาประเทศ  

๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒. นักเรียน 
นักศึกษา 

๓. สถาน
ประกอบการ 

1. ร้อยละของ
สถานศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มีการพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะอาชีพที่
สอดคล้องกับสังคม
และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 100 100 100 100 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (แผน) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
5 
 
 
 
   

6 

โครงการพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพที่
มีประสิทธิภาพร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และสถานประกอบการ 
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษา
ระดับต าบล 

 

  2. ร้อยละของผู้เรียน
อาชีวศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับ
การพัฒนาตามสมรรถนะ
อาชีพ มีงานท าหรือ
ประกอบอิสระ 
 

80 80 80 80 80 

3. ร้อยละของ
สถานศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่มีการ
จัดการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพที่
ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย
สอดคล้องกับภูมิสังคม 
อัตลักษณ์ และความ
ต้องการของชุมชน 
 

 
 
 

100 100 100 100 100 
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4.2  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (ต่อ) 
      พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณเป็นผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพอย่างมีคุณธรรม และสามารถประกอบอาชีพอิสระอยู่ในสังคมไดอย่างมีความสุข 

       เป้าประสงค์  พัฒนาและผลิตก าลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
      กลยุทธ์ที่  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของภาคผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (แผน) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1 
 
 

2 
 

3 
 
4 

 
5 
 
 
 
 

โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
โครงการขยายและยกระดับการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี 
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครู
ให้นักเรียน 
โครงการยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

1. เพื่อสรางจิตส านึก  
ปลูกฝงทัศนคติ ค่านิยม 
วัฒนธรรมของผูเรียน
อาชีวศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
2.เพื่อสงเสริมคานิยมของ
ผูเรียนอาชีวศึกษาให 
สามารด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค
ความรูในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒. นักเรียน 
นักศึกษา 

๓. สถาน
ประกอบการ 
 

1.ร้อยละของผู้เรียน
อาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาค ี
 
 
 

20 20 20 20 20 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (แผน) 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

6 
 

7 
 
 

8 
 
 
 
 

9 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

โครงการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21
โครงการส่งเสริมการปฏิรปูอาชีวศึกษาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิผู้เรยีนให้มีสมรรถนะและ
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลติและ
บริการใน 10 อุตสาหกรรมหลักเพื่อเป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพื่อ
อนาคต  
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ
และพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix 
it Center) และกิจกรรมช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยภาคใต้ 
 

4. เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
อาชีวศึกษาน าองคความรู
ไปใชการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  
 

 2.ร้อยละของผูส้ าเร็จ
อาชีวศึกษาที่มีสรรถนะ
ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ 

20 20 20 20 20 

3.ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีประกอบอาชีพ
อิสระ ภายในระยะเวลา 1 
ปี 

20 20 20 20 20 

4.ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
และมาตรฐานอาชีพ 

20 20 20 20 20 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (แผน) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
11 

 
12 

 
13 

 
 

14 
 
15 
16 

 
 

17 
 
 
 
18 

โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเป็น
มืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษา 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 
โครงการพัฒนาระบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 
โครงการสร้างค่านิยมในการเรียน
อาชีวศึกษา 
โครงการการจัดการอาชีวะเพ่ือสตรี 
โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
เพ่ือมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชน 
เทศกาลปีใหม่ 2564 
โครงการฝึกอาชีพให้เยาวชน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มเยาวชนสันติ
สุข กลุ่มสตรีหม้ายผู้ต้องขัง และ
เยาวชนในสถานพินิจ) 
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณา
การเพ่ือสร้างโอกาสการสร้างาน สร้าง
อาชีพฯ 
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4.2  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (ต่อ) 
      พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณเป็นผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพอย่างมีคุณธรรม และสามารถประกอบอาชีพอิสระอยู่ในสังคม 

                        ไดอย่างมีความสุข    
                เป้าประสงค์  พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

      กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (แผน) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1 
 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
7 

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข  
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชวีศึกษาเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้มีสมรรถนะและ
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียนของนักเรียนนักศึกษา ที่ยากจน 
โครงการออกก าลังกายภายใน
สถานศึกษา (แอโรบิกแดนซ์ ขยับกาย
สบายชีวา) 

1. เพ่ือสร้างจิตส านึก ปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยม วฒันธรรม
ผู้เรียนอาชวีศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

2. เพ่ือสร้างค่านิยมของผู้เรียน
อาชีวศึกษาให้สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

1. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2. นักเรียน 
นักศึกษา 

1.ร้อยละของกิจกรรม
ที่ปลูกฝังจิตส านึก 
ทัศนคติ  ค่านิยมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

90 90 90 90 90 

2.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
ปลูกฝังจิตส านึก 
ทัศนคติ  ค่านิยมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 

 

90 90 90 90 90 
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4.2  การขับเคลือ่นแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (ตอ่) 
      พันธกิจที่ ๕ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาชีพ นอมน าหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับสากล 

                เป้าประสงค์  เป็นสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
      กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (แผน) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

1 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ
ก าลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ   

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนอาชีวศึกษา
ไทย-อาเซียน 

โครงการความร่วมมือต่างประเทศ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการใน
ต่างประเทศ 

1. เพื่อสร้างจิตส านึก ปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านยิม วัฒนธรรม
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและน้อม
น าหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การ
ปฏิบัต ิ

2. เพื่อส่งเสริมคา่นิยมของผู้เรียน
อาชวีศึกษาให้สามารถด ารงชีวิต
อย่างมคีวามสุขตามหลักการ
ของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

3. เพื่อยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษาและวชิาชีพของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

 

1. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2. นักเรียน 
นักศึกษา 
3. สถาน
ประกอบการ 

1. จ านวนหลักสตูร
ฐานสมรรถนะใน
สาขาที่ตรงกบัความ
ต้องการขอ
ตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ 

10 10 10 10 10 

2. ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
และมาตรฐานอาชีพ 

100 100 100 100 100 

      

 
 
 

 
 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (พ.ศ.2564 - 2568)  หน้า 97 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (แผน) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

5 
 
 
 
6 
 
7 
 
8 
9 
 
 

โครงการฝึกอาชีพให้เยาวชน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มเยาวชน
สันติสุข กลุ่มสตรีหม้ายผู้ต้องขัง และ
เยาวชนในสถานพินิจ) 
โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพให้
เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการจัดตั้ง/พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอ าเภอยะรัง สาขาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานีให้ได้มาตรฐาน 
 

4. เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ ความ
เชี่ยวชาญและเปน็เลิศเฉพาะ
ทาง 

 3. ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่
มีสรรถนะตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ 

100 100 100 100 100 
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4.2  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (ต่อ) 
      พันธกิจที่ ๕ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาชีพ นอมน าหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับสากล 

       เป้าประสงค์  ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 

 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (แผน) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้มี
สมรรถนะและความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

โครงการพัฒนาระบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 
โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนศาสนา ปี
การศึกษา 2564 

1. เพื่อสร้างจิตส านึก ปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและน้อม
น าหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การ
ปฏิบัต ิ

2. เพื่อส่งเสริมค่านิยมของ
ผู้เรยีนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตาม
หลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อยกระดับคณุวุฒิการศึกษา
และวิชาชีพของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

4. เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ ความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ทาง 

1. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2. นักเรียน 
นักศึกษา 

1.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะ
อาชีพ มีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

95 95 95 95 95 

2. ร้อยละของ
หน่วยงานภายนอก 
สถานประกอบการ  
ที่มีความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนในการจัดการ
อาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

95 95 95 95 95 

3. ร้อยละของผู้ส าเรจ็
อาชีวศึกษาที่มี
สมรรถนะตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ 

90 90 90 90 90 

 


