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ค ำน ำ 

  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดใหสถานศึกษาแต่ละแหงจัด ใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให 
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทสถานศึกษาที่รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน ได้แก มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษาและมาตรฐานที่ ๓ การสรางสังคมแหงการ 
เรียนรู และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตาม มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จ านวน ๕ ด้าน ไดแก 1) 
ด้านผู้เรียนและผูส าเร็จการศึกษา 2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ดานครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษา 4) ดานการมีสวนรวม และ5) ดานปจจัยพ้ืนฐาน ซึ่งมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานด้านการจัดการอาชีวศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา รายงาน
ผู้เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งน าผลที่ได้มาทบทวน ด ารงรักษาไว้ซึ่งจุดเด่น และปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาในจุดที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพที่สูงขึ้น ตาม
เกณฑ์และแนวทางประกันคุณภาพ 

 ซึ่งการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มี
การออกแบบเครื่องมือตามตัวชี้วัด ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพที่ได้ร่วมก าหนดพิจารณากลั่นกรอง มี
การด าเนินกิจกรรมติดตามตรวจสอบตามกระบวนการ PDCA อาศัยบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี ประเมินตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพตามตามเกณฑ์และแนวทางประกันคุณภาพ โดย 
คณะกรรมอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันด าเนินการ ตามระบบประกันคุณภาพภายใน จนสามารถ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 



 

ข รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

ค ำช้ีแจง 
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ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับนี้ ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

 สถานศึกษามีหนาที่โดยตรงในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยไดน าหลัก
เกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเป นแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกส าคัญ
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษาบรรลุเปา 
ประสงคของหนวยงานตนสังกัด และประกันคุณภาพภายนอก อีกท้ังการจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางต่อ
เนื่องและสรางความเชื่อม่ันใหแกผูที่มีสวน เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการบริหารงานจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการเรียน
การสอน การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น และตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 5 ด้าน 25 ข้อก าหนด 
สรุปผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ 
ตำรำงท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ 

สถำนศึกษำ 
   ประเด็นกำประเมิน 

มำตรฐำนที ่ 1 2 3 4 รวม ร้อยละ ระดับคุณภำพ 

1 89.58 89.58 89.62  269.54 89.59 ยอดเยี่ยม 
2 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 ยอดเยี่ยม 
3 100.00 100.00  200.00 100.00 ยอดเยี่ยม 

รวม  95.28 ยอดเยี่ยม 

 สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
จ าแนกตามระดับภาพรวมของสถานศึกษา ระดับมาตรฐาน และระดับประเด็นการประเมิน ได้ดังนี้ 

       1. ระดับภำพรวมของสถำนศึกษำ 

มีผลการประเมินร้อยละ 95.28  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 2. ระดับมำตรฐำน 

มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 3 มาตรฐาน จากจ านวนมาตรฐาน
ทั้งหมด 3 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ระดับประเด็นกำรประเมิน 

มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 9 ประเด็นการประเมิน จากจ านวน
ประเด็นการประเมินทั้งหมด 9 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

 

 



 

2 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561 

      ตำรำงที่ 1.2 ผลสัมฤทธิ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ด้ำนที่ ข้อก ำหนด 
ค่ำ

น  ำหนัก 
(100) 

ค่ำคะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จำกกำรประเมิน 

ระดบั
คุณภำพ 

1  
1.1 1.2 2.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 

50 223 
(223 x 50) / 
250 = 44.60 

89.2 
ยอดเย่ียม 4 4 3 4 4 5 1 5 

2 
2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 

 10 50 
(50 x 10) / 
50 = 10.00 

100 
ยอดเย่ียม 5 5 5 5 

3 
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.2 

 20 100 
(100 x 20) / 
100 = 20.00 

100 
ยอดเย่ียม 5 5 5 5 5 

4 
4.1 4.2 4.3 

 10 50 
(50 x 10) / 
50 = 10.00 

100 
ยอดเย่ียม 5 5 5 

5 
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

 10 50 
(50 x 10) / 
50 = 10.00 

100 
ยอดเย่ียม 5 5 5 5 5 

ร้อยละที่ได้จำกกำรประเมินในภำพรวม  473 94.60 ยอดเย่ียม 
  
 สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับภาพรวม ระดับรายด้าน และระดับรายข้อ ไดดังนี้  

1.  ระดับภำพรวมของสถำนศึกษำ 
มีคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม คะแนนเฉลี่ยรวม 94.60 จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 ๒. ระดับรำยด้ำน 
     มีคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม จ านวน ๕ ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนด้านที่ประเมิน
ทั้งหมด 5 ด้าน 
 3. ระดับรำยข้อกำรประเมิน 
      มีคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม   19 ขอการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  76.00  
      มีคุณภาพในระดับดีเลิศ    4 ขอการประเมิน คิดเป็นร้อยละ   16  
      มีคุณภาพในระดับดี    1 ขอการประเมิน คิดเป็นร้อยละ    ๔  
      มีคุณภาพในระดับก าลังพัฒนา  1 ขอการประเมิน คิดเป็นร้อยละ   ๔  
 จุดเดน   
   1) วิทยาลัยฯ มีระบบในการดูแลและแนะแนวและพัฒนาทักษะผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษา
อย่างมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่ รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานและ
สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ 
  2) วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวสถานศึกษาคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมโดยมีการก าหนดแผนงานโครงการความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
ผู้เรียนในการก าหนดและถือปฏิบัติตาม “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” 
 



 

3 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561 

  3) มีกระบวนการในการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  4) สถานที่ สภาพแวดล้อม มีความสะอาด สวยงาม  ครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้เพียงพอ มีระบบ
ฐานข้อมูลที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ท่ัวถึง และเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
  5) มีแผนงานโครงการในการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย 

 จุดที่ควรพัฒนำ 

  1) การพัฒนาและดูแลผู้เรียน เพ่ือลดการออกกลางคัน (drop out) ของผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ส าเร็จการศึกษาในภาพรวมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  2) ผลการประเมินกิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)   
  3) สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  4) การน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ผลงานผู้เรียนไปใช้ใน
ระดับจังหวัดระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
  5) การส่งผู้เรียนเข้าประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

  1) ควรวางแผนพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพอย่างเป็นระบบโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
  2) ควรสร้างแกนน าและเครือข่ายพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  3) ควรมีแนวทางส่งเสริมให้สามารถน าผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ผลงานผู้เรียนไปใช้ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
  4) ควรสร้างความตระหนักให้ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการ
เข้าประกวดแข่งขันด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
  5) วิทยาลัยควรวางแผนพัฒนาครู สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนทุกคนเห็นความส าคัญของ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 



 

4 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561 

1.2 กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร 

 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

  วิทยาลัยฯ มีระบบดูแลแนะน าและให้ค าปรึกษาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถจบ
การศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยครูทุกคนต้องรู้จักผู้เรียนรายบุคคล รวมถึง
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน ซึ่งวิทยาลัยถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจผู้เรียนมากขึ้น 
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองผู้เรียนในการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้เรียน มีการจัดหาทุนทั้งภายในและภายนอกให้แก่ผู้เรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่เชิงประจักษ์แก่องค์การหน่วยงาน สถานประกอบการในการ
รับผู้เรียน เข้าท างาน ฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สถานศึกษาอ่ืนมาศึกษาดูงาน มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลงานของผู้เรียน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เช่น ได้รับรางวัล
ระดับยอดเยี่ยมระดับชาติ ผลงาน “อวด - ดีอาชีวะ” มาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา และรางวัลอ่ืนๆ อีกทั้ง
มีการน าผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไปใช้ในการพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน สังคมให้มีอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ครัวอาชีวะให้หลากหลายผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด แข่งขันทักษะ
วิชาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ การจัดให้มีการทดสอบและ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพก่อนจบการศึกษาเพ่ือวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน  
รวมถึงมีกระบวนการในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้มีการ
ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาและได้งานท าร้อยละ 96 ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีและ
ความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานน ามาพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาชีพให้มีความทันสมัย 
ทันต่อเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องในทุกสาขาวิชา  มีการก าหนดให้ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและประเมินตามเกณฑ์คุณภาพเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยคณะกรรมการในและขออนุมัติในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนการจัดการ
เรียนรู้ตามล าดับชั้นของการบังคับบัญชาเพ่ือความมีประสิทธิภาพ และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการ
พัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในแต่ละสาขาวิชาชีพที่เหมาะสม 

 

 



 

5 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561 

 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานต าแหน่ง  มีคุณวุฒิที่ตรงสาขา
วิชาชีพที่สอน โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID Plan) อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ทันสมัย ทันต่อ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ความต้องการของผู้เรียน มีการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียน มีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 มีระบบการประเมินครูผู้สอนที่น่าเชื่อถือสะท้อนผลในการพัฒนาตนเองได้ วัดได้จากผลการ
ประเมินของสถานประกอบการด้านสมรรถนะทั่วไป สมรรถนะหลัก และสมรรถนะอาชีพของผู้เรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานต าแหน่ง 
มีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ มีคุณลักษณะที่ท าให้การจัดการสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล สามารถแก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้ได้ มีการน านวัตกรรม Love Model มาใช้ในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการบริหารงานแบบ
ประชาธิปไตยทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการพัฒนาและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ทันเวลา 

 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 

      การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ก าหนด โดยมีการส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี และลงนาม MOU การจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีการระดมทรัพยากรทั้งผู้เชี่ยวชาญ ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ การขอสนับสนุนงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ มาร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในรายวิชาการจัด
กิจกรรมของแผนกวิชา และสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น การส่งผู้เรียนไปฝึกประสบการวิชาชีพ ณ 
ประเทศอินโดนีเซีย  

 ด้ำนปัจจัยพื นฐำน 

  วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด 
โรงงานแปรรูป ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ห้องเรียนเฉพาะทางทุกสาขาวิชา และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ พร้อมและเพียงพอ มีแผนในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
สอดคล้องกับบริษัทของสถานศึกษา มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 
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ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับการใช้งาน มีน้ าดื่มน้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการโดยมีการติดตั้ง
เครื่องท าดื่มที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยจากสารตะกั่ว มีการเช่าซื้อสัญญาณ จากบริษัทเอกชน เพ่ือให้การ
บริการจัดการและการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วทันสมัย ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ที่สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อในการค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและคลอบคลุมทุกพ้ืนที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

 ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประชุมสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจกับนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา และการจัดการเรียน  การ
ประกอบอาชีพที่มั่นคง ผลสะท้อนได้จากการที่ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ านวนผู้เรียนที่เพ่ิมสูงขึ้นจากสถานศึกษาขนาดเล็กเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง มี
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีการศึกษา การได้รับความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชนในการรับ
ผู้เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การร่วมลงนาม MOU .ในการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคี การ
ได้รับการยอมรับและมอบหมายให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส าคัญๆ ของจังหวัด หน่วยงานอ่ืนๆ อีก
มากมาย จนเป็นที่ยกย่องและกล่าวขาลในคุณภาพในการบริหารจัดการของผู้บริหารและการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ ของครู บุคลากร และผู้เรียน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการศึกษาได้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ สู่
ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) และพันธกิจของวิทยาลัยฯ ที่สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษา ชุมชน 
สังคม ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพและสร้างอาชีพ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตรวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสารถในการประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

1.3 กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และด าเนินงานตามแผนงาน โครงการจนบรรลุเป้าหมายดังนี้ 
 3.1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  
 3.2 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน สามารถลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนและมีจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปีปัจจุบัน 
 3.3 โครงการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริหารใน 10 อุตสาหกรรม
หลัก  
 3.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษา 
 3.5 โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 3.6 โครงการเสริมสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง  
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1.4 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) 

ชื่อผลงำน : โครงการพัฒนานวัตกรรมอาหารสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษามีสาระส าคัญ คือ “เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัด
การศึกษาวิชาชีพ บริการชุมชน เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม” และก าหนดพันธกิจไว้ดังนี้คือ ๑) ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะทางในระดับชั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี  ๒) วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์
ความรู้ เพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่นมีอาชีพ สร้างรายได้ท่ีมั่นคง ๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ชุมชน ท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการอาชีวศึกษา ๔) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
มืออาชีพอย่างมีคุณธรรม และสามารถประกอบอาชีพอิสระ อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข  ๕) ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานอาชีพ น้อมน าหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับสากล  จากวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีดังกล่าวสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช  2546 ที่ได้ก าหนดไว้ตอนหนึ่งว่า “เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับ  
ภาษา สังคม มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการค้นคว้าพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า” และอีกตอนหนึ่งว่า “เพ่ือให้มีความคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา 
สร้างสรรค์  และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน” ซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนตามความ
ถนัด ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน ให้มีสมรรถนะที่ได้จากมาตรฐานอาชีพ  ตรงตามความต้องการ
สาขาอาชีพ  สถานประกอบการและชุมชน  จากการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
นั้น ผู้เรียนสามารถที่จะน าความรู้และทักษะจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
อาชีพ เมื่อผู้เรียนได้รับการกระตุ้นท าให้เกิดความตื่นเต้น ท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา รู้จัก
สังเกต มีการร่วมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้เข้าใจความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์และอาหาร ท า ให้
สามารถประยุกต์วิทยาศาสตร์กับอาหารได้อย่างเป็นระบบ จนสามารถสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน โครงการ และ
โครงงาน และเม่ือผู้เรียนประสบความส าเร็จจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มุ่งม่ันที่สืบค้นความรู้
ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าเพ่ิมขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง โดยการจัดการเรียนการสอนที่ต้องสอดคล้องกับสภาพจริง ใช้แหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลายในท้องถิ่น ค านึงถึงผู้เรียนที่มีความรู้ความสนใจ และความถนัดที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่เท่าเทียมกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประกอบ
อาชีพได้ตรงความต้องการของสถานประกอบการ  หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน    

ผลิตภัณฑ์ตรา“ครัวอาชีวะ” เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่เกิดจากการคิดค้น และพัฒนาในการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นการจุดประกายให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะ 
ร่วมกับการบูรณาการกระบวนทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์
ทางด้านโภชนาการ และสามารถต่อยอดการผลิตได้จริงในเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งนโยบายของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
บูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพ สู่การเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิจัย สร้างนวัตกรรม 
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จัดการองค์ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์ เป็นผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพอย่างมีคุณธรรม 
ปรับประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

  2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
2.1 บูรณาการความรู้ในกระบวนการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรม ร่วมกับกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒.๓ สร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัย นวัตกรรม ทั้ งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

  3. กรอบแนวคิด  
 การจัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรมอาหารสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

    ตัวแปรต้น             ตัวแปรตำม 
 

 
 
  4. วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

4.1 ขั้นวางแผนงาน (Plan) 
   4.1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ 
      4.1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
   4.1.3 วางแผนการด าเนินงาน  

4.2 ขั้นด าเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
   4.2.1 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  
   4.2.2 พัฒนานวัตกรรมอาหาร 
   4.2.3 พัฒนาผลงานสู่การประกวด 
   4.2.3 พัฒนาผลงานสู่การผลติเชิงพาณิชย์ 

4.3 ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
   4.3.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
   4.3.2 นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 

4.4 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
4.4.1 รายงานผลการด าเนินงาน 

      4.4.2 สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง 
 
  5. ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 5.๑ ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

5.1.1 ผู้ เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมา ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรมอาหารได้  

การพัฒนานวัตกรรมอาหาร 
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร 
2. ผลิตภัณฑ์ ตรา “ครัวอาชีวะ” 
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5.๑.๒ ผู้เรียนสามารถใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น การค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ การใช้วารสารสาขาเฉพาะทาง และจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลจากการค้นคว้า ท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ปรับประยุกต์โดยการบันทึกข้อมูลน ามาเรียบเรียงเป็นผลงานวิจัยได้  

5.๑.๓ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ และความคิดสร้างสรรค์ 
จัดท าเป็นโครงงาน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่   ได้เป็นผลงานที่มี
คุณภาพ พัฒนาต่อยอดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5.๑.๔ ผู้เรียนใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างมี
คุณค่า สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และชุมชนได้เป็นอย่างดี  

5.๑.5 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการคิดค้น พัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และ 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในรางวัลที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลระดังจังหวัด ระดับภาค รวมถึงระดั บชาติ 
ความส าเร็จนี้จะเป็นการจุดประกาย แรงกระตุ้น ให้กับผู้เรียนในรุ่นต่อไป ท าให้เกิดเป็นแรงจูงใจ และมุ่งที่จะ
ใช้ทักษะความรู้ที่ได้เรียนมาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในวิชาชีพของตนเอง 

5.๑.6 ผู้เรียนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้น จนสามารถผลิตและจ าหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ 
ก่อให้เกิดรายได้ และเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 5.2 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 

5.2.๑ ใช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
โครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และ ผลงานที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

5.2.๒ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้รับเลขสารบบอาหาร และสามารถจ าหน่ายในเชิง
พาณิชย์ ได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค  

5.2.๓ สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาทั้งในด้านผลงานที่ได้รางวัล ผลงานที่เผยแพร่ และ
ผลงานที่จัดจ าหน่าย ณ ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตราครัวอาชีวะ 

5.2.๔ สร้างรายได้ให้กับสถานศึกษา จากผลงานที่ผ่านการพัฒนาจนสามารถผลิตเพ่ือจ าหน่าย
ได้ในเชิงพาณิชย์  

 
 5.3 ผลที่เกิดกับชุมชนและสังคม 

พัฒนาวิชาชีพด้านอาหาร เป็นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่อนุรักษ์มรดกของท้องถิ่น เช่น ส้มแขกผงชงพร้อมดื่ม เป็นต้น มีการปรับปรุงสูตร 
กระบวนการผลิต การยืดอายุการเก็บรักษา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และน าวัตถุดิบที่
เป็นไม่มีมูลค่า มาคิดค้น พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์โรตี
กรอบธัญพืชอัดแท่ง เป็นต้น  
  6. นวัตกรรมที่ได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
 6.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 6.2 ผลิตภัณฑ์ ตรา “ครัวอาชีวะ” 
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ชื่อผลงำน  “ขยะเพ่ือสังคม” ภายใต้โครงการ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
  ๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 เนื่องจากสภาพปัจจุบัน นักเรียนนักศึกษา มีปัญหาเชิงคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินการเสริมสร้างผู้เรียน นักศึกษา ให้
มีคุณธรรมและเป็นเด็กดี ในลักษณะสถานศึกษาคุณธรรมอย่างเป็นระบบพร้อมๆ กัน โดยใช้โมเดลโรงเรียน
คุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่สามารถท าให้เด็กเป็นเด็กดีได้อย่างเป็นรูปธรรม มีตัวชี้วัดประกันความเป็น
คนดีข้ันพื้นฐาน ทุกสถานศึกษาสามารถน าไปด าเนินการได้ทั้งโรงเรียนพุทธ คริสต์ หรือศาสนาอ่ืนเนื่องจากไม่
ผู้กกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  เป็นโครงการที่ให้ความส าคัญกับการสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง โดยน้อม
น ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ให้โรงเรียนช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง 
กล่าวคือ ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้
เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพ่ือที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท าร่วมกันเพ่ื อให้เห็นคุณค่าของ
ความสามัคคี” 
 ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จึงได้จัดให้มีโครงงานขยะเพ่ือสังคม ภายใต้โครงการ
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเป็นระบบ และสร้าง
ความตระหนักในการคัดแยกขยะ และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในวิทยาลัย โดยบูรณาการการคัดแยกขยะ
ในรายวิชา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยการปลูกจิตส านึก  โดยใช้แนวคิดของเสีย
เหลือศูนย์หรือ Zero waste อันเป็นปรัชญาที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือเป็นการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้
หลักการของ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) กิจกรรมรวบรวมขวดน้ าที่ไม่ใช้แล้วน าไปขาย เพ่ือน าเงินไป
ซื้อสิ่งของและอุปกรณ์ที่จ าเป็น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ กับ
กลุ่มบุคคลดังกล่าว 
 
  ๒. วัตถุประสงค   
 2.1 เพ่ือปลูกฝงนิสัยการคัดแยกขยะ ใหกับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจถูกต้อง เป็นระบบ สร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะ และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ในวิทยาลัย 
 2.2 เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนตามคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษาที่ว่า 
"ซื่อสัตย์เป็นนิจ เปี่ยมด้วยจิตอาสา ระเบียบวินัยดีเยี่ยม" จากการน าเงินที่ได้จากการขายขวดน้ าไปซื้อสิ่งของ
และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 
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  ๓. กรอบแนวคิด  
 การจัดท าโครงงาน “ขยะเพ่ือสังคม” ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาว มีกรอบแนวคิดดังนี้ 

ตัวแปรตน                                                      ตัวแปรตำม 

การคัดแยกขยะ 

 

๑. บุคลากรทุกระดับในสถานศึกษามีนิสัย
การแยกขยะที่ถูกต้อง เป็นระบบมากขึ้น  
๒. ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
คุ ณ ธ ร ร ม อั ต ลั ก ษ ณ ข อ ง ส ถ า น ศึ กษ า     
"ซื่อสัตย์เป็นนิจ เปี่ยมด้วยจิตอาสา ระเบียบ
วินัยดีเยี่ยม" มากขึ้น 

 
  ๔. วิธีกำรด ำเนินงำนโครงงำน   

กิจกรรม ระยะเวลำ 
1. การสร้างความเข้าใจ 
    1.1 ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและ
ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    1.2 ประชุมคณะท างาน จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
    1.3 อบรมพัฒนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ระดมความคิด 

พฤษภาคม 
2561 

2. จัดท าแผนและโครงงาน 
    2.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะคุณธรรม 
    2.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของกิจกรรม วางแผน 
ก าหนดตัวชี้วัด 
    2.3 ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมความดี 

มิถุนายน 2561 

3. ภาคปฏิบัติ 
    3.1 ประกาศเจตนารมณ์การสร้างคุณธรรมให้รู้ทั่วกัน 
    3.2 กระตุ้นการมีส่วนร่วม พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม 
    3.3 ร่วมกันสร้างแบบอย่างด้านคุณธรรมและบริหารจัดการให้เกิดความ
ต่อเนื่อง 

มิถุนายน 2561 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานความก้าวหน้า 
    4.1 จัดประชุมน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน สื่อ นวัตกรรม 
    4.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
    4.3 ร่วมสร้างเครือข่ายการท างานคุณธรรม 

กรกฎาคม 2561 

5. ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
    5.1 ประเมินหาพฤติกรรมพึงประสงค์ที่เพ่ิมขึ้นและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ลดน้อยลง 
    5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ 
    5.3 สะท้อนการปฏิบัติคุณธรรมความดีร่วมกัน ถอดบทเรียนความส าเร็จ 

กรกฎาคม 2561 
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กิจกรรม ระยะเวลำ 
6. ประชาสัมพันธ์ผลงาน 
    6.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทางสื่อ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    6.2 จัดแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาคุณธรรม 
    6.3 ขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรม ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

สิงหาคม 2561 

 

  ๕. ผลกำรด ำเนินโครงงำนคุณธรรม   
 5.1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

ก่อนกำรด ำเนินโครงงำน/กิจกรรม หลังกำรด ำเนินโครงงำน/กิจกรรม 
1. นักศึกษาไม่แยกแยะขยะตามประเภท 
2. นักศึกษาขาดจิตส านึกในการแยกขยะ 
3. นักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการทิ้งขยะที่
ถูกต้อง 
4. นักศึกษาไม่มีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะ 

นักศึกษามีวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่ มีจิตสาธารณะ 
รู้จักรักษาธรรมชาติ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
รักษาสิ่ งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

5.2 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
ก่อนกำรด ำเนินโครงงำน/กิจกรรม หลังกำรด ำเนินโครงงำน/กิจกรรม 

1. นักศึกษาขาดจิตส านึกในการแยกขยะ 
2. นักศึกษาขาดระเบียบวินัยในการทิ้งขยะ  

1. นักศึกษามีความรู้ สามารถแยกประเภทของขยะ
ตามสีของถังขยะ 
2. สถานศึกษามีภาพพจน์ที่ดี  สภาพแวดล้อม
ปราศจากมลพิษ ไม่มีแหล่งสะสมเชื้อโรค  
3. สถานศึกษามีทีมงานที่เข้มแข็งในการสร้างพลัง
อันก่อให้เกิดการท างาน เป็นที่ชื่นชมและไว้วางใจแก่
ชุมชน 

 5.3 ผลที่เกิดกับชุมชนและสังคม 
ก่อนกำรด ำเนินโครงงำน/กิจกรรม หลังกำรด ำเนินโครงงำน/กิจกรรม 

1. ชุมชนขาดความตระหนักในการดูแล เอาใจใส่
สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ 
 

1. ชุมชนมีบุคคลที่จิตสาธารณะส่งผลให้สังคมน่าอยู่
น่าอาศัย สร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ท าให้ชุมชน
เข้มแข็ง 
2. ชุมชนมีทัศนคติที่ดี และเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
3. จัดซื้อสิ่งของและอุปกรณ์ที่จ าเป็นช่วยเหลือกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้บุคคลในกลุ่มนี้ได้ 
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  ๖. นวัตกรรมที่ไดรับจำกกำรด ำเนินโครงงำน/ประโยชน์ที่ได้   
 1. ใช้รูปแบบ “LOVE Model”  ในการด าเนินงานโครงงาน ขยะเพ่ือสังคม โครงการสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา 
 2. คู่มือการจัดการขยะ 
 3. กลุ่มเป้าหมายตามโครงการขยะเพ่ือสังคมได้รับการช่วยเหลือ 
 4. เครื่องมือการด าเนินงานโครงการที่เป็นรูปธรรมสามารถน าไปใช้เป็นนวัตกรรมในการด าเนินงาน
ไดจ้ริง 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
  2.1.1 ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
    2.1.2 ที่ตั้ง    เลขที่ 10 ถนนหนองจิก ต าบลสะบารัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
           รหัสไปรษณีย์  94000 
    2.1.3 โทรศัพท์    073 333 000  โทรสาร 073 333 6148 
    2.1.4 E-mail             pattani03@vec.mail.com   

           2.1.5 Website           www.pnvc.ac.th  
    2.1.6 ประวัติสถานศึกษา 

             เมื่อปี พ.ศ. 2497 กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งโรงเรียนช่างไม้ปัตตานี และโรงเรียนการช่างสตรี
ปัตตานี ที่บริเวณถนนสะบารัง ริมคลองสามัคคี ทั้งโรงเรียนช่างไม้ และโรงเรียนการช่างสตรี ใช้อาคารเก่า
ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี (โรงเรียนประจ าจังหวัดชาย บริเวณหอสมุดเฉลิมราชกุมารี ปัจจุบัน) 
พ้ืนที่ยาวตั้งแต่สะพานสามัคคีไปจรดหมู่บ้านสะบารัง ในปีนี้อธิบดีกรมอาชีวศึกษาชื่อ นายสนั่น สุมิตร ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานีชื่อ นายสุชาติ บุญยรัตน์พันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดชื่อ นายเถียร พรหมภัตต์ การ
เปิดรับนักเรียนรุ่นแรกจัดการรับสมัครโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ครูใหญ่โรงเรียนการช่างสตรีคนแรก
คือ นางสาวไพจิตร  เศวตวรรณ ย้ายมาจากโรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช มีครูที่ท าการสอน 2 คน 
คือ คุณครูขนิษฐ์ มโรหบุตร ย้ายมาจากโรงเรียนการช่างสตรีสงขลาและคุณครูสมพร ประสพศุกร์       
(หวานจิตต์) ได้รับการบรรจุใหม่  
        ปีการศึกษา 2497 ซึ่งเป็นปีแรกโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ได้เปิดสอนเย็บปักถักร้อย 
งานฝีมือ ท าอาหาร ดอกไม้สด มีนักเรียน 60-70 คน ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จ้างเรียนคนละ 30 บาทต่อ
เดือน ครูประจ าชั้นเป็นเจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้ เปิดสอน 2  ระดับ คือ 
              1. ระดับมัธยมต้น (แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร 2 ปี (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
              2. ระดับมัธยมศึกษา (แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร 3 ปี (เทียบเท่าชั้นมัธยมปีที่ 6) 
รับนักเรียนที่จบมัธยมปีที ่3 
        ปี พ.ศ. 2498 ครูใหญ่ไพจิตร เศวตวรรณ อยู่ได้ 1 ปี ในได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนการช่างสตรีนครปฐม และเมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2498  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ ง  
นางขนิษฐ์ มะโรบุตร ครูโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่และได้ด ารงต าแหน่ง
จนกระท่ังเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2522 รวมเวลาที่ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์
ใหญ่ทั้งสิ้น 24 ปี 
        ปี พ.ศ. 2499 กรมอาชีวศึกษาให้จัดหาที่ดิน เป็นที่จัดตั้งโรงเรียนการช่างชายปัตตานีและ
โรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี โรงเรียนการช่างชายปัตตานีได้ที่ดินอยู่ตรงสี่แยกวงเวียนหอนาฬิกา (ปัจจุบัน) 
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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 
         ปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้ย้ายจากอาคารเรียนเดิมมายังสถานที่ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2502 สถานที่ใหม่ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนสะบารัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ทั้งหมด
ทั้งหมด 32  ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาในปัจจุบัน  
         ปีการศึกษา 2502  ได้ เปิดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง และลดชั้นเรียน
มัธยมศกึษาตอนต้น โดยรับนักเรียนที่ส าเร็จชั้น ม.3 และ ม.6  
            ปี พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเรือนไม้ใต้ถุนสูง 1 หลัง  
            ปีการศึกษา 2508 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในโครงการขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งมี
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 ปี ได้เปดิแผนกวิชาต่าง 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 และ ปีที่ 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 เป็นโรงเรียน

อาชีวศึกษาปัตตานี 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 
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 ปี พ.ศ. 2521 กรมอาชีวศึกษามีโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ โดยโครงการเงินกู้ของ
ธนาคารโลกที่จังหวัดปัตตานีเป็นแห่งแรกของเขตการศึกษา 2 เขต 4 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นศูนย์ กลาง ใน
การเรียนวิชาชีพของโรงเรียนสายสามัญในจังหวัดปัตตานี และในจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ในระยะ 15 
กิโลเมตร กรมอาชีวศึกษาจึงได้ให้อาจารย์พิเชษฐ์ คงทน ผู้อ านวยการกองวิทยาลัย เทคนิคขณะนั้น และ
เจ้าหน้าที่มาส ารวจพ้ืนที่และในที่สุดได้ด าเนินการปลูกสร้างตึกศูนย์ฝึกวิชาชีพแห่งนี้และแล้วเสร็จใน  
พ.ศ. 2524 โดยใช้พื้นที่ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

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

ปีการศึกษา 2522 กรมอาชีวศึกษาได้เปิดสาขาวิชาพณิชยการ ภาคนอกเวลา 1 
ห้องเรียน  

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 กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 2 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี  และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

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

ปีการศึกษา 2527 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษาให้เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม 
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 
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  

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

ปี พ.ศ. 2531 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ ง นางสมจิตต์  กะระณา ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีต่อจาก นางกันยา อเนกชัย ซึ่งได้รับรับค าสั่งไปด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพปัตตานี  

ปี พ.ศ. 2531  วิทยาลัยฯ ได้งบประมาณสร้างอาคารแสดงและจ าหน่ายผลผลิต 1 หลัง        



 

17 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

ปี พ.ศ. 2533  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นางสินีนาฎ ศิลปาจารย์  จากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ต่อจาก นางสมจิตต์ กะระณา ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  

ปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักศึกษาระดับ ปวท. สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  

      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 
                    ปี พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาแต่งตั้งนางสาวถนอมศรี รัฐบุตร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  จนถึงปี พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามี
ค าสั่งให้นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ช่วงนี้เป็นช่วงที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีมีอาคารพร้อมในจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ภายในอาคารและการจัดภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ห้องประชุม, ห้องปฏิบัติงาน, ห้องเรียนแผนกวิชา
เลขานุการ, ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Self-access learning), ห้องอินเตอร์เน็ต, มีห้องหมอ
ภาษาทดสอบการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและปรับปรุงพัฒนาให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย 
ได้ชัดเจนถูกต้อง,ปรับปรุงเพ่ิมสถานที่พักผ่อนและเพ่ิมบรรยากาศให้ร่มรื่นน่าอยู่ยิ่งขึ้น เปิดร้านจ าหน่าย
อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ ชื่อร้าน “เทียนทอง” บริการอาหารกลางวันแก่บุคคลภายนอก ราคาหัวละ 49 บาท 
เป็นที่ฝึกงานของนักเรียนคหกรรม อาหาร และสาขาการโรงแรมและบริการ เริ่มส่งเสริมการท าโรตีกรอบ
และน้ าปรุงแกงส้มออกตลาด  

         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 (การประกวดดิเกร์
ฮูลู) ในปี 2548  ช่วงนี้การรับนักเรียนใหม่มีนโยบายอยากเรียนสาขาใดต้องได้เรียน ไม่มีการสอบคัดเลือก
เข้าเรียน 
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         ปี พ.ศ.2547 เกิดสถานการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ วิทยาลัยต้องปรับลด
รอบการสอนไม่มีรอบบ่าย ชั่วโมงสุดท้ายแต่ละวันเลิกไม่เกิน 17.00 น. มีผลกระทบด้านปริมาณผู้เรียน 
นักเรียนนอกพ้ืนที่ปัตตานี เช่น นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ไม่กล้ามาเรียน ผู้ปกครองบางส่วนย้ายถิ่น
และส่งบุตรหลานไปเรียนจังหวัดอ่ืน 

         ปี พ.ศ. 2550 กรมอาชีวศึกษามีค าสั่งให้นางสาวพูลสุข ธัชโอภาส จากวิทยาลัยการอาชีพ
กันตัง จังหวัดตรัง มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจนถึงปีปัจจุบัน งานหลักยุคนี้
สานต่อโครงการดี ๆ ที่ผ่านมา เช่น พัฒนาธุรกิจโรตีกรอบสู่อุตสาหกรรม โดยปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุท า
เป็นโรงงานในโรงเรียนผลิตจ าหน่ายตลอดปี ปรับปรุงร้านอาหารเทียนทองเป็นร้านอาหารฮาลาลต้นแบบ
เปิด R paradise Spa พัฒนาห้องเรียนตามสภาวการณ์ ในสาขาการตลาดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ในห้องเรียนทฤษฎี  เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนการสอน
ส่งเสริมการจัดการเรียนที่เป็นชิ้นงาน โครงการ น ามาต่อยอดด้วยกระบวนการวิจัย มีผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ เข้าแข่งขันได้รับรางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมต่อยอดเชิงธุรกิจ มีรายได้ มีอาชีพ
อย่างยั่งยืน 

  2.1.7 การจัดการศึกษา 
          2.1.7.1 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นองค์กรที่ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
   2.1.7.2 พันธกิจสถานศึกษา 
    1) ผลิตนักเรียน นักศึกษาด้านพณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คหกรรมและ
ศิลปกรรม 
    2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผลิตก าลังคน กับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
    3) บริหารจัดการวิชาชีพสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
    4) สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 
    5) ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 
    2.1.7.3 โครงสร้างหลักสูตร 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้าง ดังนี้ 
  1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ด าเนินการเปิดสอน 4 
ประเภทวิชา (10 สาขาวิชา/สาขางาน) คือ 
      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   - สาขาวิชาการบัญชี/สาขางานการบัญชี  
   - สาขาวิชาการตลาด/สาขางานการตลาด  
   - สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขางานการเลขานุการ 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
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      ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   - สาขาวิชาการโรงแรม/สาขางานการโรงแรม  
      ประเภทวิชาคหกรรม 
   - สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น  
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขางานอาหารและโภชนาการ 
   - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม  
       ประเภทวิชาศิลปกรรม 
   - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์/สาขางานวิจิตรศิลป์ 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต  
  2)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง  พุทธศักราช 2557 ( เปิดสอน                         
จ านวน 10 สาขาวิชา) 
        ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
   - สาขาวิชาการบัญชี  
   - สาขาวิชาการตลาด  
   - สาขาวิชาการจัดการส านักงาน  
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 
         - สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป  
         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
   - สาขาวิชาการโรงแรม 
          - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม  
          - สาขางานครัวโรงแรม  
          - สาขางานแม่บ้านโรงแรม 
          - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
        ประเภทวิชาคหกรรม 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ  
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
          - สาขางานอาหารและโภชนาการ 
          - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
          - สาขางานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม (ทวิภาคี)  
         ประเภทวิชาศิลปกรรม  
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
                                        - สาขางานสื่อสิ่งพิมพ์ 
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                                        - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก(ทวีภาคี) 
           - สาขางานสื่อสิ่งพิมพ์ 
 
2.2 ข้อมูลสภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

  2.2.1 สภาพชุมชน 
           สภาพชุมชน สถานศึกษาอาชีวศึกษาอยู่ท่ามกลางสถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ห่างไกลจากสถานบันเทิง มีแหล่งที่พักอาศัยส าหรับนักเรียน นักศึกษา มีบ้านพักภายใน
สถานศึกษาของครูและบุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษา ที่ร่มรื่น บรรยากาศดี พร้อมทั้งมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในชีวิตประจ าวันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่
ใช้ภาษาถ่ิน 
  2.2.2 สภาพเศรษฐกิจ 
           เศรษฐกิจ ครู บุคลากร และนักเรียน ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีด ารงชีวิตตามอัตภาพ
ของเงินเดือนที่ได้รับและฐานะทางครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา รู้จักประหยัด มัธยัสธ์ ยึดหลัก     
      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต และมีการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้กับครอบครัวและสังคม 
  2.2.3 สภาพสังคม 
        สังคมเป็นแบบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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2.3 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

รูปที่ 2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.4 ข้อมูลของสถานศึกษา 

  2.4.1 ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2561   
       ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

       ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 

1 2 3 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.  

- สาขาวิชาการบัญชี 43   37   31   111 

- สาขาวิชาการตลาด 5   6   6   17 

- สาขาวิชาการเลขานุการ 8   6   3   17 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 29   32   18   79 
- สาขาวิชาวิจิตร์ศลิป ์ 2   3   4   9 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค 15   10   10   35 
- สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 2   5   3   10 
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 20   31   26   77 
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 1   -   8   9 
- สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 19   12   18   49 

รวม ระดับ ปวช. 144 0 0 142 0 0 127 0 0 413 
ระดับ ปวส.  

- สาขาวิชาการบัญชี 139 -  152 -     291 
- สาขาวิชาการตลาด 25 4  16 5     50 
- สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 44 -  39 -     83 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 84 -  60 -     144 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 14 8  14 -     36 
- สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร ์ - 1  - -     1 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและสิง่ทอ 26 -  28 -     54 

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 22 20  33 17     92 
- สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 16 -  - 14     30 

รวม ระดับ ปวส. 370 33  242 36     781 

รวมระดับ ปวช และ ปวส. 514 33 0 384 36 0 127 0 0 1,194 
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  2.4.2 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  
      ตารางที่ 2.2 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 143 74 51.75 
ปวส.2 358 353 98.60 
รวม 501 427 85.23 

 
        2.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  
                  ตารางที่ 2.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 157 94 59.87 
ปวส.2 395 323 81.54 
รวม 552 417 75.54 

 

        2.4.4 ข้อมูลบุคลากร  
                  ตารางที่ 2.4 ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท ทั้งหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา(คน) 

ผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการ 5 5 - 
ข้าราชการครู 39 39 36 
พนักงานราชการครู 15 11 15 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 21 - - 
ครูพิเศษสอน 7 1 7 
เจ้าหน้าที่ 8 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยาม
รักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 

13 - - 

รวม ครู 61 51 57 
รวมทั้งสิ้น 108 51 57 
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        2.4.5 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
     ตารางที่ 2.5 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม(สาขาวิชา) 

พาณิชยกรรม 4 5 9 
ศิลปกรรม 2 1 3 
คหกรรม 3 3 6 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 10 10 20 

        2.4.6 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
     ตารางที่ 2.6 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน 5 
อาคารปฏิบัติการ 2 
อาคารวิทยบริการ 0 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอ่ืน ๆ 4 

รวมทั้งสิ้น 12 

        2.4.7 ข้อมูลงบประมาณ 
     ตารางที่ 2.7 ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 8,578,178.39 
งบด าเนินงาน 9,579,432.78 
งบลงทุน 6,096,480.00 
งบเงินอุดหนุน 6,905,648.69 
งบรายจ่ายอื่น 2,472,757.01 

รวมทั้งสิ้น 33,632,496.87 

2.5 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 2.5.1 ปรัชญา 
             ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม เลิศล้ าวิชา พัฒนาสังคม 
 2.5.2 อัตลักษณ์ 
             ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝ่ใจบริการตรงเวลา 
 2.5.3 เอกลักษณ์ 
             สถาบันพัฒนาวิชาชีพ เพื่ออาชีพ 
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2.6 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 2.6.1 วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ สู่ความ
มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.6.2 พันธกิจ 
  พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี  
  พันธกิจที่ 2 วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือให้ชุมชน และท้องถิ่นมีอาชีพ 
สร้างรายได้ท่ีมั่นคง 
  พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการอาชีวศึกษา 
  พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์เป็นผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพ
อย่างมคีุณธรรม และสามารถประกอบ อาชีพอิสระอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  พันธกิจที่ 5 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาชีพ น้อมน าหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ระดับสากล 
 2.6.3 เป้าประสงค์ 
  1) เพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านวิชาชีพ 
  2) พัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีมาตรฐาน 
  3) เพ่ิมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิชาชีพเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริการ
ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  4) สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ในการฝึก
ทักษะอาชีพและประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ 
  5) สร้างนวัตกรรมการวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพให้ชุมชน 
  6) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.6.4 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลั งคนด้านการอาชีวศึกษาเ พ่ือสร้ างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการ
อาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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 2.6.5 กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 1 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะทาง 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ 
  กลยุทธที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  พันธกิจที่ 2 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม เทคโนโลยี  และองค์ความรู้ด้าน
อาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต  
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับ
กับการพัฒนาประเทศ 
  พันธกิจที่ 3 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้น
การปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  กลยุทธ์ที่ 2 อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  พันธกิจที่ 4 
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของภาคผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึก ทัศนคติ  ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  พันธกิจที่ 5 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 
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2.7 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

  2.7.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
      ตารางที่ 2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

1 
สถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้งภายใน 10ปี ปีการศึกษา 
2552, 2556 และ 2560 

 
สถานศึกษา 

  

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

2 
ผลงาน สุดยอดผลงาน อวด - ดี อาชีวะ สาขานักแสดงน ายอด
เยี่ยม เรื่อง ค าตอบ “อยู่ที่เรา” 

นักแสดงน า
ยอดเยี่ยม 

ชาติ 
บริษัท ทีวีบูรพา 

จ ากัด 

3 
ผลงาน ภาพยนตร์สั้น หรือสารคดี หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้” เรื่อง เปลี่ยนดิน  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

กระทรวง 
วิทยาศาสตร์ ร่วม
กับกศน. จังหวัด

ยะลา 

4 กิจกรรม ทดสอบก าลังใจ ในงานชุมนุมลูกเสือฯ  
เหรียญ
ทองแดง 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

5 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป” ผลงาน น้ านมข้าวหอมกระดังงาพร้อม
ด่ืม”  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

6 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน “บราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง” รองชนะเลิศ 
อันดับ 1  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

7 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป ผลงาน “เครื่องประดับเศษผ้ายีนส์ (Accessories)  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

8 
สุดยอดผลงาน อวด - ดี อาชีวะ สาขามาตรฐานผลงานยอด
เยี่ยม ผลงานเรื่อง ค าตอบ “อยู่ที่เรา” 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
บริษัท ทีวีบูรพา 

จ ากัด 

9 
สุดยอดผลงาน อวด - ดี อาชีวะ สาขานักแสดงน ายอดเยี่ยม 
ผลงานเรื่อง ค าตอบ “อยู่ที่เรา” 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
บริษัท ทีวีบูรพา 

จ ากัด 
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 2.7.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
  ตารางที่ 2.9 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

1 
นางประกายแก้ว ศุภอักษร   
ได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวะ ประจ าปี 2560 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง, นางสาวสูรยานี บาราเฮง,  
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และนางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร  
ครูที่ปรึกษาผลงานน้ านมข้าวหอมกระดังงาพร้อมดื่ม จากการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

3 

นางราตรี อิสสระโชติ, นางปานตา วิมลมิ่ง, นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์, 
นายฮัสลี นิฮะ และนางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์  
ครูที่ปรึกษาผลงาน เครื่องประดับสร้างสรรค์จากวัสดุผสม จากการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

4 
นางสาวกาญจนา ศิริบุญมี  
กิจกรรมทดสอบก าลังใจ ในงานชุมนุมลูกเสือฯ 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

5 
นายฮัสลี นิฮะ  
ครูที่ปรึกษาผลงานเรื่อง ค าตอบ “อยู่ที่เรา” การประกวด 
ภาพยนตร์และสารคดี สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม  

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

6 
นายฮัสลี นิฮะ  
ครูที่ปรึกษา การประกวดภาพยนตร์สั้นหรือสารคดี หัวข้อ  
“พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้”  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
กระทรวง 

วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ 
กศน. จังหวัดยะลา 

7 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,   
นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง, นางสาวสูรยานี บาราเฮง, 
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และนางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ผลงานบราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

8 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง, นางสาวสูรยานี บาราเฮง,  
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และนางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร  
ครูที่ปรึกษาผลงานผลงานบราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 



 

29 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 

 2.7.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

9 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข, 
นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง, นางสาวสูรยานี บาราเฮง,  
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และนางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร  
ครูที่ปรึกษาผลงานน้ านมข้าวหอมกระดังงาพร้อมดื่ม การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

10 

นางอลิษา อูเมาะอาลี, นางวัชรี จ าเนียงสุข,  
นางสาวสุนิสา พงษ์ระโนต และนางศิริวรรณ เพ็งสง  
ครูที่ปรึกษาผลงาน“เครื่องประดับจากเศษผ้ายีนส์ (Accessories)” 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 

11 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข, 
นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง, นางสาวสูรยานี บาราเฮง, 
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และนางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร ผลงานทอดมันกลูเตนกึ่งส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 

12 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวธิรรัตน์ บุญหา,  
นางมีโฉนด สุปัตติ, นายอิสมาแอ จิใจ, นายอัสฮารีย์ หะยีซ าซูดิน 
และนางสาวปัทมา วรรณลักษณ์  
การจัดสถานเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (Computer Lab) ประเภทพานิชยกรรม 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

13 

นายวีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ์, นางสุวรรรณา อรุณพันธุ์ และ
นางสาวเพ็ญศรี วงศ์สุเทพ  
ครูที่ปรึกษาผลงานโคมไฟหัตถศิลป์ "ประทีปบุษบากร" จากการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 ด้านหัตถศิลป์  

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา 

14 

นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม, นางศิริวรรณ เพ็งสง,  
นางณัฐฐาพร ส านักเหยา และนายวีรวุฒิ หนูช่วย  
ครูที่ปรึกษาผลงานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าบาติกเทคนิคจาก
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 ด้าน หัตถศิลป์  

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา 

15 
นางสาวณัฐการ ศรีสุวรรณ  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา 

 



 

30 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 

 2.7.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

16 
นางสาวศันสนีย์ มะมิง  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกายสู่สากล  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

17 
นางแวไมซาเราะห์ ราเหม  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

18 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะมัลติมีเดียอาร์ต“INFOGRAPHIC” 
ทีม ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

19 
นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะมัลติมีเดียอาร์ต“อาชีพก้าวไกล 
ยุค THAILAND 4.0” ทีม ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

20 
นางปานตา วิมลมิ่ง  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะจิตกรรมไทย ทีม ปวช. 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

21 
นางกรุณา บุญธรรม  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการวาดภาพ (Drawing) 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

22 
นางกรุณา บุญธรรม  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันประกวดวาดภาพ“ศิลปกรรมเยาวชน
ทักษิณ” 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 

23 
นายวรภัทร  ธุวสันติ 
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการออกแบบโปสเตอร์  
“ธถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 

24 
นางสาวสิตา หมุดแหล๊ะ  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลติ
หนังสือราชการภายนอก 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา 

25 
นายฮัสลี นิฮะ  
ครูที่ปรึกษาการประกวดหนังสั้น ประเภท ประชาชนทั่วไป
ผลงาน "หลง (รัก)"  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานการ

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดปัตตานี 



 

31 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 

 2.7.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

26 
นายฮัสลี นิฮะ  
ครูที่ปรึกษาการประกวดหนังสั้น ประเภท นักเรียน นักศึกษา 
ผลงาน "หลง (รัก)"  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานการ

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดปัตตานี 

27 
นายฮัสลี นิฮะ  
ครูที่ปรึกษาการประกวด คลิปวิดีโอสั้น " สื่อ ศลิป์ ประชาสงัคม"  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ศอบต. 

28 
นายฮัสลี นิฮะ  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสารคดี ในโครงการ พัฒนาศักยภาพ
คนท าสื่อเพ่ือสรรค์สร้างสังคมชายแดนใต้ 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ศอบต, TNN24, 
NBT 

29 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง, นางสาวสูรยานี บาราเฮง, 
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และนางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร  
การจัดสถานเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา"
ห้องปฏิบัติการการประกอบอาหาร (Cookery Room)" 
ประเภทวิชาคหกรรม 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

30 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง, นางสาวสูรยานี บาราเฮง, 
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และนางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร  
ครูที่ปรึกษาผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าไหมข้าวโพดเสริม
เม็ดแมงลักพร้อมดื่ม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 
ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

31 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง, นางสาวสูรยานี บาราเฮง, 
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และนางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร  
ครูที่ปรึกษาผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นปรุงรส จาก
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

32 
นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ  
ผลงาน สื่อนวัตกรรมการสอนด้วยโปรแกรมประยุกต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 
3 

33 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง, นางสาวสูรยานี บาราเฮง, 
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และนางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร 
ครูที่ปรึกษาผลงาน บราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



 

32 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 

 2.7.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

34 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง, นางสาวสูรยานี บาราเฮง, 
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และนางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร 
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้าน 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน น้ านมข้าวหอมกระดังงาพร้อมดื่ม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

35 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง, นางสาวสูรยานี บาราเฮง, 
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และนางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร 
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้าน 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน เครื่องดื่ม Healthy Drink  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

36 

นางอลิษา อูเมาะอาลี, นางวัชรี จ าเนียงสุข, 
นางสาวสุนิสา พงษ์ระโนต, นางศิริวรรณ เพ็งสง และ 
นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 ด้าน 
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ผลงาน "เครื่องประดับจากเศษผ้ายีนส์ 
(Accessories)"  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

37 

นางราตรี อิสสระโชติ, นางปานตา วิมลมิ่ง, นายฉัตรชัย 
ธรรมรัตน์, นายฮัสลี นิฮะ, นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์,  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 ด้าน 
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ผลงาน "สร้างสรรค์จากวัสดุผสม” 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

38 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข, 
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวดีลา เถาะ และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 ด้าน 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน แครกเกอร์ข้าวสังหยด 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

39 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข, 
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวดีลา เถาะ, และ 
นางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 ด้าน 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน เต้าฮวยน้ านมข้าวโพด 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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 2.7.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

40 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข, 
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวดีลา เถาะ, และ 
นางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร 
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้าน 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน คุกกี้ปลาสลิดเสริมกากข้าวโพด 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

41 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข, 
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวดีลา เถาะ, และ 
นางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร 
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 ด้าน 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน กะหรี่ปั๊บข้าวไรซ์เบอร์รี่ 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

42 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข, 
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง 
และนางสาวศศิธร แสนปินตา  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ทอดมันกลูเตนกึ่งส าเร็จรูป จากการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

44 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข, 
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวดีลา เถาะ และ 
นางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร  
ครูที่ปรึกษาผลงาน คุกกี้กล้วยหอมเฮลท์ตี้ จากประกวด
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

45 

นายวีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ์, นางสุวรรรณา อรุณพันธุ์ และ
นางสาวเพ็ญศรี วงศ์สุเทพ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน โคมไฟหัตถศิลป์ "ประทีปบุษบากร" จาก
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 9 ด้าน หัตถศิลป์  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

46 

นางราตรี อิสสระโชติ, นางปานตา วิมลมิ่ง,  
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ นายวรภัทร ธุวสันติ  
ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 9 ด้าน 
หัตถศิลป์ ผลงาน ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าบาติกเทคนิค
สร้างสรรค ์

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

47 

นางสาวรุจิรา บาเหาะ  
ครูที่ปรึกษาการน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน 
Healthy drink 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



 

34 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 

 2.7.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

48 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการ STEM ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่น 
ปรุงรส 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 

 2.7.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 

  ตารางที่ 2.10 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

1 

นายซูเฟียง กูจ,ิ นางสาวนูรอลิสซ่า อามิง,  
นางสาวนูรฮาลีซา วาเตะ,. นางสาวกิฟละห์ มะสาแม,  
นางสาวสุไรดา อาแว,. นางสาวนาปีสะ มะลี,  
และนางสาวนิชาภา สุขอนันต์  
ผลงาน บราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

2 

นางสาวกนกวรรณ ยังศรีนาค, นางสาวสโรชา ผู้บุญ,  
นางสาวณัฐวรรณ พิทักครุฑ, นางสาววรรณผกา จันทมาศ, 
นางสาวแวฮัสนี แวหะยี, นางสาวอาอิชะฮ์ แวดายะ,  
นางสาวนูรไอนี ก าลังเที่ยง และนางสาวอาซีซะห์ สูโระ  
ผลงาน น้ านมข้าวหอมกระดังงาพร้อมดื่ม“สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

3 

นางสาวยัสมีน มะแซนาง, นายอับดุลสลาม วานิ,  
นายซุปญัณ สาเมาะ, นางสาวซาฮูรา อูแล,  
นางสาวนิสรีน เจะอุมา, นางสาวอามาวาตี บือซา, และ
นางสาวนาอีมะฮะ บากา  
ผลงาน เครื่องประดับสร้างสรรค์จากวัสดุผสม“สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้าน 
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

4 
นายซอลาฮูดีน ลาเตะ และนายศตวรรษ หวังและ  
ผลงาน ภาพยนตร์สั้น เรื่อง เปลี่ยนดิน 

ชนะเลิศ ชาติ 
กระทรวง วิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับกศน. จังหวัด

ยะลา 
 



 

35 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 

 2.7.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

5 

นายศตวรรษ หวังและ, นายซอลาฮูดีน ลาเตะ,  
นายอิสมาแอ หวังสา และ นายฟาอิส หะยีสะแม  
ผลงาน ภาพยนตร์ และสารคดี สาขา บทภาพยนตร์ยอด
เยี่ยม เรื่อง ค าตอบ “อยู่ที่เรา”  

บท
ภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม 

ชาติ บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด 

6 

นายศตวรรษ หวังและ, นายซอลาฮูดีน ลาเตะ  
นายอิสมาแอ หวังสา และนายฟาอิส หะยีสะแม  
ผลงาน ภาพยนตร์ และสารคดี สาขา นักแสดงน ายอดเยี่ยม 
เรื่อง ค าตอบ “อยู่ที่เรา” 

นักแสดง
น ายอด
เยี่ยม 

ชาติ บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด 

7 

นายศตวรรษ หวังและ, นายซอลาฮูดีน ลาเตะ,  
นายอิสมาแอ หวังสา และนายฟาอิส หะยีสะแม  
ผลงาน ภาพยนตร์ และสารคดี สาขามาตรฐานผลงานยอด
เยี่ยม เรื่อง ค าตอบ “อยู่ที่เรา” 

ผลงาน
ยอดเยี่ยม 

ชาติ บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด 

8 
นายแวฮารีฟ หะยีแวมิง  
การประกวดวาดภาพ จากการประกวดศิลปกรรมเยาวชน
ทักษิณ ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2560 

รางวัล
ดีเด่น 

ภาค 
สถาบันทักษิณคดี

ศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

9 
นางสาวสุวนันท์ แก้วสองสี  
ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

10 
นางสาวประภัสสร แก้วน า  
ทักษะพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

14 
นางสาวภัทชนาพร แก้วน า  
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ
ภายนอก 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

15 
นางสาวอัญมณี มากละม้าย  
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บกระโปรงกางเกง ระดับ ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

16 
นางสาวศศิกาญน์ กระแสสินธุ์, นายกิตติศักดื ทองไทย และ
นางสาวโนรอาร์ฟีดา ฮามีด๊ะ  
ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต “INFOGRAPHIC” ทีม ปวช. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

 

 



 

36 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

17 

นายรอชดัน อันวา, นางสาวอาอีซะหื ลอเด็ง และ 
นายฟาอิส ดาโอ๊ะ  
ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต “อาชีพก้าวไกล ยุค THAILAND 4.0”
ทีม ปวส. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

18 
นางสาวยัสมีน มะแซ  
ทักษะการออกแบบโปสเตอร์ “ธถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

19 

นางสาวอารฟียะห์ ตาเยะ, นางสาวไซนะ มายิด,  
นางสาวซัมมีมี สาลี, นางสาวสาวียะ ตาเยะ,  
นางสาวอาฟีฟะห์ เจ๊ะแว, นางสาวนันทิศา ส าเภาทอง,  
นายสิทธิพันธ์ เอ่ียมพงษา, นางสาวพิชญ์สินี ห้องแก้ว  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”สิ่งงประดิษฐ์ประเภทที่ 3 
ด้าน ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ผลงาน เครื่องประดับเศษผ้ายีนส์
(Accessories) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

20 

1. นางสาวยัสมีน มะแซ 2. นายอับดุลสลาม วานิ  
3. นายซุปญัณ สาเมาะ 4. นางสาวซาฮูรา อูแล   
5. นางสาวนิสรีน เจะอุมา 6. นางสาวอามาวาตี บือซา   
7. นางสาวนาอีมะฮะ บากา 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”สิ่งงประดิษฐ์ประเภทที่ 3
ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ผลงานเครื่องประดับสร้างสรรค์จาก
วัสดุผสม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

21 

นางสาวสากียะห์ ยือแร, นางสาวอัสมี หะแว,  
นางสาวสุพัตรา สระสวย, นางสาวพัทธมน อาแซ,  
นางสาวฉัตรกมล นามค า, นางสาวสุมินตรา ศรีษะน้อย,  
นายปาลวัฒน์ ศรีนวลขาว และนายธนกฤต โภไคยเลิศภิญโญ  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 
ด้าน หัตถศิลป์ ผลงาน โคมไฟหัตถศิลป์ "ประทีปบุษบากร" 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

22 

นายวิชาญ สีสัน, นายซานูซี แวดอเล๊าะ,  
นางสาวกัญญารักษ์ ชีทอง, นายอังคณา อนันตาวระ และ 
นายรอซดัน อัลวา  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”สิ่งงประดิษฐ์ประเภทที่ 3 
ด้าน ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ผลงาน หมอนรองคอเพ่ือสุขภาพ 
12 นักษัตร 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 



 

37 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

  

2.7.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560(ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

23 

นายซูเฟียง กูจ,ิ นางสาวนูรอลิสซ่า อามิง,  
นางสาวนูรฮาลีซา วาเตะ, นางสาวกิฟละห์ มะสาแม,  
นางสาวสุไรดา อาแว, นางสาวนาปีสะ มะลี และ 
นางสาวนิชาภา สุขอนันต์  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 
ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน บราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

24 

นางสาวกนกวรรณ ยังศรีนาค, นางสาวสโรชา ผู้บุญ,  
นางสาวณัฐวรรณ พิทักครุฑ, นางสาววรรณผกา จันทมาศ 
และนางสาวแวฮัสนี แวหะยี  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 
ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้สูงอายุ ผลงาน น้ านมข้าวหอม
กระดังงาพร้อมดื่ม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

25 

นางสาวนิชาภา สุขอนันนต์, นางสาวหยดเทียน นามคร, 
นางสาวพรพรรณ หนุนทรัพย์, นางสาวอาซียะห์ ตาเหร์, 
นางสาวซารีตา มางิง  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 
ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ทอดมันกลูเตนกึ่งส าเร็จรูป 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

26 

นางสาวฟาทีฮะห์ มุขสาห์วัณฏ์, นางสาวนัรมีย์ สาและ,  
นายเซาฟี สาและ, นางสาวนาปีสะ มะลี  และ 
นางสาวศรัณณี เจะมะ  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 
ด้าน หัตถศิลป์ ผลงาน Healthy drink 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

27 

นายอามีน เจะสะแลแม, นายรอซดัน อัลวาน,  
นายซูฟญัน สาเมาะ, นายซุลกิฟลี สะมาแอ และ 
นายซานูซี แวดอเลาะ  
ผลงาน หนังสั้น ประเภท นักเรียน นักศึกษา เรื่อง หลง (รัก) 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานการ

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดปัตตานี 

 

 



 

38 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 

 2.7.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

28 
นายอับดุลสลาม วานิ, นายฟาอิส ดาโอ๊ะ, นายเฟาซัน มะลี, 
นางสาวคอรีเยาะ สนิ, และนางสาวอาซีซ๊ะ ลอเด็ง  
ผลงาน หนังสั้น ประเภท ประชาชนทั่วไป เรื่อง ระหว่างทาง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
โดยส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดปัตตานี 

29 
นางสาวอังคณา อนันตาเระ, นางสาวนัสรีน เจ๊ะอูมา,  
นายมูฮัมหมัดอัฟฟาน เจะเยะ, และนายอัสมี อาบูวะ  
ผลงาน หนังสั้น เรื่อง ปา – ตา - นี 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค ศอบต., TNN24, NBT 

30 

นายอามิน เจะสะแลแม, นายรอสดัน อัลวาน,  
และนายซูฟญัน สาเมาะ  
กิจกรรมการประกวด หัวข้อ สื่อ ศิลป์ ประชาสังคม" 
(ประเภทคลิปวิดีโอสั้น) 

ชนะเลิศ ภาค ศอบต. 

31 

นางสาวฟาตีฮะห์ มุสาวัสฎ์, นางสาวนูรอารีซา  อาแว และ 
นางสาวสุไรดา  เจะมะ  
ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นปรุงรส จากการประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

32 
นางสาวเนาวรัตน์  เปรมปรีดิ์ 
ทักษะจิตกรรมไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

33 
นางสาวศสิกร สีสัน และนางสาววรกานต์ โรจนกุล  
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

34 
นางสาวเจ๊ะฮาบีบีธ ดือเง๊าะ และ นางสาวนิชภา นวลเจริญ  
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

35 
นางสาวสุวนันท์ แก้วสองสี  
ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

36 
นางสาวประภัสสร แก้วน า  
ทักษะพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

37 
นางสาวภัทชนาพร แก้วน า  
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ
ภายนอก 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



 

39 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 

 2.7.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

38 
นายกฤตภาส นิยม และนางสาวอาอิซะส์ แวแม  
ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

39 
นางสาวซากียะห์ ยือแร, นางสาวพัชธมน อาแซ,  
นางสาวสุพัฒตรา สระสวย และนางสาวอัสมี หะแว  
ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

40 
นางสาวอัญมณี มากละม้าย  
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บกระโปรงกางเกง ระดับ ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

41 

นางสาวอัญมณี มากละม้าย, นางสาวรอซียะห์ สาแลแม และ
นางสาวฟิตดาว หะยีบือราเฮง  
ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล 
ระดับ ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

42 
นายวุฒิพงค์ เพ็ชรภักดี และนางสาวณัฐวรรณ พิทักครุฑ  
ทักษะการประกอบอาหารไทย ธุรกิจประเภทหอยทอดจาน
ร้อน (Street Food) 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

43 

นายซูเฟียง กูจ,ิ นางสาวนูรอลิสซ่า อามิง,  
นางสาวนูรฮาลีซา วาเตะ, นางสาวกิฟละห์ มะสาแม,  
นางสาวสุไรดา อาแว, นางสาวนาปีสะ มะลี และ 
นางสาวนิชาภา สุขอนันต์  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 
ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน บราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

44 

นางสาวกนกวรรณ ยังศรีนาค, นางสาวสโรชา ผู้บุญ,  
นางสาวณัฐวรรณ พิทักครุฑ, นางสาววรรณผกา จันทมาศ 
และนางสาวแวฮัสนี แวหะยี  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 
ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้สูงอายุ ผลงาน น้ านมข้าวหอม
กระดังงาพร้อมดื่ม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

 

 



 

40 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 

 2.7.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

45 

นางสาวยัสมีน มะแซ, นายอับดุลสลาม วานิ,  
นายซุปญัณ สาเมาะ, นางสาวซาฮูรา อูแล  
นางสาวนิสรีน เจะอุมา, นางสาวอามาวาตี บือซา และ
นางสาวนาอีมะฮะ บากา 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”สิ่งงประดิษฐ์ประเภทที่ 3
ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ผลงานเครื่องประดับสร้างสรรค์จาก
วัสดุผสม 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

46 
นางสาวแวฮัสลี แวหะยี และนายซูเฟียง กูจิ  
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่
มาตรฐานสากล  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

47 
นางสาวศศิกาญน์ กระแสสินธุ์, นายกิตติศักดื ทองไทย และ
นางสาวโนรอาร์ฟีดา ฮามีด๊ะ  
ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต “INFOGRAPHIC” ทีม ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

48 

นายรอชดัน อันวา, นางสาวอาอีซะหื ลอเด็ง และ 
นายฟาอิส ดาโอ๊ะ  
ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต “อาชีพก้าวไกล ยุค THAILAND 4.0”
ทีม ปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

49 
นางสาวเนาวรัตน์ เปรมปรีดิ์  
ทักษะจิตกรรมไทย ทีม ปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

45 
นายแวฮารีฟ หะยีแวมิง  
ทักษะการวาดภาพ (Drawing) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

46 

นางสาวอารฟียะห์ ตาเยะ, นางสาวไซนะ มายิด,  
นางสาวซัมมีมี สาลี, นางสาวสาวียะ ตาเยะ,  
นางสาวอาฟีฟะห์ เจ๊ะแว, นางสาวนันทิศา ส าเภาทอง,  
นายสิทธิพันธ์ เอ่ียมพงษา และนางสาวพิชญ์สินี ห้องแก้ว  
ทักษะการออกแบบโปสเตอร์ “ธถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

 

 

 

 



 

41 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 

 2.7.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

47 

นางสาวยัสมีน มะแซ, นายอับดุลสลาม วานิ,  
นายซุปญัณ สาเมาะ, นางสาวซาฮูรา อูแล,  
นางสาวนิสรีน เจะอุมา, นางสาวอามาวาตี บือซา และ
นางสาวนาอีมะฮะ บากา  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”สิ่งงประดิษฐ์ประเภทที่ 3 
ด้าน ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ผลงาน เครื่องประดับสร้างสรรค์
จากวัสดุผสม  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

48 

นายวิชาญ สีสัน, นายซานูซี แวดอเล๊าะ,  
นางสาวกัญญารักษ์ ชีทอง, นายอังคณา อนันตาวระ และ 
นายรอซดัน อัลวา  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”สิ่งงประดิษฐ์ประเภทที่ 3 
ด้าน ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ผลงาน หมอนรองคอเพ่ือสุขภาพ 
12 นักษัตร 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

49 

นางสาวอาซีซะห์ ลอเด็ง, นายอามิน เจ๊ะสะแลแม,  
นายอิสมี อาบูวะ, นายอับดุลฟาตะห์ อูเซ็น,  
นายวันฟิตรี มะรอแม, นายอิสมาแอ หวังสา,  
นายฉัตรดนัย นาคเกิด, นายโรสมารีนา อุมาร์ และ 
นายฮาฟีรอน สาและ  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 
ด้าน หัตถศิลป์ ผลงาน ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าบาติก
เทคนิคสร้างสรรค์ 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

50 
นางสาวเพชรลดา เรืองราษฎร์  
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

51 
นางสาวจิราวรรณ หลวงนะ  
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

52 

นายซูเฟียง กูจ,ิ นางสาวนูรอลิสซ่า อามิง,  
นางสาวนูรฮาลีซา วาเตะ, และนางสาวกิฟละห์ มะสาแม  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 
ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน บราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

 



 

42 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 

 2.7.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

53 

นางสาวนิชาภา สุขอนันนต์, นางสาวหยดเทียน นามคร, 
นางสาวพรพรรณ หนุนทรัพย์, นางสาวอาซียะห์ ตาเหร์ และ
นางสาวซารีตา มางิง  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 
ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ทอดมันกลูเตนกึ่งส าเร็จรูป 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

54 
นางสาวมัสนา หะยีซอ และนางสาวนุรอาฟีดา จารง  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 
ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน แครกเกอร์ข้าวสังข์หยด 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

55 
นางสาวรอฮีมะห์ อาแว และนางสาวรอกีเย๊าะ เจ๊ะอีซอ  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ ด้าน ผลิตภัณฑ์
อาหาร ผลงาน เต้าฮวยน้ านมข้าวโพด 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

56 
นางสาวดารีซ๊ะ มะเด็ง และนางสาวสามีล๊ะ เจ๊ะบือราเฮ็ม  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 
ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงานคุกกี้ปลาสลิดเสริมกากข้าวโพด 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

57 
นางสาวคอรีเยาะ เจ๊ะดาโอะ และนางสาวตัสนา ล่ากูด  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 
ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน กะหรี่ปั๊บข้าวไรซ์เบอร์รี่ 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

58 

นางสาวฟาทีฮะห์ มุขสาห์วัณฏ์, นางสาวนัรมีย์ สาและ,  
นายเซาฟี สาและ, นางสาวนาปีสะ มะลี,  
นางสาวศรัณณี เจะมะ และนางสาวนูรไอนี ก าลังเที่ยง  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 
ด้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน เครื่องดื่ม Healthy Drink 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 

43 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.4 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
   ตารางที่ 2.11 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

1 
“สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ละแซพร้อมน้ ายากึ่งส าเร็จรูป 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2 

“สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ข้าวพองปรุงรส (Rice Crispy 
Treats) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

3 
สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ 

Honor 
award 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

4 

สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์ ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จาก
ผ้าบาติก 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

5 
สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Food Edible Film 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

6 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “อาหารไทย 4.0” 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซอส
ลูกหยีส าเร็จรูป 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

7 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล 
ในหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล (Halal 
Scientist Competition 2018)” ประเภท วิทยาศาสตร์/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงาน ผักแผ่นฮาลาล 

ชนะเลิศ ชาติ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์  

ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

8 กลุ่มลูกเสือหญิงวิสามัญ (หญิง) ดีเด่น ดีเด่น ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

9 
การประกวดเรียงความโครงการส่งเสริมรักการอ่าน “ผมจะเป็น
คนด”ี 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

10 
“สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ละแซพร้อมน้ ายากึ่งส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



 

44 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

    2.7.4 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

10 
“สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ละแซพร้อมน้ ายากึ่งส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

11 

สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ข้าวพองปรุงรส (Rice Crispy 
Treats) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

12 
“สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลงาน ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

13 
“สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Food Edible Film 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

14 องค์การมาตรฐาน ระดับเหรีญทอง สถานศึกษาขนาดกลาง 

รางวัล
ระดับ 
เหรีญ
ทอง 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

15 ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทยระดับ ปวช.” ชมเชย ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

16 กิจกรรมบุกเบิก “สร้างหุ่นจ าลองเป็นใหญ่โรมัน”ดีเด่น ดีเด่น ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

17 กิจกรรมเดินทางไกล ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

             
 2.7.5 รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561 

          ตารางที่ 2.12 รางวัลและผลงานของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

1 
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี  
ผู้บริหารดีศรีอาชีวะ ประจ าปี 2562 

รางวัล 
เชิดชูเกียรติ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาและ
ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 



 

45 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

  2.7.6 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

          ตารางที่ 2.13 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

1 
นางราตรี อิสสระโชติ  
รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี “ประจ าปี พ.ศ.2561 

รางวัล 
เชิดชูเกียรติ 

ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและ

ส านักงานเลขาธิการคุรุ
สภา 

2 
นางสุวรรณา อรุณพันธุ์  
รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจ าปี พ.ศ.
2561 

รางวัล 
เชิดชูเกียรติ 

ชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

3 

นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข  
รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลที่ท าคุณประโยชน์ทางการศึกษา
ซึ่งได้รับรางวัล ระดับประเทศอันส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รางวัล 
เชิดชูเกียรติ 

ชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

4 
นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข  
รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดี ศรี จชต.” ประจ าปี 2561 
ระดับดีมาก 

รางวัล 
เชิดชูเกียรติ 

ชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

5 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวปาวีณา หลีหมัด และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ละแซพร้อมน้ ายากึ่งส าเร็จรูป จาก
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร 

ชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

6 

นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวปาวีณา หลีหมัด และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ข้าวพองปรุงรส (Rice Crispy Treats) 
จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร  

รองชนะเลิศ ชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

 



 

46 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 

 

 2.7.6 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

7 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

8 

นางราตรี อิสสระโชติ, นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์, นายฮัสลี นฮิะ, 
นายชาคริต สะแม และนางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์  
ครูที่ปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าบาติก 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

9 

นางสาวปาวีณา หลีหมัด, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวดีลา เถาะ และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูที่ปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Food Edible Film 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

10 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวปาวีณา หลีหมัด และนางสาว
รูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูที่ปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลงาน ละแซพร้อมน้ ายากึ่งส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

11 

นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวปาวีณา หลีหมัด และนางสาว
รูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูที่ปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ผลงาน ข้าวพองปรุงรส (Rice Crispy Trea) 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 



 

47 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 

 2.7.6 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

12 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

13 

นางราตรี อิสสระโชติ, นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์, นายฮัสลี นฮิะ, 
นายชาคริต สะแม และนางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์  
ครูที่ปรึกษาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากผ้าบาติก จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

14 

นายวีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ์, นางสุวรรณา อรุณพันธุ์ และ  
นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์  
ครูที่ปรึกษาผลงาน โคมไฟหัตถศิลป์ “เสน่ห์พหุวัฒนธรรม 
ชายแดนใต้ 4.0” จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์  

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

15 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

21 

นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี, นางสาวสุนิสา พงษ์ระโนต,  
นางศิริวรรณ เพ็งสง, นางณัฐฐาพร ส านักเหยา และ 
นางสาวรุจริา บาเหาะ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน เครื่องประดับ งานปักมือ (Embroidery) 
จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

 

 



 

48 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.6 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561(ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

22 

นางสาวปาวีณา หลีหมัด, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวดีลา เถาะ และ 
นางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร  
“สุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Food Edible Film 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

23 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ, นางสาวรุจิรา บาเหาะ,  
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ และนางสาวอัซมา แสมา  
ครูที่ปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงาน กระถางชีวภาพ 

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

24 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ, นางสาวรุจิรา บาเหาะ,  
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ และนางสาวอัซมา แสมา  
ครูที่ปรึกษาผลงาน การผลิตภาชนะ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
จากกาบกล้วย จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ ด้านทคโนโลยี
ชีวภาพ  

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

25 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ, นางสาวรุจิรา บาเหาะ,  
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ และนางสาวอัซมา แสมา  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน Biodegradable Flower pots จากการ
น าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษ  

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

26 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวปาวีณา หลีหมัด และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ละแซพร้อมน้ ายากึ่งส าเร็จรูป จากการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

ชนะเลิศ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

 



 

49 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.6 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561(ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

27 

นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวปาวีณา หลีหมัด และ
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ข้าวพองปรุงรส (Rice Crispy Treats)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

28 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส และ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 
สิ่งประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

29 

นางสาวดีลา เถาะ, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวศศิธร แสนปินตา และ
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน แพนเค้ก กึ่งส าเร็จรูปโปรตีนสูงจากถ่ัว
จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

30 

นายวีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ์, นางสุวรรณา อรุณพันธุ์ และ 
นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์  
ครูที่ปรึกษาผลงาน โคมไฟหัตถศิลป์ “เสน่ห์พหุวัฒนธรรม 
ชายแดนใต้ 4.0” จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
หัตถศิลป์  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

31 

นางราตรี อิสสระโชติ, นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์, นายฮัสลี นฮิะ, 
นายชาคริต สะแม และนางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์  
ครทูี่ปรึกษาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากผ้าบาติก การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 



 

50 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.6 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561(ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

32 

นางปานตา วิมลมิ่ง นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ นายวรภัทร ธรุสนัติ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน กระเป๋าผ้าพิมพ์สกรีน De hate putri 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

33 

นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี, นางสาวสุนิสา พงษ์ระโนต,  
นางศิริวรรณ เพ็งสง, นางณัฐฐาพร ส านักเหยา และ 
นางสาวรุจริา บาเหาะ  
ครูที่ปรึกษาผลงาน เครื่องประดับ งานปักมือ(Embroidery) 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

34 

นายฮะฟซีุดดีน เจะมุ, นางสาวรุจิรา บาเหาะ,  
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ และนางสาวอัซมา แสมา  
ครูที่ปรึกษาผลงาน กระถางชีวภาพการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

35 

นางสาวปาวีณา หลีหมัด, นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข,  
นางสาวสูรยานี บาราเฮง, นางสาวดลีา เถาะ  
และนางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร  
ครูที่ปรึกษาผลงาน Food Edible Film จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

36 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ, นางสาวรุจิรา บาเหาะ,  
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ และนางสาวอัซมา แสมา  
ครูที่ปรึกษาผลงาน การผลิตภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
จากกาบกล้วยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

37 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ, นางสาวรุจิรา บาเหาะ,  
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ และนางสาวอัซมา แสมา  
ครูที่ปรึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทองค์ความรู้การ
น าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภาคภาษาอังกฤษผลงาน Biodegradable Flower pots 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 



 

51 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.6 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561(ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

38 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ  
ครูที่ปรึกษา ผลงาน ผักแผ่นฮาลาล จากการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในหัวข้อ “ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล (Halal Scientist 
Competition 2018)”  

ชนะเลิศ ชาติ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

39 
นางแวไมซาเราะห์ ราเหม  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

40 
นายวรภัทร ธุวสันติ  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการประติมากรรม (ปวช.) 

รางวัล
ชมเชย 

ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

41 
นางแวไมซาเราะห์ ราเหม และนางสาวอลิษา อูเมาะมาลี  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

42 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น 
“อเมซิ่งเทีย่วไทย สไตล์อาชีวะ (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

43 
นายวรภัทร ธุวสันติ  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการประติมากรรม (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

44 
นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น 
“อาชีวะ INTRO) (ปวส.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

45 

นางสาวซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม และ 
นางสาวสุภาทิพย์ บุญภิรมย์  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

46 
นายณัฐชนน น้านิรัตศัย  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองาน
บัญชี (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

47 
นางสาวสิตา หมุดแหละ นางจิรายุ สมัยชุม  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลิตหนังสือภายนอก 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 



 

52 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.6 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

48 
นางสาวสุมาลี บุญรังษี  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

49 
นางมีโฉนด สุปัตติ  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

50 
นายวีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ์  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

51 
นางแวไมซาเราะห์ ราเหม และนางสาวอลิษา อูเมาะมาลี  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกาย (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

52 
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยชุด
พร้อมจ าหน่าย (The Set) (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

53 

นางสาวศศิธร แสนปินตา  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบ
อาหารเชิงธุรกิจสู่สากล ประเภทอาหารมื้อค่ าแบบตะวันตก 
(Western Set Dinner) (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

54 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น 
“อเมซิ่งเที่ยวไทย สไตล์อาชีวะ (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

55 
นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น 
“อาชีวะ INTRO) (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

56 
นางกรุณา บุญธรรม  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการวาดเขียนสีน้ าหุ่นนิ่ง 
(ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

58 
นายวรภัทร ธุวสันติ  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการประติมากรรม (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

59 
นางสาวพรพิสุทธิ์ นวลนิล  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท 
Classic Bartender, Flair Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 



 

53 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.6 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

60 

นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การประกวด Accessories จากสิ่งเหลือใช้ใน
สถานศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงาน 
Tupat 

ชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานี 

61 
นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การประกวด ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม 
ผลงาน มิติ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานี 

62 

นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การประกวด Accessories จากสิ่งเหลือใช้ใน
สถานศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงาน 
KOLEK 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานี 

63 

นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การประกวด Accessories จากสิ่งเหลือใช้ใน
สถานศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงาน 
KARMABAN 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานี 

64 

นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การประกวด Accessories จากสิ่งเหลือใช้ใน
สถานศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงาน 
Creative Accessories 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานี 

65 
นางราตรี อิสสระโชติ  
ครูผู้ควบคุม การประกวด ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม 
ผลงาน Color full 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์วิทยาเขต

ปัตตานี 

66 
นายฮัสลี นิฮะ  
ครูที่ปรึกษา การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา อวด-ดี อาชีวะ 4 ผลงาน คุณค่า 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

67 
นายฮัสลี นิฮะ  
ครูที่ปรึกษา การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา อวด-ดี อาชีวะ 4 ผลงาน คุณค่า 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

68 
นายฮัสลี นิฮะ  
ครูที่ปรึกษา การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา อวด-ดี อาชีวะ 4 ผลงาน ความส าเร็จ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

69 
นางสาวสุมาลี ขาวแสง  
รางวัลเชิดชูเกียรติ หม่อมงามจิตต์บุตรฉัตร บุคคลส าคัญของ
โลก 

รางวัล 
เชิดชูเกียรต ิ จังหวัด 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

 



 

54 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.7 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

  ตารางที่ 2.14 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

1 
1.นำงสำวอำตีกัฟ ยูโซะ,นำงสำวรอซียะห์ สำแลแม,  
นำงสำวฟิตดำว หะยีบือรำเฮง, นำงสำวชมพูนิกข์ บุญสนอง 
ทักษะกำรออกแบบและตัดเย้บเครื่องแต่งกำย 

รำงวัล
ชมเชย 

ชำติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

2 

นำงสำววัลมูนีรำ แวโน๊ะ, นำงสำวนัจมีซัรวำตี หะยีหะมะ, 
นำงสำวนูรมี ปำแซ, นำงสำวอำซียะห์ ตำเหร์,  
นำยเซำฟี สำและ และนำงสำวเรำะห์มำตีนำ อัลวำน  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรผลงำน ละแซ
พร้อมน  ำยำกึ่งส ำเร็จรูป 

ชนะเลิศ ชำติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

3 

นำงสำวนำวีซ่ำ นำแว, นำงสำวนัรมีย์ สำและ,  
นำงสำวตูแวรุสนี ต่วนบือซำ, นำงสำวอิฟตินำ มำเจ๊ะมะ, 
นำงสำวนูรฮำลีซำ วำเตะ, นำงสำวฟำทีฮะห์ มุขสำห์วัณฏ์  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร ผลงำน ข้ำว
พองปรุงรส (Rice Crispy Treats) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

4 

นำงสำวอำซีซะ สูโระ, นำงสำววิภำวี ธนูสังข์,  
นำงสำวอัฟนำน สะแม, นำงสำวนูรินทร์ บูเกะเจ๊ะลี,  
นำงสำวนำปีสะ มะลี และนำยธนวัฒน์ อินทวิเชียร  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร ผลงำน ข้ำวมี
สีแผ่นทอดกรอบ 

Honor 
award 

ชำติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

5 

นำงสำวนำตำชำ สังข์ทอง, นำงสำวยัสมีน มะแซ,  
นำงสำวอำมำวำตี บือซำ, นำงสำวนิสรีน เจะอุมำ และ 
นำงสำวรุสนี บำเหะ  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหัตถศิลป์ ผลงำน สิ่งประดิษฐ์ 
ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจำกผ้ำบำติก 

รำงวัล
ชมเชย 

ชำติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

6 

นำงสำวอำตีกัฟ ยูโซะ, นำงสำวรอซียะห์ สำแลแม,  
นำงสำวฟิตดำว หะยีบือรำเฮง, นำงสำวชมพูนิกข์ บุญสนอง  
กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกำย 
(ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

 

 



 

55 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.7 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

7 

นำงสำวนูรไอนี ก ำลังเที่ยง, นำงสำวนิชำภำ สุขอนันนต์, 
นำงสำวกนกวรรณ ยังศรีนำค, นำงสำวหยดเทียน นำมคร 
และนำยนิโซ๊ะ เฮ็งยำมำ 
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนทคโนโลยีชีวภำพผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ Food Edible Film 

รำงวัล
ชมเชย 

ชำติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

8 

นำงสำวนิฟำดีละห์ โซ๊ะโซ, นำงสำวอัฟนำน สะแม และ
นำงสำวอำซีซะห์ สูโระ 
กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีฮำลำลใน
หัวข้อ “ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่กำรสร้ำงนวัตกรรมฮำลำล 
(Halal Scientist Competition 2018)” ประเภท 
วิทยำศำสตร์/วิทยำศำสตร์สุขภำพ ผลงำน ผักแผ่นฮำลำล 

ชนะเลิศ ชำติ 
ศูนย์วิทยำศำสตร์ 

ฮำลำล จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

9 
นำยแวฮำรีฟ หะยีแวมิง 
กำรแข่งขันทักษะกำรประติมำกรรม (ปวช.) 

รำงวัล
ชมเชย 

ชำติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

10 

นำยอิสมำแอ หวังสำและ, นำยฟำอิส หะยีสะแม,  
นำยซอลำฮูดีน วำเตะ และนำยฮำนำฟี สิดะ 
กำรประกวดผลิตสื่อสร้ำงสรรค์อำชีวศึกษำอำชีวศึกษำ อวด-
ดี อำชีวะ 4 ผลงำน คุณค่ำ 

ชนะเลิศ ชำติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

11 

นำยอิสมำแอ หวังสำและ, นำยฟำอิส หะยีสะแม,  
นำยซอลำฮูดีน วำเตะ และนำยฮำนำฟี สิดะ 
กำรประกวดผลิตสื่อสร้ำงสรรค์อำชีวศึกษำ สุดยอดผลงำน 
อวด-ดี อำชีวะ 4 ผลงำน คุณค่ำ 

ชนะเลิศ ชำติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

12 

นำยศตวรรษ หมันและ, นำยพัชรพนธ์ ศิลปะธรรม,  
นำงสำวเกศศิณี เสำร์ดี และนำงสำวยัสมีน มะแส 
กำรประกวดผลิตสื่อสร้ำงสรรค์อำชีวศึกษำอำชีวศึกษำ อวด-
ดี อำชีวะ 4 ผลงำน ควำมส ำเร็จ 

ชนะเลิศ ชำติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

13 

นำงสำวอำซีซะห์ สูโระ 
กำรประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ “อำหำรไทย 4.0” 
ระดับชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ซอส
ลูกหยีส ำเร็จรูป 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

14 
นำยรอฮำดี ดือรำแม  
กำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์ระดับชิต ครั งที่ 13 “บัวหลวง
เกมส์” 

รอง
ชนะเลิศ 

ชำติ 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

 



 

56 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.7 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

15 

นำงสำววัลมูนีรำ แวโน๊ะ, นำงสำวนัจมีซัรวำตี หะยีหะมะ, 
นำงสำวนูรมี ปำแ,ซ นำงสำวนิฟำดีละห์ โซ๊ะโซ,  
นำยเซำฟี สำและ, นำงสำวเรำะห์มำตีนำ อัลวำน  
นำงสำวอำซียะห์ ตำเหร์ และนำยธนวัฒน์ อินทวิเชียร  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรผลงำน ละแซ
พร้อมน  ำยำกึ่งส ำเร็จรูป 

ชนะเลิศ ภำค 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

16 

นำงสำวนำวีซ่ำ นำแว, นำงสำวนัรมีย์ สำและ,  
นำงสำวนิสำรีฮะห์ รอยำลำบำเจำะ, นำงสำวนัสเร๊ำะ ตำแห, 
นำงสำวอำรีนำ มำมะ, นำงสำวกิฟละห์ มะสำแม,  
นำงสำวปำริชำด หลีสุหลง และนำงสำวซัลมำ ดำโอ๊ะ  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร ผลงำน ข้ำว
พองปรุงรส (Rice Crispy Treats) 

ชนะเลิศ ภำค 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

17 

นำงสำวอำซีซะ สูโระ, นำงสำววิภำวี ธนูสังข์,  
นำงสำวอัฟนำน สะแม, นำงสำวฮำดิษ มั่นใจเกษตร,  
นำงสำวซูฟัซรูน เจะหลง, นำงสำวนูรินทร์ บูเกะเจ๊ะลี, 
นำงสำวณัฐภรณ์ ปุระเทพ, นำงสำวนำปีสะ มะลี และ 
นำงสำวนูรไอนี แวดอเลำะ  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร ผลงำน ข้ำวมี
สีแผ่นทอดกรอบ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

18 

นำงสำวนำตำชำ สังข์ทอง, นำงสำวยัสมีน มะแซ,  
นำงสำวอำมำวำตี บือซำ, นำงสำวนิสรีน เจะอุมำ และ
นำงสำวรุสนี บำเหะ  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหัตถศิลป์ ผลงำน สิ่งประดิษฐ์ 
ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจำกผ้ำบำติก 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

19 

นำงสำวฟำตีหม๊ะ เฮำะ, นำงสำวอำอีดะห์ กะลูแป,  
นำงสำวอัฟนำน กำตะ, นำงสำวปุณยำพร เนตรสอำด และ
นำยนัษฎำภูวดล ยีอำแซ  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ ผลงำน 
กระถำงชีวภำพ 

รำงวัล
ชมเชย 

ภำค 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

 



 

57 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.7 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561(ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

20 

นำงสำวสำกียะห์ ยือแร, นำงสำวอัสมี หะแว,  
นำงสำวพัทธมน อำแซ, นำงสำวฉัตรกมล นำมค ำ,  
นำยปำลวัฒน์ ศรีนวลขำว, นำยธนกฤต โภไคยเลิศภิญโญ, 
นำยแพรสุดำ ไกสร, นำงสำวณภัรชำ ไกรษร และ 
นำยมูฮ ำหมัดอิสฮำ สิเดะ 
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหัตถศิลป์ ผลงำน โคมไฟ
หัตถศิลป์ “เสน่ห์พหุวัฒนธรรม ชำยแดนใต้ 4.0” 

รำงวัล
ชมเชย 

ภำค 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

21 

นำงสำวนิศณีย์ เจะรอเนำะ, นำงสำวอำฟีฟะห์ เจ๊ะแว, 
นำงสำวสำวียะ ตำเยะ, นำงสำวรุสนำ อำแซ,  
นำงสำวไฟรุส มะแซ, นำงสำวนิเมำะห์ นิโอะ,  
นำงสำวซัมมีมี สำลี, นำงสำวเจะคอลีเยำะ หะยีสุหลง และ
นำงสำวพิชญ์สินี ห้องแก้ว  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหัตถศิลป์ ผลงำน เครื่องประดับ 
งำนปักมือ(Embroidery) 

รำงวัล
ชมเชย 

ภำค 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

22 

นำงสำวนูรไอนี ก ำลังเที่ยง, นำงสำวนิชำภำ สุขอนันต์, 
นำงสำวกนกวรรณ ยังศรีนำค, นำงสำวหยดเทียน นำมคร 
และนำยนิโซ๊ะ เฮ็งยำมำ 
“สุยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ
กำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำน
เทคโนโลยีชีวภำพ ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ Food Edible Film 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

23 

นำงสำวแวนูรไซดำ เจะเลำะ, นำงสำวนูรมี บำซอ,  
นำงสำวโซเฟีย อำฆง และนำยซำฟูดิน หะมะ  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ ด้ำนทคโนโลยีชีวภำพ ผลงำน กำร
ผลิตภำชนะ ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพจำกกำบกล้วย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

24 

นำงสำวฟำทีฮะห์ มุขสำห์วัณฎ์, นำงสำวนูรฮำลีซำ วำเตะ, 
นำงสำวรัยฮัน แสแลแม, นำงสำวรอฮำนำ มะสะอุ,  
นำงสำวอริสรำ ลีพฤติพร และนำงสำวนูรีตำ ซีเดะ 
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร ผลงำน แพน
เค้ก กึ่งส ำเร็จรูปโปรตีนสูงจำกถ่ัว 

รำงวัล
ชมเชย 

ภำค 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

 



 

58 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.7 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

25 

นำงสำวฟำตีหม๊ะ เฮำะ, นำงสำวอำอีดะห์ กะลูแป,  
นำงสำวอัฟนำน กำตะ, นำงสำวปุณยำพร เนตรสอำด และ
นำยนัษฎำภูวดล ยีอำแซ  
กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ภำคภำษำอังกฤษ ผลงำน Biodegradable Flower pots 

รำงวัล
ชมเชย 

ภำค 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

26 

นำงสำวอำตีกัฟ ยูโซะ, นำงสำวรอซียะห์ สำแลแม,  
นำงสำวฟิตดำว หะยีบือรำเฮง, นำงสำวชมพูนิกข์ บุญสนอง  
กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกำย 
(ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

27 

นำงสำวยัสมิน มะแซ, นำยทัศนะ ยำแดง และ 
นำยรัฐพล อินทสุวรรณ  
กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบ 2D แอนิเมชั่น “อเมซิ่งเท่ียว
ไทย สไตล์อำชีวะ (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

28 
นำยแวฮำรีฟ หะยีแวมิง 
กำรแข่งขันทักษะกำรประติมำกรรม (ปวช.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

29 

นำยวันฟิตรี มะรอแม, นำยอับดุลฟำตะห์ อูเซ็น และ 
นำยซูไลมำน เจะและ  
กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบ 3D แอนิเมชั่น “อำชีวะ 
INTRO) (ปวส.) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

30 
นางสาวอาตีกัฟ ยูโซะ, นางสาวรอซียะห์ สาแลแม,  
นางสาวฟิตดาว หะยีบือราเฮง, นางสาวชมพูนิกข์ บุญสนอง  
ทักษะการออกแบบและตัดเย้บเครื่องแต่งกาย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

31 

นำงสำววัลมูนีรำ แวโน๊ะ นำงสำวนัจมีซัรวำตี หะยีหะมะ 
นำงสำวนูรมี ปำแซ นำงสำวนิฟำดีละห์ โซ๊ะโซ นำยเซำฟี สำ
และ นำงสำวเรำะห์มำตีนำ อัลวำน นำงสำวอำซียะห์ ตำเหร์ 
นำยธนวัฒน์ อินทวิเชียร  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรผลงำน ละแซ
พร้อมน  ำยำกึ่งส ำเร็จรูป 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

 

 

 



 

59 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.7 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

32 

นำงสำวนำวีซ่ำ นำแว, นำงสำวนัรมีย์ สำและ,  
นำงสำวนิสำรีฮะห์ รอยำลำบำเจำะ, นำงสำวนัสเร๊ำะ ตำแห, 
นำงสำวอำรีนำ มำมะ, นำงสำวกิฟละห์ มะสำแม,  
นำงสำวปำริชำด หลีสุหลง และนำงสำวซัลมำ ดำโอ๊ะ  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร ผลงำน ข้ำว
พองปรุงรส (Rice Crispy Treats) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

33 

นำงสำวอำซีซะ สูโระ, นำงสำววิภำวี ธนูสังข์, นำงสำวนำปสีะ มะลี 
นำงสำวอัฟนำน สะแม, นำงสำวฮำดิษ มั่นใจเกษตร,  
นำงสำวซูฟัซรูน เจะหลง, นำงสำวนูรินทร์ บูเกะเจ๊ะลี, นำงสำว
ณัฐภรณ์ ปุระเทพ, และนำงสำวนูรไอนี แวดอเลำะ  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร ผลงำน ข้ำวมีสี
แผ่นทอดกรอบ 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

34 

นำงสำวฟำทีฮะห์ มุขสำห์วัณฎ์, นำงสำวนูรฮำลีซำ วำเตะ, 
นำงสำวรัยฮัน แสแลแม, นำงสำวรอฮำนำ มะสะอุ,  
นำงสำวอริสรำ ลีพฤติพร และนำงสำวนูรีตำ ซีเดะ 
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร ผลงำน แพน
เค้ก กึ่งส ำเร็จรูปโปรตีนสูงจำกถ่ัว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

35 

นำงสำวสำกียะห์ ยือแร, นำงสำวอัสมี หะแว,  
นำงสำวพัทธมน อำแซ, นำงสำวฉัตรกมล นำมค ำ,  
นำยปำลวัฒน์ ศรีนวลขำว, นำยธนกฤต โภไคยเลิศภิญโญ, นำย
แพรสุดำ ไกสร, นำงสำวณภัรชำ ไกรษร และ 
นำยมูฮ ำหมัดอิสฮำ สิเดะ 
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหัตถศิลป์ ผลงำน โคมไฟ
หัตถศิลป์ “เสน่ห์พหุวัฒนธรรม ชำยแดนใต้ 4.0” 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

36 

นำงสำวนำตำชำ สังข์ทอง, นำงสำวยัสมีน มะแซ,  
นำงสำวอำมำวำตี บือซำ, นำงสำวนิสรีน เจะอุมำ และ 
นำงสำวรุสนี บำเหะ  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหัตถศิลป์ ผลงำน สิ่งประดิษฐ์ 
ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจำกผ้ำบำติก 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 



 

60 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.7 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

37 

นำงสำวนิศณีย์ เจะรอเนำะ, นำงสำวอำฟีฟะห์ เจ๊ะแว, 
นำงสำวสำวียะ ตำเยะ, นำงสำวรุสนำ อำแซ,  
นำงสำวไฟรุส มะแซ, นำงสำวนิเมำะห์ นิโอะ,  
นำงสำวซัมมีมี สำลี, นำงสำวเจะคอลีเยำะ หะยีสุหลง และ
นำงสำวพิชญ์สินี ห้องแก้ว  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหัตถศิลป์ ผลงำน เครื่องประดับ 
งำนปักมือ(Embroidery) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

38 

นำยกิตติศักดิ์ ทองไชย, นำงสำวชุติกำญจน์ หะยีบือรำเฮง, 
นำงสำงภิชญสพันธ์ เพชรขุนทอง, นำงสำวสุชำดำ เมียดกลม, 
นำยศุภวิชญ์ แก้วทรำยขำว, นำงสำวมำลิสำ แวยำยอ,  
นำยศรันย์ เตชะอนันตกูล, นำยวิชำญ สีสัน,  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหัตถศิลป์ ผลงำน กระเป๋ำผ้ำ
พิมพ์สกรีน De hate putri 

รำงวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

39 

นำงสำวฟำตีหม๊ะ เฮำะ, นำงสำวอำอีดะห์ กะลูแป,  
นำงสำวอัฟนำน กำตะ, นำงสำวปุณยำพร เนตรสอำด และ 
นำยนัษฎำภูวดล ยีอำแซ 
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 
ผลงำน กระถำงชีวภำพ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

40 

นำงสำวนูรไอนี ก ำลังเที่ยง, นำงสำวนิชำภำ สุขอนันนต์, 
นำงสำวกนกวรรณ ยังศรีนำค, นำงสำวหยดเทียน นำมคร 
และนำยนิโซ๊ะ เฮ็งยำมำ 
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 
ผลงำน Food Edible Film 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

41 

นำงสำวแวนูรไซดำ เจะเลำะ, นำงสำวนูรมี บำซอ,  
นำงสำวโซเฟีย อำฆง และนำยซำฟูดิน หะมะ 
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 
ผลงำน กำรผลิตภำชนะย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพจำกกำบ
กล้วย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

 



 

61 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.7 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

42 

นำงสำวฟำตีหม๊ะ เฮำะ, นำงสำวอำอีดะห์ กะลูแป,  
นำงสำวอัฟนำน กำตะ, นำงสำวปุณยำพร เนตรสอำด และ 
นำยนัษฎำภูวดล ยีอำแซ  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทองค์ควำมรู้กำรน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภำค
ภำษำอังกฤษผลงำน Biodegradable Flower pots 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

43 
นำยแวฮำรีฟ หะยีแวมิง 
กำรแข่งขันทักษะกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

44 
นำงสำววรำกำนต์ โรจนกุล และนำงสำวประภัสสร แก้วน ำ  
กำรแข่งขันทักษะโปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

45 
นำงสำวภัทชรำพร แก้วน ำ  
กำรแข่งขันทักษะกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ภำยนอก 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

46 

นำงสำวเจ๊ะรอฮำนำ แวกะจิ, นำงสำวนันทิศำ ส ำเภำทอง, 
นำงสำวฟำตีฮะห์ สะตะยำ, นำงสำวลลิดำ จุ้ยจู้อี ยม และ
นำงสำวแวฟำตีมะห์ แวโมง  
กำรแข่งขันทักษะกำรเขียนแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

47 
นำยมะแซ วำมิง และนำยวรำกร วิเชียรศรี 
กำรแข่งขันทักษะกำรขำยสินค้ำออนไลน์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

48 
นำยปำลวัฒน์ ศรีนงลขำว, นำงสำวอัสมี หพแว,  
นำงสำวสำกียะห์ ยือแร และนำงสำวแพรสุดำ อรุณพันธุ์  
กำรแข่งขันทักษะกำรจัดดอกไม้แบบไทย (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

49 

นำงสำวอำตีกัฟ ยูโซะ, นำงำสำวรอซียะห์ สำแลแม,  
นำงสำวฟิตดำว หะยีบือรำเฮง, นำงสำวชมพูนิกข์ บุญสนอง 
กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกำย 
(ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

50 
นำยวุฒิพงค์ เพ็ชรภักดี และนำงสำวอำซียะห์ ตำเหร์ 
กำรแข่งขันทักษะกำรประกอบอำหำรไทยชุดพร้อมจ ำหน่ำย 
(The Set) (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

 

 



 

62 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

 2.7.7 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

51 

นำยรักเกียรติ สว่ำงเดือน, นำยฟำรุสดีน หมันละ และ 
นำยวีรภัทร เชี่ยวนำวิน 
กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบและกำรประกอบอำหำรเชิง
ธุรกิจสู่สำกล ประเภทอำหำรมื อค่ ำแบบตะวันตก (Western 
Set Dinner) (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

52 

นำงสำวยัสมิน มะแซ, นำยทัศนะ ยำแดง และ 
นำยรัฐพล อินทสุวรรณ 
กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบ 2D แอนิเมชั่น “อเมซิ่งเท่ียว
ไทย สไตล์อำชีวะ (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

53 

นำยวันฟิตรี มะรอแม, นำยอับดุลฟำตะห์ อูเซ็น และ 
นำยซูไลมำน เจะและ  
กำรแข่งขันทักษะกำรออกแบบ 3D แอนิเมชั่น “อำชีวะ 
INTRO) (ปวส.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

54 
นำยอำรีฟีน เจ๊ะสอเหำะ  
กำรแข่งขันทักษะกำรวำดเขียนสีน  ำหุ่นนิ่ง (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

55 
นำยแวฮำรีฟ หะยีแวมิง  
กำรแข่งขันทักษะกำรประติมำกรรม (ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

56 
นำยฮำฟีรน สำและ และนำงสำวนพำรัตน์ พงษ์ประเสริฐ์  
กำรแข่งขันทักษะกำรผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic 
Bartender, Flair Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

57 
นางสาวอาตีกัฟ ยูโซะ, นางสาวรอซียะห์ สาแลแม,  
นางสาวฟิตดาว หะยีบือราเฮง, นางสาวชมพูนิกข์ บุญสนอง  
ทักษะการออกแบบและตัดเย้บเครื่องแต่งกาย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

58 
นำงสำวสุชำดำ เมียดกลม, นำงสำวภิชญำพันธ์ เพชรขุนทอง  
กำรประกวด Accessories จำกสิ่งเหลือใช้ในสถำนศึกษำและ
กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผลงำน Tupat 

ชนะเลิศ จังหวัด 
มหำวิทยำลัย สงขลำ
นครินทร์วิทยำเขต

ปัตตำนี 

59 
นำยกิตติศักดิ์ ทองไชย และ นำยณัฐพงษ์ พัฒนบดีพงศ์  
กำรประกวด Accessories จำกสิ่งเหลือใช้ในสถำนศึกษำและ
กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผลงำน KOLEK 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
มหำวิทยำลัย สงขลำ
นครินทร์วิทยำเขต

ปัตตำนี 

60 
นำงสำวนำตำชำ สังข์ทอง  
กำรประกวดผลงำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปกรรม ผลงำน มิติ 

รำงวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหำวิทยำลัย สงขลำ
นครินทร์วิทยำเขต

ปัตตำนี 
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 2.7.7 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลให้ 

61 

นำงสำวนำตำชำ สังข์ทอง, นำยอำกีฟ สะอิ และ  
นำยฮำนำฟี สิเดะ 
กำรประกวด Accessories จำกสิ่งเหลือใช้ในสถำนศึกษำและ
กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผลงำน KARMABAN 

รำงวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหำวิทยำลัย สงขลำ
นครินทร์วิทยำเขต

ปัตตำนี 

62 

นำงสำวชุติกำญจน์ หะยีบือรำเฮง และนำยซอลำฮูดีน วำเตะ  
กำรประกวด Accessories จำกสิ่งเหลือใช้ในสถำนศึกษำและ
กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผลงำน Creative 
Accessories 

รำงวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหำวิทยำลัย สงขลำ
นครินทร์วิทยำเขต

ปัตตำนี 

63 
งสำวนำตำชำ สังข์ทอง  
กำรประกวดผลงำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปกรรม ผลงำน มิติ 

รำงวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหำวิทยำลัย สงขลำ
นครินทร์วิทยำเขต

ปัตตำนี 

64 
นำยซูไลมำน เจะและ  
กำรประกวดผลงำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปกรรม  
ผลงำน Color full 

รำงวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
มหำวิทยำลัย สงขลำ
นครินทร์วิทยำเขต

ปัตตำนี 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 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 และ
หรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

         ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

                     ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะที่ดี 

         ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

                    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
จิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

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

         ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

            สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือ
กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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         ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

            สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัย
เรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง 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 ตาม
นโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่ งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

           สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

         ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

            สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

         ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

            สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง 
ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้  
 5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ 
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 5.1  
  ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนก
เป็นรายการประเมิน  

ด้าน ข้อการประเมิน 
ค่า

น  าหนัก 
ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน  าหนกั x คา่คะแนน) 5 4 3 2 1 
1.  

ด้านผู้เรียน
และผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2  ✓    8 
1.2 ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 2  ✓    8 
1.3 ผู้เรยีนมสีมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3   ✓   9 

1.4 ผลงานของผู้เรียนดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 

3  ✓    12 

1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2  ✓    8 
1.6 ผลการประเมินด้านวิชาชีพ 20 ✓     100 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิ้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3     ✓ 3 

1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 ✓     75 
ผลรวมคะนนที่ได้ 223 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 
                                    250 

225 x 100   = 89.2 
         250 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผสู าเร็จการศึกษา     
            ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)            ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  
            ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)           ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   
            ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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1.1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการวางแผนจัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและแก้ไข
ระบบการดูแลผู้เรียนเพ่ือแก้ปัญหาการออกกลางคันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมดูแลผู้เรียนดังนี้ 
  1) จัดประชุมผู้เรียน ผู้ปกครอง ทุกภาคเรียนเพ่ือแจ้งข้อมูลผลการเรียนให้ผู้ปกครอง
ทราบ อันจะเป็นการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน
ตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
  2) ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนในที่ปรึกษาหน้าเสาธงทุกวัน เพ่ือดูแลพฤติกรรมให้การอบรม
ผู้เรียน 
  3) ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนในที่ปรึกษาในคาบ Homeroom สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือดูแล
พฤติกรรมเป็นรายบุคคลและให้การอบรมผู้เรียน 
  4) มีการด าเนินงานโครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา 
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการจัดท าแฟ้ม
ประวัติประจ าตัวผู้เรียน มีการคัดกรองผู้เรียนเพ่ือจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นข้อมูลในการหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม เช่น การจัดหาทุนการศึกษาการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่า งเรียน โดยมีการ
ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาเพ่ือพัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จ เช่น 
การจัดหาทุนการศึกษา การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือปรับ
พฤติกรรมผู้เรียนส าหรับผู้เรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม โดยการมีส่วนร่วมของครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่นร่วมกันดูแลป้องกัน ส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
กิจกรรมติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี   
  5) มีการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือปรับพฤติกรรมและชี้แจง
เกี่ยวกับกฎระเบียบฯ ต่าง ๆ ในการศึกษาในวิทยาลัยฯ เป็นการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย และการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ 
  6) มีการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตาม
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านการป้องกัน 
    - มีการด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
    - มีการประกวดผลงานสถานศึกษาสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบรางวัล เกียรติบัตร 
สาขาวิชาที่ชนะการประกวด 
    - มีการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
    - มีการด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด 
  ด้านการค้นหา 
    - มีการคัดกรอง จ าแนกผู้เรียนรายบุคคล และจัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเกี่ยวกับการ
ใช้สารเสพติด 
    - มีการรายงานผลการใช้สารเสพติดโดยครูที่ปรึกษา 
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    - มีการสุ่มตรวจปัสสาวะเพ่ือคัดแยกกลุ่มผู้เรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ กุล่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่ม
ติด เพื่อน ามาแก้ปัญหาที่เหมาะสมและทันท่วงที 
  ด้านการรักษา 
    - ก าหนดนโยบายในการบ าบัดรักษา และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    - จัดให้มี “คลินิกเสมารักษ์” (จิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา) 
  ด้านการเฝ้าระวัง 
จัดให้มีตู้แดงเสมารักษ์ เพ่ือรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
    - จัดให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุข โดยความร่วมมือของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี กับโรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี  
ด้านการบริหารจัดการ 
    - จัดท านโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
    - มีการประชุมชี้แจงภาควิชาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการด าเนินงานโครงการกิจกรรม
ระดับภาควิชา 
    - มีการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมแก้ปัญหา 
  7) มีการด าเนินงานโครงการหารายได้ระหว่างเรียน เพ่ือส่งเสริมการมีรายได้ของนักเรียน
นักศึกษาและให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดให้ผู้เรียนในทุกภาควิชาออกร้านจ าหน่ายสินค้า 
  8) มีการจัดหาทุนแก่ผู้เรียนที่มีฐานะยากจน เพ่ือสร้างโอกาสในการศึกษาและเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่ผู้เรียนในการเรียน 
  9) มีการด าเนินงานโครงการพัฒนาครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดูแล ให้ค าปรึกษาผู้เรียนที่ปรึกษา 
  10) มีการด าเนินงานกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือลดความเสี่ยงในการขับขี่ โดยบริษัทกลาง คุ้มครอง
ผู้ประสบภัย จังหวัดปัตตานี และสถานีต ารวจจังหวัดปัตตานี ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในการให้ความรู้ 
ความเข้าใจกฎจราจรและการขับขี่ปลอดภัย 
  11 ) มีการด าเนินงานโครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จ โดยจัดพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน
รุ่นต่อไป 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีระบบการจัดท าข้อมูล และระบบดูแลผู้ เรียนที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาให้มากที่สุด ส่งผลให้มีสัดส่วน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2561 มี
ผู้ส าเร็จการศึกษา เทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าในภาพรวมของวิทยาลัยฯ ปรากกฎผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  เชิงปริมาณ 
  วิทยาลัยฯ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 423 คน จากจ านวนผู้เรียนแรกเข้า 552 
คน จ าแนกเป็น  
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   - ระดับปวช. มีจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 94 คน จากจ านวนผู้เรียนแรกเข้า 157 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.84 
   - ระดับปวส. มีจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 329 คน จากจ านวนผู้เรียนแรกเข้า 395 
คนคิดเป็นร้อยละ 83.50 
  เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนจ านวนแรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 76.63 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี แสดงออก
ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ รู้จักการท างานเป็นทีม อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้า
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืนและเป็นคนดีของสังคม โดยการ
ด าเนินงานตามโครงการดังนี้ 
  1) มีการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรม อัตลักษณ์ ด้านความ
ซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย และการมีจิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้าง
คุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย และการมีจิตสาธารณะให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา  
  2) มีการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และตระหนักถึงความเป็นประชาธิปไตย    
  3) มีการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน 
นักศึกษา กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักการท างานเป็น
ทีม 
  4) มีการด าเนินงานโครงการวันส าคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  กิจกรรมแห่เทียน
พรรษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแก่ผู้เรียน 
  5) มีการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีวัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมพืชท้องถิ่น ศึกษาลักษณะพันธุกรรมของพืชแต่ละชนิดและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อศึกษา
ประโยชน์ท่ีได้จากพืชชนิดต่างๆ และสร้างความตระหนักในการรักและหวงแหนมรดกทางภูมิปัญญาโบราณใน
ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
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  6) มีการด าเนินงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ด ารงเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
และส่งเสริมจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรป่าไม้แก่ผู้เรียน   
  7) มีการด าเนินงานโครงการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ รู้บทบาทหน้าท่ีความเป็นพลเมืองและวิถี
ประชาธิปไตย   
  8) มีการด าเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์” ครั้งท่ี 38 มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน เกิดความรัก สามัคคี พัฒนาความคิด จิตใจ สติปัญญา มีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่เอารัด
เอาเปรียบ ให้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด  
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีผลการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี 
แสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มี
ความเป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักการท างานเป็นทีม อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า 
กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจช่วยเหลือผู้ อ่ืนและเป็นคนดีของสังคม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ปรากฏผลการประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ดังนี ้
  เชิงปริมาณ 
  มีผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ
ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ านวน 1,010 คน 
จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 1,194 คน  
  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนร้อยละ 84.58 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 4 คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ 
 

1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามแนวทางที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ดังนี้ 
  ๑) การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
   (๑) จัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจ าปี ๒๕๖๑  
   (๒) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
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   (๓) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การด าเนินงานกิจกรรมโครงการและมอบหมาย
หน้าที่  
   (๔) ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ  
   (๕) ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
และแนวทางการเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้หลักสูตรที่ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพก าหนด  
   (๖) ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง  
   (๗) แบ่งกลุ่มนักศึกษาในการเขียนแผนธุรกิจและจัดให้มีที่ปรึกษาธุรกิจช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน ากลุ่มธุรกิจละ 3 คน  
   (8) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รวบรวมแผนธุรกิจ 
  ๒) การคัดเลือกแผนธุรกิจ มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
   (๑) ท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จ านวน ๒ คน คือ ดร.ฮัมเดียร์ มูดอ 
จากมหาวิทยาลัยฯ สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคุณจันทิมา อีซอ ต าแหน่งผู้อ านวยการเขต 
บริษัท แบตเตอร์เวย์ ประเทศไทย(จ ากัด) และครูจากภายในสถานศึกษา จ านวน 1 คน เพ่ือร่วมเป็น
คณะกรรมการคัดเลือก ประเมินความเป็นไปได้แผนธุรกิจ  
   (๒) ผู้เรียนน าเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก แผนธุรกิจ  
   (๓) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รายงานผลการคัดเลือกแผนธุรกิจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา  
   (4) จัดท าประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ 
  ๓) การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
   (๑) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้รับการ
คัดเลือกซ่ึงคณะกรรมการประกอบด้วย กลุ่มผู้เรียนที่เป็นเจ้าของแผนธุรกิจและครูที่ปรึกษาธุรกิจ  
   (๒) คณะกรรมการด าเนินธุรกิจท าบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนทุนในการด าเนินธุรกิจ  
   (๓) วิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติทุนในการด าเนินการธุรกิจ  
   (๔) ผู้เรียนด าเนินการเปิดบัญชีธนาคาร โดยผู้เรียนเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกัน  
   (5) วิทยาลัยฯ โอนเงินเข้าบัญชีผู้เรียนที่ได้รับการอนุมัติในการด าเนินการธุรกิจ  
   (6) ผู้เรียนร่วมวางแผนด าเนินการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจตามแผนธุรกิจร่วมกับครูที่ปรึกษาธุรกิจ เช่น เรื่องการจัดองค์การด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดย
ก าหนดเป้าหมายและภารกิจ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การวางแผนด้านการตลาด ด้านการผลิต การ
วางระบบบัญชี เป็นต้น  
   (7) ด าเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ได้ก าหนดไว้  
   (8) จัดท าบัญชีและสรุปผลการด าเนินงานในรอบระยะที่ก าหนด  
   (9) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการธุรกิจในแต่ละเดือนเพ่ือตรวจสอบผลการ
ด าเนินธุรกิจในระยะเวลาที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
   (10) ครูที่ปรึกษาของแต่ละธุรกิจรายงานสรุปผลเสนอต่อหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ  
   (11) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รวบรวมรายงานและจัดท าสรุปเสนอต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 



 

122 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561 

  ผลสัมฤทธิ์ 
   วิทยาลัยฯ มีผลการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ
การประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดปรากฏผลการประเมินดังนี้ 
  เชิงปริมาณ 
  1) มีผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระจ านวน 27 คน จากจ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการพัฒนาทั้งหมด 27 คน 
  2) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการจ านวน 15 คน 
จากจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการทั้งสิ้น 27 คน และมีแผนธุรกิจจ านวน 5 
ธุรกิจ ดังนี้ 
   (๑) ธุรกิจ อิ่มจังแซนวิช ผู้เรียนสาขาวิชาการบัญชี 
   (๒) ธุรกิจ Batist ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าบาติก 
ผู้เรียนสาขาวิชาศิลปกรรรม 
   (3) ธุรกิจ Fashion 21 ธุรกิจจ าหน่ายของที่ระลึกและเครื่องประดับ สาขาวิชา
เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
   (๔) ธุรกิจ FN Brownie สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 
   (๕) ธุรกิจ SS Locker บริการให้เช่าล็อคเกอร์เก็บสัมภาระ ผู้เรียนสาขาวิชาการ
เลขานุการ แผนกวิชาการเลขานุการธุรกิจ  
  เชิงคุณภาพ  
   วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์
การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ 3 ดาว ใน
ระดับจังหวัดและ ระดับ 3 ดาว ในระดับภาค เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 3 คะแนน ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี 
 
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด และน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเฉพาะ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการ มีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้เรียนในทุกสาขาวิชา ตาม
กระบวนการดังนี้ 
  1) มีการจัดท าคู่มือการด าเนินงานในรายวิชาโครงการแก่ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการและสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ 
  2) มีการก าหนดแผนการด าเนินงานโครงการเพ่ือให้ผู้เรียนด าเนินงานสร้างสรรค์ ผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมได้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 
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  3) มีการด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจด้านการวิจัยและนวัตกรรมแก่ครูผู้สอน  ฝึกทักษะ
การผลิตผลงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของครูในฐานะผู้สอนและในฐานะผู้วิจัย 
  4) มีการด าเนินโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการกระบวนการประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรม
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยี 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับวิชา และเพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โดยมีส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมประกวด  
  5) มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะแก่ผู้เรียนใน
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
  6) มีการด าเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยรายวิชาโครงการเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนและ
คัดเลือกผลงาน The Best Project ของแต่ละสาขาวิชา หลักสูตรปวช. จ านวน 7 ชิ้นงาน และหลักสูตรปวส.
จ านวน 7 ชิ้นงาน โดยมอบหมายให้ครูผู้ท าหน้าคณะกรรมการประเมินโครงการคัดเลือกผลงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยเข้าร่วมประกวดระดับ ในระดับจังหวัด ระดับภาค และชาติ   

 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยในสถานศึกษา สามารถสรุปผลงาน นวัตกรรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่
ได้จากกระบวนการดังนี้ 
  เชิงปริมาณ 
  1) ผู้เรียนมีผลงานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  เข้าร่วมประกวด จ านวนทั้งสิ้น 
41 ผลงาน จ าแนกเป็น  
   - ระดับปวช.จ านวน 17 ผลงาน  
   - ระดับปวส.จ านวน 24 ผลงาน  
  2) ผู้เรียนมีผลงานวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 253 เรื่อง จ าแนกเป็น 
   - ระดับปวช.จ านวน 48 เรื่อง  
   - ระดับปวส.จ านวน 205 เรื่อง  
  3) ผู้เรียนมีผลงานที่ได้จากโครงงานวิทยาศาสตร์จ านวน 14 ชิ้นงาน 
 

  เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัยฯ ได้น าผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการใน
สถานศึกษาจ านวน 14 ผลงาน เข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด ภาค และชาติ ได้รับรางวัลปรากฎผลเชิง
คุณภาพดังนี้ 
  รางวัลระดับชาติ รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 รางวัล จ าแนกเป็น 
  1) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ จ านวน 5 รางวัล ได้แก่  
   (1) รางวัลชนะเลิศเหรียญทองผลงานละแซพร้อมน้ ายากึ่งส าเร็จรูป  
   (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ผลงานข้าวพองปรุง  
   (3) รางวัลขวัญใจมหาชน Horner Award ผลงานข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ  
   (4) รางวัลชนะเลิศ ผลงานผักแผ่นฮาลาล  
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   (5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "ซอสลูกหยีส าเร็จรูป"  
  2) ประเภทผลงานสร้างสรรค์จ านวน 3 รางวัล ได้แก่  
   (1) รางวัลชนะเลิศล าดับภาพยอดเยี่ยมผลงาน "คุณค่า"   
   (2) รางวัลชนะเลิศคนช่างสร้างชาติผลงาน "คุณค่า"  
   (3) รางวัลนักแสดงน าหญิงยอดเยี่ยม ผลงาน"ความส าเร็จ"  
 เทียบได้กับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผล
จากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด โดยมีการวางแผนด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
  1) มอบหมายให้แต่ละแผนกวิชาด าเนินกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพในระดับ อศจ. ภาค ชาติ 
ต่อไป โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน สถานประกอบการในการอนุเคราะห์บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญใน
แต่ละสาขาอาชีพให้เกียรติเป็นกรรมการคัดเลือกตัวแทน 
  2) มีการด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นซ้อมทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน 
นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเป็นมืออาชีพและความ
เป็นเลิศของนักศึกษา  
  3) แผนกวิชามีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการโดยตรงในการ
ฝึกทักษะผู้เรียนเพิ่มเติม 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีผลการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

  เชิงปริมาณ 

  มีผู้เรียนได้รับรางวัลจาการแข่งขันทักษะวิชาชีพจ านวน 35 คน จ านวนทั้งสิ้น 20 รางวัล 

  เชิงคุณภาพ 
  1) รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ จ านวน 2 รางวัล ดังนี้  
   (1) รองชนะเลิศอันดับ 4 จ านวน 1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการออกแบบ
และตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ผู้เรียนระดับชั้นปวช. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ จ านวน ผู้เรียน 2 คน 
   (2) รางวัลเหรียญเงิน จ านวน 1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะประติมากรรม 
ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จ านวน 1 คน 
  2) รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค จ านวน 4 รางวัล ดังนี้  
   (1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บ
เครื่องแต่งกาย ผู้เรียนระดับชั้นปวช. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ จ านวน 2 คน 
   (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะ "การออกแบบ 2D แอนนิ
เมชั่น อเมซ่ิงเที่ยวไทยสไตล์อาชีวะ " ผู้เรียนระดับชั้นปวช. จ านวน 3 คน  
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   (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะ " การออกแบบ 3D แอน
นิเมชั่น อาชีวะ INTRO" ผู้เรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จ านวน 3 คน  
   (4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะ "ประติมากรรม"  ผู้เรียน
ระดับชั้น ปวช. สาขาวิจิตรศิลป์ จ านวน 1 คน 
  3) รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด จ านวน 14 รางวัล 14 ประเภทการ
แข่งขัน ดังนี้ 
   (1) รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน "ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี"  
ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 2 คน 
   (2) รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะ "การออกแบบและตัดเย็บเครื่่องแต่ง
กาย" ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ จ านวน 4 คน 
   (3) รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะ "การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ
ประเภทประกอบอาหารไทยพร้อมจ าหน่าย(Thai set) ทีม ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ จ านวน 2 คน 
   (4) รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะ "การจัดดอกไม้แบบไทย" ผู้เรียน
ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 4 คน 
   (5) รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะ "การออกแบบ 2D แอนนิเมชั่น "อเม
ซิ่งไทยสไตล์อาชีวะ" ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จ านวน 3 คน 
   (6) รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะ "การวาดเขียนสีน้ าหุ่นนิ่ง" ผู้เรียน
ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จ านวน 1 คน 
   (7) รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะ "ประติมากรรม" ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จ านวน 1 คน 
   (8) รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะ "การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic 
Bartender และประเภท Flair Bartender ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.  
   (9) รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะ "โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี" 
ผู้เรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการบัญชี จ านวน 2 คน 
   (10) รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะ "การเขียนแผนธุรกิจ" ผู้เรียน
ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการตลาด จ านวน 3 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจ านวน 1 คน สาขาวิชาการ
บัญชีจ านวน 1 คน 
   (11) รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะ "การขายสินค้าออนไลน์" ผู้เรียน
ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 2 คน 
   (12) รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะ "การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก" ผู้เรียนระดับชั้น ปวส. จ านวน 1 คน 
   (13) รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะ “การออกแบบและการประกอบ
อาหารเชิงธุรกิจสู่สากล” ประเภทอาหารมื้อค่ าแบบตะวันตก (Western set Dinner) ระดับชั้น ปวส. 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จ านวน 3 คน 
   (14) รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะ "การออกแบบ 3D แอนนิเมชั่น 
"อาชีวะ INTRO" ผู้เรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จ านวน 3 คน 
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  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยฯ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วมประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา เพ่ือ
คัดเลือกผู้ที่มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพที่เหมาะสมในการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทั้งใน ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ นั้น ผลการการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพมีผู้เรียนได้รับรางวัลจากการ
ประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพชีพในระดับชาติ จ านวน 3 คน ซึ่งมีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 
เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
   
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ ได้สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 เห็นความส าคัญ
ของการเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยได้มีการด าเนินงานโครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม
สัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีการ
ด าเนินการแต่งตั้งค าสั่งผู้รับผิดชอบในการทบทวนความรู้แก่ผู้เรียนในทุกสาขาวิชา โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการติวให้แก่ทั้งในระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  จากการที่วิทยาลัยฯ ได้สร้างความตระหนักและให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 
เห็นความส าคัญของการเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยได้มีการด าเนินงานโครงการปฏิรูป
อาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงาน มีการด าเนินการแต่งตั้งค าสั่งครูผู้รับผิดชอบในการทบทวนความรู้แก่ผู้เรี ยนในทุกสาขาวิชา 
โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการติวให้แก่ทั้งในระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพปรากฏผล 
ดังนี้ 
  เชิงปริมาณ 
  มีจ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในภาพรวม จ านวนทั้งสิ้น 
438 คน จากจ านวนผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร จ านวน 438 คน 
จ าแนกเป็น ระดับปวช.3 จ านวน 98 คน และระดับ ปวส.2 จ านวน 340 คน 
  เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 
100 เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
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1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ ได้สร้างความตระหนักและให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 เห็น
ความส าคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยได้มีการด าเนิน กิจกรรม 
เตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) มีการ
ด าเนินการแต่งตั้งค าสั่งครูผู้รับผิดชอบในการทบทวนความรู้แก่ผู้เรียนในทุกสาขาวิชา ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  จากการที่วิทยาลัยฯ ได้สร้างความตระหนักและให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 
เห็นความส าคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปรากฎผลสัมฤทธิ์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  เชิงปริมาณ 
  มีผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในภาพรวม จ านวน 149 คน จาก
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร จ านวน 425 คน จ าแนกเป็น  
  1) ระดับปวช.3 มีจ านวนที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 42 คน จาก
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร 91 คน จ าแนกตามประเภทและสาขาวิชาดังนี้ 
    (1) สาขาวิชาการบัญชี มีจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปจ านวน 17 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91 
    (2) สาขาวิชาการตลาด มีจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปจ านวน 2 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
    (3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจ านวน 5 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 
    (4) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มีจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจ านวน 0 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
    (5) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจ านวน 11 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 47.82 
    (6) สาขาคหกรรมศาสตร์ มีจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจ านวน 0 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
    (7) สาขาการโรงแรม มีจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปจ านวน 3 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.07 
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    (8) สาขาวิจิตรศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก มีจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนน
ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจ านวน 4 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างของหลักสูตร จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
   2) ระดับปวส.2 มีผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จ านวน 
107 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรจ านวน 333 คน จ าแนกตาม
สาขาวิชาดังนี้ 
    (1) สาขาวิชาการบัญชี มีผู้ เรียนที่ ได้คะแนนตั้ งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปจ านวน 58 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 41.72 
    (2) สาขาวิชาการตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก มีผู้เรียนที่ได้คะแนน
ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจ านวน 6 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างของหลักสูตร จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
    (3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปจ านวน 13 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07 
    (4) สาขาวิชาการจัดการส านักงาน มีผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจ านวน 5 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ  15.15 
    (5) สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ มีผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจ านวน 7 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 31.84 
    (6) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจ านวน 12 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
    (7) สาขาการโรงแรม มีจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปจ านวน 3 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 
    (8) สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก มีจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่คะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจ านวน 3 คน จากจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
  เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 35.14 เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 1 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับก าลังพัฒนา 
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1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละหลักสูตรแต่ละระดับสาขา
งานให้เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน ดังนี้ 
  1) มีการด าเนินงานโครงการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือส ารวจนักเรียน นักศึกษา ที่
ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าในสถานประกอบหรือหน่วยงาน นักศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี โดยครูที่ปรึกษาให้ผู้เรียนในที่ปรึกษาทุกคน กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวในปัจจุบันและใน
อนาคตเพ่ือการติดตามข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา  
  2) ครูที่ปรึกษาสร้างกลุ่มไลน์ (Line) ของนักเรียนในที่ปรึกษาและชี้แจงให้นักเรียนในที่
ปรึกษาทราบถึงความส าคัญในการแจ้งหรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพ่ือการติดตามข้อมูลของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
  3) ครูที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพแก่ผู้เ รียนในที่ปรึกษา
ร่วมกับงานแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ 
  4) มีการด าเนินการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง เพ่ือฝึกทักษะ
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาชีพ 
  5) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาชีพเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
นวัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 
  6) มีการด าเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อ จัดหางาน แก่ผู้เรียนที่จะส าเร็จการศึกษาใช้
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อและท างานในสถานประกอบการหรือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจส่วนตัว 
  7) มีการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนจบการศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมแก่นักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น รวมถึงเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
  8) มีการด าเนินโครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
เพ่ือแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
  9) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานร่วมกับครูที่ปรึกษา ติดตามข้อมูลของผู้ส าเร็จ
การศึกษา และส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ไปยังสถานศึกษา
ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ สถานประกอบการ หน่วยงาน ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาและให้ส่งแบบประเมินดังกล่าวกลับคืนวิทยาลัยภายในเดือนเมษายน 2561 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถและด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามอัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา ดังนี้ 
  เชิงปริมาณ 
  มีจ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับปวช.และระดับปวส.ปีที่ผ่านมาจ านวนทั้งสิ้น 427 
คน ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ จ านวน 411 คน จ าแนกตามระดับ ดังนี้ 
  1) ระดับปวช. ปีที่ผ่านมาจ านวนทั้งสิ้น 74 คน ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ประกอบ
อาชีพอิสระ ศึกษาต่อ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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  2) ระดับปวส. ปีที่ผ่านมาจ านวนทั้งสิ้น 353 คน ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ประกอบ
อาชีพอิสระ ศึกษาต่อ จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 95.46 
  เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. 
ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 96  เทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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 5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

  สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2  
  ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและ
จ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ด้าน ข้อการประเมิน 
ค่า

น  าหนั
ก 

ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน  าหนัก x ค่าคะแนน) 5 4 3 2 1 

2. 
ด้านหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการ
สอน 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

       

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

2 ✓     10 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเตมิ 

3 ✓     15 

2.2 การจัดการเรียนรูสู้่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

       

2.2.1 คณุภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิ 

2 ✓     10 

2.2.2 การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

3 ✓     15 

ผลรวมคะนนที่ได้ 50 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 

                                    50 
50X 100= 100 

           50 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

        ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)             ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  

         ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)           ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   

         ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยมีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานคลอบคลุมทุกสาขาวิชาและจัดท า
รายงานสรุปผลความต้องการของตลาดแรงงานให้สถานศึกษาทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
  1) ให้ระบุสาขาความต้องการแรงงานในสาขาวิชาและสาขางานต่างๆ  
  2) ร่วมเป็นกรรมการก าหนดสมรรถนะในสาขาต่างๆ เช่น สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกระบบทวิภาค ี
  3) เป็นผู้น าหลักสูตรทวิภาคีไปใช้จัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ และการฝึก
สมรรถนะอาชีพในสถานประกอบการแก่ผู้เรียน 
  4) เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและการฝึกทักษะของผู้เรียนในสถานประกอบการทั้ง
ในระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
  5) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาและในสถานประกอบการในหลักสูตรระบบทวิภาคี และมีการนิเทศติดตาม 
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยให้สถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการประเมิน  
 ผลสัมฤทธิ์  
  เชิงปริมาณ  
  มีสาขาวิชาที่มีผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกระบวนการและขั้นตอนของการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมีผลการประเมินตามข้อ ๑) ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร ๒) มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร ๓) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ ๔) มีการ
ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา และ ๕) มีการติดตาม ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 20 สาขาวิชา จากจ านวนสาขาวิชาทั้งสิ้น 20 
สาขาวิชา 
  เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามการประเมินที่ก าหนดและมีผลการประเมินตามข้อ 
๑,๒,๓,๔,๕  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 
          การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานในทุกสาขาวิชา โดยได้จัดท าโครงการไวในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป จัดท าค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงรายวิชา จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ น ารายวิชาที่พัฒนาปรับปรุงไปใช
ในการจัดการเรียน การสอน และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือใชในการพัฒนาปรับปรุงตอไปที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  เชิงปริมาณ  
  จ าวนวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 19 สาขาวิชา จากจ านวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 20 สาขาวิชา 
  เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ร้อยละ 95 ของจ านวนสาขาท้ังหมด เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2.1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนใหครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติที่เนนผู้เรียน เป็นส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให
มีคุณลักษณะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้ด าเนินการ ดังนี้  
  1) จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่การประกันคุณภาพจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน เพ่ือเป็น
แนวทางให้ครูผู้สอนน าองค์ความรู้ไปใช้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาผู้เรียน 
  2) มอบหมายให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอนโดยและเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นสายการบังคับบัญชาอนุมัติก่อนน าไปใช้จริง และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตามที่
งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ก าหนดในแต่ละภาคเรียน น าไปสรุปผลการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ของครูเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
  3) มีการส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนให
ทุกสาขาวิชาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนสอนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นเป็นการช่วยเพิ่มทักษะในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน 
  4) มีการก าหนดเป็นนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค  
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  5) มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเป็นรายวิชาทฤษฎี  อยางเดียว 
รายวิชาปฏิบัติอยางเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกงาน (ระบบปกติ) โดย
มุ่งเน้นการวัดและประเมินผลด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและสมรรถ
รายวิชา และศักยภาพของผู้เรียน รายวิชาฝกงาน (ระบบทวิภาคี) ประเมินร่วมกับสถานประกอบตามแนว
ทางการประเมินที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวิชาที่
ก าหนดได้ 
 ผลสัมฤทธิ์  
  เชิงปริมาณ  
  มีครูผู้สอนที่จัดแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพจ านวน 60 จากจ านวน
ครูผู้สอนทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยมีผลการประเมินตามข้อ 1) 
ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ๒) ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ๓) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL  Active Learning STEM Education เป็นต้น ๔) ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ๕) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
   
2.2.2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีกระบวนการส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
  1) จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่การประกันคุณภาพจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน เพ่ือเป็น
แนวทางให้ครูผู้สอนน าองค์ความรู้ไปใช้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาผู้เรียน 
  2) มอบหมายให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอนโดยและเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นสายการบังคับบัญชาอนุมัติก่อนน าไปใช้จริง และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตามที่
งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ก าหนดในแต่ละภาคเรียน น าปสรุปผลการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ของครูเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
  3) มีการส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนให
ทุกสาขาวิชาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนสอนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นเป็นการช่วยเพิ่มทักษะในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน 
  4) มีการก าหนดเป็นนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค  
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  5) มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเป็นรายวิชาทฤษฎี  อยางเดียว 
รายวิชาปฏิบัติอยางเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกงาน (ระบบปกติ) โดย
มุ่งเน้นการวัดและประเมินผลด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและสมรรถ
รายวิชา และศักยภาพของผู้เรียน รายวิชาฝกงาน (ระบบทวิภาคี) ประเมินร่วมกับสถานประกอบตามแนว
ทางการประเมินที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวิชาที่
ก าหนดได้ 
 ผลสัมฤทธิ์  
  เชิงปริมาณ 
  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จ านวน ๖๐ คน จากจ านวนครูทั้งหมด ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละของครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน ๕ คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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 5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3  
  ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและ
จ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ด้าน ข้อการประเมิน 
ค่า

น  าหนัก 
ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน  าหนัก x ค่าคะแนน) 5 4 3 2 1 
3. 

ด้านครูผู้สอน
และผู้บริหาร
สถานศึกษา 

3.1 ครูผู้สอน        
3.1.1 การจัดการเรียน
การสอน 

5 ✓     25 

3.1.2 การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน 

3 ✓     15 

3.1.3 การพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ 

2 ✓     10 

3.2 ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

      
 

3.2.1 การบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม 

5 ✓     25 

3.2.2 การบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

5 ✓     25 

ผลรวมคะนนที่ได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100 

                                    100 
100X 100 

100 
= 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

        ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)            ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  

         ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)          ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   

         ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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3.1 ครูผู้สอน 
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
 การด าเนินงาน 
  1) วิทยาลัยฯ มีการจัดหาบุคลากรทางการสอนใหมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน โดย
การเสนออัตราต าแหนงที่ตองการตอหนวยงานตนสังกัด หากไมมีอัตราที่ตองการจะพิจารณาจัดจางครู
พิเศษสอน เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
  2) ไดก าหนดนโยบายใหครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา เสนอผูบังคับ
บัญชาตามล าดับขั้นกอนเปดภาคเรียน ซึ่งฝายวิชาการจะเปนผูก าหนดวันสงแผนการจัดการเรียนรูของแต
ละภาคเรียน      
  3) ไดก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎีอยางเดียว 
รายวิชาปฏิบัติอยางเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกงาน (ระบบปกติ) ราย
วิชาฝกงาน (ระบบทวิภาคี) และไดก าหนดเปนนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตามอัตลักษณ ของสถานศึกษา คือ พอเพียง ซื่อสัตย มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา คิดเปนรอยละ ๒๐ ของ
คะแนนเต็ม  
  4) สถานศึกษาไดสงเสริมสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
ใหแกทุกสาขาวิชา  
  5) สถานศึกษาไดก าหนดนโยบายใหครูทุกคนจัดท าผลงานวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย ๑ 
รายวิชาตอภาคเรียน และเสนอผูบังคับบัญชาตามล าดับขั้นหลังปดภาคเรียน ซึ่งฝายแผนงานและความรวม
มือจะ เปนผูก าหนดวันสงผลงานวิจัยในชั้นเรียนของแตละภาคเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  1) มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 57 คน จากจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 95 จ าแนกเป็น 
    - สาขาวิชาบัญชี มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนจ านวน 8 
คน จากจ านวนทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    - สาขาวิชาการตลาด มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จ านวน 9 คน จากจ านวนทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่
สอนจ านวน 4 คน จากจ านวนทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 
    - สาขาวิชาการโรงแรม มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จ านวน 2 คน จากจ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 
    - สาขาวิชาการเลขานุการ มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จ านวน 4 คน จากจ านวนทั้งหมด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    - สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่
สอนจ านวน 5 คน จากจ านวนทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาที่สอนจ านวน 8 คน จากจ านวนทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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    - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่
สอนจ านวน 3 คน จากจ านวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิกมีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาที่สอนจ านวน 6 คน จากจ านวนทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    - สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จ านวน 9 คน จากจ านวนทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   ๒) มีครูผู้สอนที่แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา จ านวน ๖๐ คน จาก
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   ๓) มีครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จ านวน ๖๐ คน จากจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมด ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   ๔) มีครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอนจ านวน จ านวน ๖๐ คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ 100    
   ๕) มีครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้จ านวน ๖๐ คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ 100  
  เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้
ครบทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มี
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  ครูมี
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเฉลี่ยร้อยละ 99 ของจ านวนครูทั้งหมด เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
3.1.2 การบริหารจัดการชั นเรียน 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน น าเอาหลักการและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองและเกิดแรงบันดาลใจที่เหมาะสม ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความสุขในการเรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้และการดูแลแนะแนว
ผู้เรียนของครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียนมีคุณภาพสูงสุด โดยให้ครูผู้สอนทุกคนด าเนินการจัดท า
ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลในทุกรายวิชาที่สอนและหรือผู้เรียนที่ปรึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
ออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการศักยภาพ และหาแนวทางในการดูและ
ช่วยเหลือและแนวผู้เรียนที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคและการบริหารจัดการชั้นเรียนให้
มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะและเกิดองค์ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน
ใช้วิธีการเสริมแรงที่ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจมุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียน ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนด้านการเรียนและด้านอื่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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 ผลสัมฤทธิ์ 
  เชิงปริมาณ 
   1) มีครูผู้สอนที่มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลจ านวน 60 คน จาก
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
   2) มีครูผู้สอนที่มีการจัดท าข้อมูลเอกสารประจ าชั้นเรียนเป็นปัจจุบันจ านวน 60 
คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
   3) มีครูผู้สอนที่มีการใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้จ านวน 60 คน จากจ านวนครูผู้สอนทัง้หมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   4) มีครูผู้สอนที่มีวิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนจ านวน 
60 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   5) มีครูผู้สอนที่มีการช่วยเหลือดูแลผู้เรียนด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ จ านวน 
60 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
  เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเฉลี่ยร้อยละ ๑00 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทั้งใน
รูปแบบของการอบรม การประกวดและการแข่งขัน การทัศนศึกษาดูงานแหล่งรู้ในหน่วยงานองค์กร สถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และน าครูทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 -28 พฤศจิกายน 
2561 ก าหนดให้ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่คุรุพัฒนาก าหนดและสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ 
และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพตามหลักสูตรที่คุรุพัฒนาก าหนดเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้
ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ครูผู้สอน
ทุกคนน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ที่ในการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมง โดยมีการด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพ่ือแนะน าตนเองในชีวิตประจ าวันและ
งานอาชีพตนเองด้วยแอฟพลิเคชั่นเอคโค่วี (EchoVE) มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอบรมการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC ส าหรับครูอาชีวศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชาชีพ ระดับพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนและเกิด
การพัฒนาผู้เรียนโดยมีการด าเนินการตามหลักการและกระบวนของการจัดการเรียนรู้ PLC คือ การจัดตั้ง
กลุ่ม PLC มีการประกาศจัดตั้งกลุ่ม PLC มีการจัดชั่วโมง PLC ในทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ในตารางสอนของ
ครูผู้สอนทุกคน เป็นต้น มีการด าเนินการจัดท าผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพในการ
จัดท าวิจัยฉบับสมบูรณ์และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ปรากฏผลในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
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 ผลสัมฤทธิ์ 
  เชิงปริมาณ  
   1) จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 53 
คน จากจ านวนครูทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 88.33 
   2) จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 58 คน 
จากจ านวนครูทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 
   3) จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 60 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   4) จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 60 
คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   5) จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่
ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 60 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
  เชิงคุณภาพ  
   วิทยาลัยฯ มีครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเฉลี่ยร้อยละ 
97 ของครูผู้สอนทั้งหมด เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 การด าเนินงาน 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และมีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 โดยส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรได้น าแนวคิด สภาพปัญหามีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรม และ
ก าหนดการวางแผนงบประมาณ ได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และตรงตรงตามบริบท
ของสถานศึกษาณ ชลณภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2561  
และได้น าเสนอมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาสถานศึกษาตอคณะกรรมการวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และสรางความรูความเขาใจใหแกครูและบุคลากรท าให้วิทยาลัยมี
แผนปฏิบัติราชการที่สามารถด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาใหกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการวิทยาลัย มีสวนร่วม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหนาที่ที่ก าหนด เชน การพิจารณาใหความเห็นชอบมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา การอนุมัติผลการเรียน การจัดกิจกรรมที่ส าคัญๆ ต่างๆ 
ของวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรรม ๖๕ ที่ภาคภูมิ เป็นตน ซึ่งสถานศึกษาได้เชิญกรรมการบริหาร
สถานศึกษาและกรรมการวิทยาลัยประชุมทุกปการศึกษา 
  ๓. มีการน านวัตกรรม Love Model  ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีเป้าหมาย
ตัวชี้วัดกระบวนการดังนี้ 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี น า LOVE  Model มาเป็นนวัตกรรมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท าให้เกิดความเห็นพ้อง
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ต้องกันว่าเป้าหมาย ตัวบ่งชี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และ 
สถานประกอบการที่ต้องใช้ผลผลิตของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ของผู้บริหาร ครู คือ การเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิต
อาสา ร่วมรักษาสภาพแวดล้อม ตัวบ่งชี้ของนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ประพฤติปฏิบัติ ที่แสดงออกอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นกิจนิสัย น า LOVE  Model มาเป็นนวัตกรรมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ ๑) การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนัก (L: Learning) ๒) รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเห็นความส าคัญ เปิดใจยอมรับ (O: Openness) ๓) การเห็นประโยชน์ คุณค่า ร่วม
กิจกรรมด้วยความสมัครใจ (V: Value) ๔) การนิเทศ ติดตาม สรุปบทเรียน สร้างขวัญและก าลังใจ 
ด าเนินการเป็นกิจนิสัย (E: Excellen) ปรากฏผลสัมฤทธิ์การประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์  
  เชิงปริมาณ   
  ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100  
  เชิงคุณภาพ 
  มีผลการประเมินตามการประเมินข้อ 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษา 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 4) 
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมกาบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
5) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเมื่อเทียบกับเกณฑ์
การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ปรากฏผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  ๑) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดใหมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา ๙ ดาน 
ได้แก  
   (๑) ข้อมูลทั่วไป  
   (๒) ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา  
   (๓) ข้อมูลตลาดแรงงาน  
   (๔) ข้อมูลบุคลากร  
   (๕) ข้อมูลงบประมาณ และการเงิน  
   (๖) ข้อมูลครุภัณฑ   
   (๗) ข้อมูลอาคารสถานที่   
   (๘) ข้อมูลหลักสูตรและการสอน   
   (๙) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดปัตตานี  
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  ๒) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานตามโครงสราง 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบงออกเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก  
   (๑) ข้อมูลและสารสนเทศฝ่ายบริหาร ทรัพยากร  
   (๒) ข้อมูลและสารสนเทศฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
   (๓) ข้อมูลและสารสนเทศฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา  
   (๔) ข้อมูลและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ  
  โดยมีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานใหเป็นปจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังมีการ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ โดยใชโปรแกรมส าเร็จรูปเฉพาะงานตางๆ ได้แก   
    1. ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีศึกษาปัตตานี (AMS-e-office)
    2. โปรแกรม ศธ 02  
    3. ระบบศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th) 
    4.ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(https://webonlineintra.gfmis) 
    5. ระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  (www.studentloan.or.th) 
    6. มีการเผยแพรข้อมูลและสารสนเทศตาง ๆที่เก่ียวข้อง บนเว็บไซตของ
วิทยาลัย (www.pnvc.ac.th) ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลตาง ๆ ไวเป็นหมวดหมู  สะดวกในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ และมีการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
  ๓) ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการข้อมูล 
สารสนเทศ เพ่ือการตดัสินใจในการบริหารจัดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชนคุมคา โดย
มีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด สัญญาณให้บริการเชื่อมต่อ 3 แบบ 
ได้แก่ 1) ระบบ Leased Line วงจรภายใน 5 Mbps และตัวแปรขนาด 1 Mbps 2) ระบบ FTTX 500 
Mbps จ านวน 1 ระบบ 3) ระบบ FTTX 200 Mbps จ านวน 1 ระบบ เพ่ือเชื่อมต่อ Wifi ในส่วนของ
อาคารเรียนและลานกิจกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี FTTX 200 Mbps. จ านวน 1 ระบบ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจุดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สถานศึกษาได้จัดเก็บเป็นระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ เพือ่ใหผู้บริหารใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีดังนี้  
   (๑) ข้อมูลทั่วไป ใชเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการรายงานผลและอางอิงส าหรับการ
บริหารจัดการ รวมทั้งจัดท าข้อมูลสถานศึกษา  
   (๒) ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ใชประกอบการจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณแตละสาขาวิชาในการจัดการเรียนการสอน และการของบประมาณสนับสนุน  
   (๓) ข้อมูลตลาดแรงงาน ใชเป็นข้อมูลแนะแนวการศึกษาตอ ใชในการแนะน าผู้
ส าเร็จการศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน  
   (๔) ข้อมูลบุคลากร ใชในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา การประเมิน
ความพร้อมของสถานศึกษาดานบุคลากร ใชในการขอก าหนดอัตราก าลังคน  
   (๕) ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ใชจัดท าค าขอตั้งงบประมาณในการพัฒนา 
สถานศึกษาตามแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา ใชจัดท าโครงการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครูและ
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บุคลากร พัฒนานักเรียนนักศึกษา ใชจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ใชจัดท า ข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบและการขยายและเพ่ิมประเภทวิชาสาขาวิชา
ที่เปดสอนในสถานศึกษา  ใชด าเนินการดานการเงิน การเบิกจาย การเก็บรักษาเงิน การน าฝากเงิน การน า
เงินสงคลัง การถอนเงิน และกา โอนเงินของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ  
   (๖) ข้อมูลครุภัณฑ ใชประกอบการพิจารณาดานการจัดซื้อ จัดหา การซอมบ ารุง 
ใชในการจัดท าค าขอสิ่งปลูกสราง ครุภัณฑ ประจ าป  
   (๗) ข้อมูลอาคารสถานที่ ใชประกอบการบ ารุงรักษา จัดหาครุภัณฑ ใชในการ 
ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซอมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษพลังงาน การรักษาสภาพแวดลอมและ
ระบบ สาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เพียงพอและมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
   (๘) ข้อมูลหลักสูตรและการสอน ใชประกอบการพิจารณาแผนการรับนักเรียน 
นักศึกษา จัดท าแผนการเรียนการสอน ใชรวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาใหตรงกับ 
โครงสรางของหลักสูตร ใชพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและ 
หนวยงานภายนอก เพ่ือพัฒนาปรับปรุงรายวิชาและจัดรายวิชาและสาขางานใหสอดคลองกับนโยบาย 
ความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบัน เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใหตรงตามหลักสูตร  

  (๙) ข้อมูลจังหวัด ใชประกอบการตัดสินใจในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรของจังหวัด       
  ๔) ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบ รวบรวมข้อมูลผลการเข าใช 
บริการระบบสารสนเทศ ดังนี้  
   (๑) ดานสมรรถนะ มีการประเมินประสิทธิภาพการใชงาน คือระบบอินเทอรเน็ต 
ใชงานไมซับซอน รองรับการใช้กับผู้ใช้ในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วตามความต้องการใช้   
เว็บเพจ (webpage) ในแตละหนาบนระบบอินเทอรเน็ต   
   (๒) ดานความปลอดภัย มีการก าหนดสิทธิในการ Login เพ่ือปองกันการเขาถึง 
ข้อมูลโดยไมได้รับอนุญาต มีระบบปองกันภัยจากไวรัส หรือผู้บุกรุก   
   (๓) ดานถูกตองแมนย า แหลงที่มาของข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลที่ได้รับ 
ไมมีความผิดพลาด มีระบบตอบสนองและแสดงผลอยางรวดเร็ว  
   (๔) ดานความสมบูรณ ระบบมีเสถียรภาพไมหลุดหรือลมบอย มีข้อมูลที่เป็น ข
อเท็จจริงและครบถวนสมบูรณ มีความเท่ียงตรงและแมนย าของข้อมูล  
   (๕) ดานความนาเชื่อถือ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเขาถึงข้อมูล มี
ความนาเชื่อถือในแหลงข้อมูล และมีความนาเชื่อถือในดานของวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  
   (๖) ดานความสะดวกตอการใชงาน มีความงายในการเรียกใชระบบ ความ 
สะดวกในการเขาระบบ   
  ๕) ผู้ บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้      
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   (๑) ศึกษาและน าข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการ ปรับปรุงแบบระบบอินเทอร
เน็ต ตามความต้องการ สะดวก รวดเร็วทันเวลา ปรับปรุงพัฒนาส่วนต่างๆ ในหนาเว็บซ์ให้ครบถ้วนตาม
ความต้องการและน่าสนใจ น่าใช้อย่างต่อเนื่อง     
   (2) ก าหนดสิทธิในงานที่ตองใชระบบ   
 ผลสัมฤทธิ์ 
  จากการที่วิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผนด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และกระบวนการในการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาจากรายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ปรากฏ
ผลสัมฤทธิ์การประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 
   เชิงปริมาณ  
  มีระบบข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่าย  
  เชิงคุณภาพ   
  มีผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามข้อ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
2) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 3) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  4) ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  5) ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไป
ใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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 5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม 

  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4 
 ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ด้าน ข้อการประเมิน 
ค่า

น  าหนัก 
ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน  าหนัก x ค่าคะแนน) 5 4 3 2 1 

4.  

ด้านการมีส่วนร่วม 

4.1 การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

6 ✓     30 

4.2 การระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

2 ✓     10 

4.3 การบริการชุมชน
และจิตอาสา 

2 ✓     10 

ผลรวมคะนนที่ได้ 50 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100 

                                    50 

 50X 100 

50 

= 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 

        ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)            ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  

         ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)          ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   

         ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สาขาวิชาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยการมีส่วน
ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน ๕ สาขาวิชา ได้แก สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก รวมจ านวนผู้เรียน ๖๙ คน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
  ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี  
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   ๑.๑ การส ารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการ 
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา ตามที่ลงนาม MOU กับหน่วยงานต้นสังกัด และมีการ
ส ารวจความพรอมของสถานประกอบการ โดยมีการประสานงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
โดยสาขาวิชาที่มีความต้องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีส ารวจเบื้องต้นเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินเลือก
สถานประกอบการที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาร่วมกัน ในการด าเนินการตามแนวทางของจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีต่อไป  
   ๑.๒ การบันทึกขอตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ  
ทวิภาคี สถานศึกษามีการบันทึกขอตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
สถานประกอบการในทุกสาขาวิชาที่สงนักศึกษาเขารับการฝกอาชีพ จ านวน 29.แหง และในทุกปการศึกษา
สถานศึกษาจะส ารวจความพรอมในการรับนักศึกษาใหมและท าบันทึกขอตกลงความร่วมมือ (MOU) ใหม  
  ขั้นที่ ๒ ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี 
   ๒.๑ จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาศึ กษา 
ระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนการเรียนในแตละ
สาขาวิชาร่วมกับ สถานประกอบการ โดยจัดแผนการเรียนใหนักศึกษาระดับ ปวส.๑ เรียนในสถานศึกษา 
และระดับ ปวส.๒ เรียนในสถานประกอบการตามแผนการเรียนที่ก าหนด และมีการจัดท าปฏิทินการ 
ปฏิบัติงานเพื่อแจงก าหนดการตางๆ ใหนักศึกษาและสถานประกอบการทราบ 
  ๒.๒ ประชาสัมพันธ แนะแนวผู้เรียน วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ รวมถึงและแนะแนว
ผู้เรียนใหมาสมัครเรียน ในระบบทวิภาคี โดยผานชองทางตางๆ หลายชองทาง ได้แก การคัดเลือกตัวแทน
ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ไปแนะแนวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบการเรียนตลอดจน ผลตอบแทนต่างๆ ที่ผู้เรียนในระบบฯ จะได้รับตามโรงเรียนตางๆ เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจของกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย การใชโปสเตอร แผนพับประชาสัมพันธ เว็บไซตของสถานศึกษา 
และชวยกันแชรข้อมูลไปยังผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ Facebook และทางคลื่นวิทยุ ๑๐๖ R-Radio 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รวมถึงขอความร่วมมือผู้เรียนที่เรียนในปัจจุบันให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเชิญ
ชวนให้สมัครเรียน 
  ขั้นที่ ๓ ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ๓.๑ คัดเลือกผู้ เขาเรียน โดยวิทยาลัยฯ คัดเลือกผู้ เขาเรียนโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ 
   ๓.๒ การท าสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง กอนส
งนักศึกษาไปสถานประกอบการ มีการท าสัญญาการฝกอาชีพ มีการปฐมนิเทศผู้ เรียน มีการประชุมผู้
ปกครอง เพ่ือชี้แจงและท าความเขาใจแกนักศึกษาและผู้ปกครอง ถึงแนวปฏิบัติตางๆ และมีการตรวจความ
เรียบร้อยของนักศึกษาทุกคนกอนเขารับการฝกอาชีพ  
   ๓.๓ จัดท าแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ โดยวิทยาลัยฯ มีการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรูในทุกสาขาวิชาที่เปิด และจัดท าคูมือการฝกอาชีพส าหรับผู้ เรียนและคูมือ
ส าหรับสถานประกอบการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิด
ประสิทธิภาพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องสูงสุด 
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   ๓.๔ จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการเรียนของแตละสาขาวิชา ในระดับ ปวส.๑ นักศึกษาเรียนในสถานศึกษา สวนระดับ ปวส.
๒ นักศึกษาเรียนในสถานประกอบการ ครูผู้รับผิดชอบสอนในรายวิชาในแต่ละสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการมีการประสานกับผู้เรียนในการให้ความรู้และมอบหมาย
งาน 
  ขั้นที่ ๔ ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ๔.๑ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ วิทยาลัยฯ มีการแต
งตั้งครูนิเทศการเรียนการสอนในสถาน ประกอบการ มีตารางการนิเทศ มีแบบรายงานการนิเทศ และใหครู
ผู้สอนไปนิเทศนักศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  
   ๔.๒ การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผล โดยก าหนดเป็นสัดสวนดังนี้  
    ๑) การคิดคาน้ าหนักคะแนนฝกอาชีพในสถานประกอบการ (รายวิชาทวิ
ภาคี) โดยคิดคาคะแนนน้ าหนักจากครูฝกในสถานประกอบการ ร้อยละ ๖๐ คิดคาคะแนนจากครูนิเทศและ
การ สัมมนา ร้อยละ ๔๐  
     ๒) การคิดคาน้ าหนักคะแนนฝกอาชีพในสถานประกอบการ (รายวิชา 
บูรณาการ) โดยคิดคาคะแนนน้ าหนักจากครูฝกในสถานประกอบการ ร้อยละ ๔๐ คิดคาคะแนนจากครู
นิเทศและ การสัมมนาร้อยละ ๖๐  
  ขั้นที่ ๕ ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ๕.๑ การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปการศึกษา ๒๕๖๑ มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี จ านวน ๓๓ คน จากผู้เรียนในระบบทวิภาคีจ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๗๘.๕๗ 
   ๕.๒ การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีระบบติดตามข
อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา โดยใหครูที่ปรึกษาร่วมกับหัวหนาแผนกวิชาและงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เป็นผู้ติดตามขอมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  
   ๕.๓ การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปในการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี มีการจัดท าขอมูลสรุปผลการด าเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  เชิงปริมาณ  
  วิทยาลัยฯ มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นไปตามแนวทางการปฏิบติที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษาก าหนด 5 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการ
อาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี จ านวน 29 สถานประกอบการ 
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  เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินตามแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพครบถ้วนทั้ง 1,2,3,4,5   ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการ
อาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี  จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนใน
การจัดการอาชีวศึกษาศึกษา ระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ประชาสัมพันธ์ 
แนะแนวผู้เรียน ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  คัดเลือกผู้เข้าเรียน โดยวิทยาลัย
ฯ คัดเลือกผู้เข้าเรียนโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   การท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศ
ผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง ก่อนส่งนักศึกษาไปสถานประกอบการ มีการท าสัญญาการฝึกอาชีพ มีการ
ปฐมนิเทศผู้เรียน มีการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง ถึงแนว
ปฏิบัติต่างๆ และมีการตรวจความเรียบรู้อยของนักศึกษาทุกคนก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพ จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึก จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการ  
สอนตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งครูนิเทศการ
เรียนการสอนในสถาน ประกอบการ มีตารางการนิเทศ มีแบบรายงานการนิเทศ และให้ครูผู้สอนไปนิเทศ
นักศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ วิทยาลัยฯ ได้
ก าหนดแนวทางการวัดและ ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การส าเร็จ
การศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การ
สรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี  เมื่อเทียบกับเกณฑ์
การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 การด าเนินงาน 
  1) วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัด 
การศึกษาซึ่งปรากฎอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
   (1) โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (จชต.62)  
   (2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ี
   (3) โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
   (4) โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 
   (5) โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
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   (6) โครงการความร่วมมือต่างประเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการในต่างประเทศ 
   (7) โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนเยาวชนอาชีวศึกษาไทย – อินโดนีเซีย 
   (8) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียน การสอน 
   (9) โครงการเรียนรู้กระบวนการการท าบัญชีจากผลิตภัณฑ์สู่ภูมิปัญญาท่องถิ่น 
   (10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูประจ าการ  ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร 
   (11) กิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้สู่วิชาชีพคหกรรม 
   (12) กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมแซม  ครุภัณฑ์แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย 
   (13) กิจกรรมสร้างองค์ความรู้สู่วิชาชีพฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพ้ืนเมืองสู่
สากล 
   (14) โครงการพัฒนาทักษะมัคคุเทศก์ 
   (15) โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง (โครงการสัมมนาวิชาชีพ) 
   (16) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการส านักงานของนักศึกษา ระดับชั้น 
ปวส.2  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
   (17) กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ 
   (18) กิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
   (19) โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วย
คุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน (โครงการของวิทยาลัย) 
  ๒) มีเครือขายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูและครูฝึกในสถานประกอบการ โดยวิทยาลัยฯ ได้สงครูเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ ในชวงปดภา
คเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๖ คน ได้แก ๑)นายอุดม ใจบันทัด ครูแผนกวิชาการบัญชี  ๒)
นางกรุณา  บุญธรรม ครูแผนกวิชาศิลปกรรม ๓) นายชาคริต สะแม ครูแผนกวิชาการตลาด ๔) นายฮัสฮา
รีย์  หะยีซ าวูดิง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕) นายวีรภัทร ธุวสันติ ศิลปกรรม และ๖) นางแวไมซาเราะ 
ราเหม ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ  
  ๓) มีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน สถาน
ประกอบการ ร่วมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ๒๐ สาขาวิชา จากจ านวนสาขาวิชาทั้งหมด ๒๐ สาขาวิชา คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน  
  ๔) มีการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานองค์การภายนอก รวม ๙๘ ทุน จ านวนเงิน ๖๗๒,๐๐๐  
บาท จ าแนกเป็นจากทุนจากมูลนิธิสมาคมผู้ปกครองและครู จ านวน ๗๐ ทุน ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม
จ านวน ๒ ทุน ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จ านวน ๘ ทุน มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ จ านวน ๑ ทุน มูลนิธิร่วมจิต
น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชน จ านวน ๑ ทุน มูลนิธิยุวพัฒน์ จ านวน ๑ ทุน มูลนิธิเพ่ือการศึกษาบริเวณชายแดน 
จ านวน ๑ ทุน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก จ านวน ๕ ทุน มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญ จ านวน ๑ ทุน ทุนเฉลิมราช
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กุมารี  จ านวน ๒ ทุน ทุนมูลนิธิ SCG จ านวน ๑ ทุน  ได้รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน ๒๗ รายการ 
  ๕) มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  เชิงปริมาณ   
  1) วิทยาลัยมีแผนงานโครงการระดมทรัพยากร จ านวน 19 โครงการ 
  2) มีเครือข่ายความร่วมมือส่งครูเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ จ านวน 6 คน  
  3) มีการจัดครูพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ จ านวน 27 คน
ร่วมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 20 สาขาวิชา จากจ านวนสาขาวิชาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100  
  4) มีการะดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาประกอบด้วย ทุนการศึกษา 98 ทุน จ านวนเงิน 
672,000 บาท จ าแนกเป็นจากทุนจากมูลนิธิสมาคมผู้ปกครองและครู จ านวน 70 ทุน ผู้ไม่ประสงค์จะ
ออกนามจ านวน 2 ทุน ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จ านวน 8 ทุน มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ จ านวน 1 ทุน มูลนิธิ
ร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชน จ านวน 1 ทุน มูลนิธิยุวพัฒน์ จ านวน ๑ ทุน มูลนิธิเพ่ือการศึกษาบริเวณ
ชายแดน จ านวน 1 ทุน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก จ านวน 5 ทุน มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญ จ านวน 1 ทุน ทุน
เฉลิมราชกุมารี  จ านวน 2 ทุน ทุนมูลนิธิ SCG จ านวน 1 ทุน มีวิทยากร จ านวน 27 คน และได้รับการ
บริจาควัสดุอุปกรณ์จ านวน 21 รายการ 
  5) มีการประเมินผลการด าเนินโครงการ 
  เชิงคุณภาพ 
  มีผลการประเมินตามการประเมิน ข้อ 1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ๒) สถานศึกษามี
เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ  3) สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
สาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการ
พัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 5) สถานศึกษามีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน ๕ คะแนน ระดับคุณภาพอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และ
จิตอาสาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิต
อาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ดังนี้ 
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  1) วิทยาลัยฯ ใหความรวมมือกับชุมชน หนวยงาน องคกรตาง ๆ อยางเต็มศักยภาพในการ
บริการ 
วิชาการและวิชาชีพ โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ โดยการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้แก่
ชุมชนท้ังด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านบัญชี ด้านการตลาด การสอนอาชีพการ สอนจัดท าบัญชี
ครัวเรือน ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  เพื่อสร้างองค์ความรู้และอาชีพแก่ชุมชน  
  ๒) การไปใหบริการชุมชนทุกครั้งจะมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูน าคณะครู บุคลากร ทาง
การศึกษาและผูเรียน ในการออกใหบริการชุมชนทางดานวิชาการ วิชาชีพ จิตอาสา และอื่น ๆ ตาม ความ
เหมาะสม ดังน้ี       
   (1) โครงการ Fix-it center 
   (2) โครงการแนะแนวสัญจร สร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ และสร้างเครือข่ายครู
แนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2561  
   (3) โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะ
สั้น  
   (4) โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน  
   (5) โครงการขับขี่ปลอดภัย และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ จ ากัด สาขาปัตตานี และสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในการอนุเคราะห์วิทยากรมา
อบรมให้ความรู้  
   (6) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ”  
   (7) น าเรียนและครูร่วมเดินรณรงค์ “คนรักคลอง ไม่ทิ้งเท ทุ่มท าความดี”  
   (8) มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการสอน 108 
อาชีพแก่เด็กและเยาวชนที่ร่วมงานฯ ซึ่งส านักงานเทศบาลเมืองปัตตานี จัดขึ้น  
   (9) การบริการวิชาการวิชาชีพ เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน (ฝึก 108 อาชีพ)  
   (10) โครงการฝึกอาชีพให้เยาวชน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ โครงการจัดตั้งอาชีพ/ฝึก
อาชีพให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
   (11) โครงการอาชีวะจิตอาสาเพ่ือน าพาสันติสุข 

  (12) กิจกรรมจิตอาสาเดือน “รอมฎอน”  น าครูและผู้เรียนร่วมพัฒนามัสยิด  
  (13) กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือน านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากการ

ประกวดในระดับชาติไปต่อยอดสอนและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน   
  (14) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การ

เรียนรู้ ICT ชุมชน 
  (15) มีส่วนร่วมในการบริการน้ าดื่มในกิจกรรม “ Bike “ อุ่นไอรัก ที่ส านักงาน

จังหวัดปัตตานีจัดขึ้น  
  (16) มีการบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานพิธีที่ส าคัญ และบริการอาหาร

เครื่องดื่มในการต้อนรับคณะรัฐมนตรี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี  
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  (17) ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่เรียนในระดับปวช.3 และ ปวส. 2 มีการจัดท าโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน เช่น ผู้เรียนสาขาวิชาการบัญชีสอนจัดท าบัญชีครัวเรือน สาขาวิชา
การตลาดบริการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

  (18) จัดชุดการแสดงของผู้เรียนและร่วมขบวนงานกาชาดที่จังหวัดปัตตานีจัดขึ้น
เป็นประจ าทุกป ี

  (19). ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม ณ ศาสเจ้าแม่ลิ้มกอเนี่ยว เป็นประจ าทุกปี 
เช่น การบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเดินชบวนแห่ฯ 

  (20) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายและได้รับขอความร่วมมือจากหน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  เชิงปริมาณ 

  1) มีจ านวนกิจกรรมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิต
อาสาท้ังหมด 19 โครงการ 
  ๒).มีผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ 
กิจกรรมบริการวิชาชีพ และจิตอาสา จ านวน 5 คน จากจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  3) มีครูได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน จ านวน 32 คน  จากจ านวนครูทั้งหมด 60 คน
กิจกรรมบริการวิชาการ จ านวน 16 .คน  กิจกรรมบริการวิชาชีพจ านวน 22 คน  และจิตอาสา จ านวน 
60 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
  4). มีบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ จ านวน 4 คน จากจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 42 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 กิจกรรมบริการวิชาชีพ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.57 กิจกรรมบริการชุมชน จ านวน  22.คน  และจิตอาสา จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
บุคลากรทั้งหมด 
  5. ผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน จ านวน 327 คน จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
1,194 คน คิดเป็นร้อยละ  27.38.ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.03 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จ านวน 782 คน คิดเป็นร้อยละ 65.49 และได้เข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสา จ านวน 1,194  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
  6. มีนวัตกรรมในการบริการชุมชน ไดน้ าสิ่งประดิษฐ์ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยี” และ
การพัฒนาข้าวพองจากข้าวไรส์เบอร์รี่ ไปสอนเพ่ือสร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนต ารวจตระเวรชายแดนพี
ระยานุเคราะห์  อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  
 เชิงคุณภาพ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้จัดโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ ความรู้ 
ความสามารถในการท างาน ซึ่งเน้นกระบวนการท างานเป็นทีมและกระบวนการท างานเป็นกลุ่มที่ให้บริการ
วิชาการวิชาชีพ รวมทั้งท าประโยชน์ให้กับชุมชนส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะเป็นผู้ให้และ
บริการผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
  1) ฝึกทักษะให้นักเรียน นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ทักษะวิชาสู่ชุมชน 
  2) นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงจากการให้บริการวิชาชีพกับชุมชนในพื้นท่ี 
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  3) ฝึกนักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตอาสาการบริการวิชาการ วิชาชีพ ท าประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม 
  4) พัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษา ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มี
ประสบการณ์ มีสมรรถนะและสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพพร้อมแหล่งปฏิบัติงานจริง 
  5) ให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกทักษะวิชาชีพพร้อมสร้างจิตส านึกในการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนต่อไป 
  6) ประชาชน และชุมชนได้รับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพในท้องถิ่น 
  7) เยาวชน และประชาชนสามารถสร้างคุณภาพในการด าเนินชีวิตที่ดีข้ึน 
  8) เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการเรียนสายอาชีพ 
  9) ชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิชาชีพ มีผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ 1) ภาควิชาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน 2) ภาควิชาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ 3) ภาควิชาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 4) ภาควิชาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 5) ภาควิชามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ 
วิชาชีพและจิตอาสาของภาควิชาเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน ๕ คะแนน ระดับคุณภาพอยู่
ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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 5.1.5 ด้านปัจจัยพื นฐาน 

  สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5  
 ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ด้าน ข้อการประเมิน 
ค่า

น  าหนัก 
ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน  าหนัก x ค่าคะแนน) 5 4 3 2 1 
5.  

ด้านปัจจัยพื นฐาน 
5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรยีน 
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรือ
งานฟาร์ม 

2 ✓     10 

5.2 ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 

2 ✓     10 

5.3 แหล่งเรยีนรู้และศูนย์
วิทยบริการ 

2 ✓     10 

5.4 ระบบอินเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

2 ✓     10 

5.5 การเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรยีนการ
สอนในช้ันเรียน 

2 ✓     10 

ผลรวมคะนนที่ได้ 50 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100 

                                    50 
 50 X 100 

50 
= 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื นฐาน 
        ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)            ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  
         ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)          ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   

         ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
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5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หอง
เรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอต
อการ ใชงานของผู้เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้  
  ๑) จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลท าความสะอาด ซ่อมแซม บ ารุงรักษา มีระบบการดูแลความ
ปลอดภัยทั้งภายในอาคาร และรอบอาคาร วิทยาลัยฯจัดแบ่งพ้ืนที่อาคารอย่างเหมาะสม โดยมีค าสั่ง
มอบหมายหนาที่การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารต าง ๆ ทุกอาคาร และบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ
สถานศึกษา ทุกอาคารจัดเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดรับผิดชอบตรวจสอบความช ารุดที่ต้องด าเนินการซ่อม 
หากพบมีจุดช ารุดเกินวิสัยที่จะซ่อมแซมได้เองจะท าบันทึกให้งานอาคารไปด าเนินการตรวจสอบแก้ไข และ
ถ้าจุดช ารุดนั้นเจ้าหน้าที่งานอาคารได้ท าการตรวจสอบ หากไม่สามารถจะซ่อมแซมได้ก็จะท าบันทึกขอ
อนุญาตหาผู้รับจ้างมาด าเนินการ ซ่อมแซมทุกสิ้นภาคเรียนมีการส ารวจความช ารุด หรือจุดที่ต้องซ่อมแซม
จากครูที่ใช้อาคาร โดยงานอาคารจะรวบรวมด าเนินการซ่อมแซมในระหว่างปิดภาคเรียน เพ่ือให้อาคาร
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๒) มีการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว มอบหมายหน้าที่ให้ผู้เรียนรับผิดชอบ
ห้องเรียนโดยจัดตารางเวรท าความสะอาดประจ าห้องเรียนที่รับผิดชอบและมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล    
  3) มีการน ากิจกรรม 7 ส มาใช้โดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือจัด
สภาพแวดล้อมความสะอาดและถูกสุขลักษณะห้องน้ าอาคาร ๑ และอาคาร ๒.เป็นการในการสร้างจิตส านึก
ของการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและจิตอาสา 
  4) มีการด าเนินงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาในทุกปีงบประมาณ 
  5) มีการด าเนินกิจกรรมจัดสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์บุคลากรหน้าอาคารเรียน ๓ เพ่ือ
สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจอดรถและความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในวิทยาลัยฯ อีกทั้ง
เป็นการรักษาทรัพย์สินแก่บุคลกรอีกด้วย 
  6) มีการด าเนินกิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์ตัดแต่ง
ต้นไม้ เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ ส าหรับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีภายในสถานศึกษา 
  7) ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกผู้เรียน เชน โรงจอดรถนักเรียนนักศึกษา การ
จัดพ้ืนที่ทางเดินเทา ที่นั่งส าหรับรอผู้ปกครองมารับส่ง และจัดที่นั่งพักผ่อนส าหรับผู้เรียนตามจุดต่างๆ ที่
เหมาะสม การบริการจ าหนายอาหารภายในสถานศึกษา ณ โรงอาหารวิทยาลัยฯ ในราคาย่อมเยาว์ และ
บริการอาหารบุพเฟ่ต์ร้านอาหารเทียนทองส าหรับบุคลากรในราคาบุคลากรและฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน 
บริการมินิเตียร์เตอร์ดูหนังฟังเพลงในรถไฟที่วิทยาลัยจัดให้ การบริการ ตู เติมเงิน (ตูบุญเติม) การบริการ
ธนาคารโรงเรียน การบริการน้ าดื่ม การบริการหองสมุด การบริการสหการวิทยาลัยฯ จ าหน่ายอุปกรณ์
เครื่องเขียน ต าราเรียนและอุปกรณ์แต่งกายรวมถึงขนมและเครื่องดื่ม และส่งเสริมให้ทุกแผนกวิชาจ าหน่าย
อาหารเครื่องดื่มบริเวณหน้าอาคารเรียน 2 บริการน้ าดื่มในราคาถูกพร้อมตู้หยอดเงินตามโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ เป็นตน 
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  ๘) จัดแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา เพ่ือเป็นการเสริมทักษะดานวิชาชีพ และทักษะชีวิต
ใหแกผู้เรียน ได้แก พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนยบมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โรงงานโรตีกรอบ
และร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตราครัวอาชีวะ ร้าน CG Desige ร้านอาหารเทียนทอง โรงงานแปรรูปอาหาร
ส านักงานองคการนักวิชาชีพฯ อวท. ห้องเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชา
อาหารและโภชนาการ 
 ผลสัมฤทธิ์  
  เชิงปริมาณ 
  วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่ง 
อ านวยความสะดวกในการใหบริการ เพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิ
ทัศนของ สถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
  อาคารเรียน ๑ ประกอบด้วย ห้องพักครูคณะบริหารธุรกิจ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ห้องสมุด ห้องอินเทอร์เน็ตห้องเรียนทฤษฎีของประเภทพณิชยก
รรม ห้องโสตทัศนูปกรณ์  
  อาคารเรียน ๒ เป็นห้องเรียนปฏิบัติ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการ
เลขานุการ  
  อาคารเรียน ๓ ประกอบด้วยห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของประเภทคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาคหกรรม 
  อาคารเรียน ๔ ประกอบด้วยห้องเรียนปฏิบัติประเภทวิชา ศิลปะ สาขาวิจิตรศิลป์ สาขา
คอมพิวเตอร์กราฟิก  
  เชิงคุณภาพ  
  วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินตามการประเมินข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ ข้อ ๑) สถานศึกษามีอาคาร 
สถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร 
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผู้ เรียน ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู  โรงฝกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน 
โครงการที่ก าหนด ๔) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 
แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู ๕) สถานศึกษาปรับปรุง
พัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมและเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งานของผู้เรียน เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
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5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื นฐาน 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบสื่อสาร
รวมทั้งจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยประโยชน์ส าหรับ
ให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๑) มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพที่ใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่ 
   (๑) ระบบส่งก าลัง 
   วิทยาลัยฯ  มีระบบส่งก าลังไฟฟ้าหล่อเลี้ยงภายในวิทยาลัยฯ โดยส่งผ่านหม้อ
แปลงไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ าเภอเมืองปัตตานีอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
   (๒) ระบบควบคุม 
   ในแต่ละอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ จะมีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
หรือที่เรียกว่า ตู้สวิทซ์บอร์ด ในการจ่ายไฟฟ้าภายในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟ้า
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ก าหนด มีแผนการจัดระบบซ่อมบ ารุงเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี มีแผนการจัดระบบซ่อมบ ารุงชัดเจน เหมาะสม และ ด าเนินการได้ทันเหตุการณ์การ
ช ารุดเล็กน้อยด าเนินการซ่อมวันที่รับแจ้งทันทีหรือวันถัดไป ไม่เกิน ๓ วัน การซ่อมใหญ่ที่ไม่กระทบต่อการ
ใช้งานซ่อมช่วงปิดภาคเรียน งานซ่อมด่วนได้แก่ น้ าไม่ไหล ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าช็อต แจ้งตรวจสอบซ่อมทันทีที่
เกิดเหต ุ
   (๓) ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
   ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ควบคุมการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าตัวอาคารโดยมีระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร และได้รับการตรวจเช็คจากผู้รับผิดชอบในงาน
อารสถานที่ท่ีได้รับมอบหมายในวิทยาลัยฯ ที่มีความช านาญทางด้านไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ ปรับปรุงและซ่อม
ระบบไฟถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารให้มีแสงสว่างเพียงพอเพ่ือสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา  
   (๔) สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย มี
การจัดท าแผนการซ่อม มีการส ารวจและตรวจเช็คบันทึกการซ่อม มีการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการ
น าลอดประหยัดไฟ LED มาใช้ทดแทนหลอดไฟเดิมที่เสื่อมสภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน  
เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่เสื่อมสภาพให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และมีวัสดุอุปกรณ์ส ารอง
พร้อมใช้งานในยามฉุกเฉิน   
  ๒) สถานศึกษามีระบบประปาหรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
   วิทยาลัยฯ มีระบบประปา มีน้ าดื่มที่ถูกสุขลักษณะรับรองความปลอดภัยและ
เพียงพอต่อความต้องการ ต่อการอุปโภคและบริโภค  มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องอย่าง
สม่ าเสมอ และด าเนินการจัดหา จัดซื้อ และซ่อมบ ารุงเพ่ือยืดอายุการใช้งาน เช่น ก๊อกน้ าตามอาคารต่างๆ 
ห้องน้ า และจุดต่างๆ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  
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  ๓) สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดินหรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวกปลอดภัย มี
ระบบระบายน้ า ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
  วิทยาลัยฯ มีช่องทางเดินเท้าที่ปลอดภัยตั้งแต่ประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ มีช่องทางเดิน
ระหว่างอาคารเรียนที่สะดวก การสัญจรภายในอาคารเรียนที่เป็นระเบียบ มีที่นั่งส าหรับรอรถ มีการตัดแต่ง
ต้นทางเดินเพ่ือความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ประจ าทางและรอผู้ปกครองที่ปลอดภัย ระบบ
คมนาคมภายในวิทยาลัยฯ มีการก าหนดระบบเดินรถภายในวิทยาลัยฯ มีการจัดระเบียบการเดินรถที่จอด
รถที่มีความสะดวกและปลอดภัย กว้างขวางต่อการสัญจรไปมา เช่น ทาสีเครื่องหมายตามกฎข้อบังคับ
จราจร มีระบบระบายน้ ารอบบริเวณวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบขุดลอกท่อระบายน้ าโดยคนงานอย่าง
สม่ าเสมอและบูรณาการกับกิจกรรมจิตอาสาส าหรับผู้เรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง  วิทยาลัยฯ 
ให้ความส าคัญกับการจัดการขยะที่มีระบบมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนในการจัดการขยะผ่านสื่อทั้ง
สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ ป้าย KT บอร์ดภายในอาคารและสถานที่ต่างๆ มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบให้ความรู้แก่ผู้เรียนหน้าเสาธง ในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี มีการจัดถังขยะแยกประเภทไว้ในจุด
ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เพ่ือความสะดวก มีการก าหนดนโยบายให้ครู บุคลากรและผู้เรียนปฏิเ สธการใช้
ถุงพลาสติก โดยหันมาใช้ถุงผ้าแทน ส าหรับผู้เรียนที่น าภาชนะส าหรับใส่น้ าดื่มมาเองหากซื้อเครื่องดื่มจะซื้อ
ได้ในราคาพิเศษ เพ่ือลดปัญหาขยะภายในวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ทุกแผนกวิชาตรวจสอบพื้นท่ีที่รับผิดชอบ
เป็นประจ าทุกวัน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดขยะในทุกอาคาร จัดเก็บและรวบรวมขยะและประสานขอ
ความร่วมมือจากเทศบาลเมืองปัตตานีน ารถขยะมาจัดเก็บขยะทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์  
  ๔) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ระบบ
การบริหารจัดการ (RMS ๒๐๑๖) มีการสร้างไลน์กลุ่ม “งานบริหาร วอศ.ปน” เพ่ือความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารของผู้บริหาร ครู บุคลากร ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ  และกลุ่มไลน์อ่ืนๆ เช่น  “ครูที่
ปรึกษา” เพ่ือส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ ระหว่างครูที่ปรึกษากับงานครูที่ปรึกษา “กลุ่มงานกิจกรรม” เพ่ือ
ติดต่อสื่อสารแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ชั้นเรียนต่างๆ ในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆโดยมีสมาชิกกลุ่มเป็น
หัวหน้าชั้นเรียน ฯลฯ   ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ทุกจุด มี
ระบบโทรศัพท์ภายในติดต่อได้ทุกงาน ทุกฝ่าย มีระบบการสื่อสารภายนอกที่ทันสมัยด้วยการใช้โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์สถานศึกษา ท าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา 
  ๕) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
  วิทยาลัยฯ มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมียามรักษาการณ์อยู่ประจ าตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ในช่วงกลางคืนยามจะเดินตรวจความเรียบร้อย มีค าสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรอยู่เวรรักษาการณ์ท้ังกลางวัน 
กลางคืนทุกวัน มีค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหารหรือครูผู้อาวุโสเป็นผู้ตรวจเวร และมีแบบบันทึกการปฏิบัติงานของ
ยามรักษาการณ์ ครูเวรและผู้ตรวจเวร เพ่ือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นต่อไป ในส่วนของด้าน
อาคารมีการติดตั้งถังดับเพลิงทุกอาคาร มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือ
ป้องกันความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ได้ง่าย 
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 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ  มีการด าเนินการและมีผลการประเมินตามการประเมิน ๕ ข้อตามกระบวนการ
ข้างต้นมีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน มีระบบประปา น้ าดื่มเพียงพอต่อความต้องการ มีถนน 
ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในวิทยาลัยฯที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า ระบบก าจัดขยะที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการส าหรับผู้เรียนและบุคลากรได้ค้นคว้าที่มี
ความพร้อมและเพียงพอส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการหาความรู้เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ดังนี้ 
  1) มีการพัฒนาระบบการสืบค้นที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมีการจัดหาคอมพิวเตอร์เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
และผู้เรียน 
  2) มีการส ารวจความต้องการหนังสือของแต่ละแผนกวิชา เพ่ือจัดหาและคัดเลือก ต ารา 
เอกสารทางวิชาการ ที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคล้องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและความต้องการ
ของผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ามาใช้บริการ 
  3) มีการปรับปรุงและสร้างบรรยากาศแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
  4) พัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็ว สะดวกในการสืบค้นข้อมูลให้แก่ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ  
 ผลสัมฤทธิ์ 
  เชิงปริมาณ  
  1) มีอาคารห้องสมุดจ านวน 1 หลัง โดยใช้พ้ืนที่ชั้น 2 อาคาร 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน มีการจัดบรรยากาศ การตกแต่งที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้ และการค้นคว้าข้อมูล โดยให้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่อ านวยความสะดวกโดยเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 20 เครื่องและมี
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคุณพิการจ านวน 1 เครื่อง  
  2) มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
จ านวน 1,194 คน จากผู้เรียนทั้งสิ้น 1,194 คน  
  3) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใช้บริการค้นคว้าหาความรู้จ านวน 89 คน จาก
จ านวนทั้งหมด 108 คน  
  4) มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียน
การสอน 
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  เชิงคุณภาพ 
  1) มีแผนงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
  ๒) ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการการศึกษาค้นคว้า ของครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ เรียนโดยสามารถสืบค้นเนื้อหา ความรู้  ที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
  ๓) มีหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการที่ทันสมัย  ส าหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองท่ีสะดวก รวดเร็ว 
  ๔) มีผู้เรียนเข้าใช้บริการร้อยละ 100 
  ๕) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใช้บริการร้อยละ 82.40 
  ๕) มีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว สะดวกในการสืบค้นข้อมูล ของครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ 
  ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 
  
5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศในสถานศึกษา 
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการใช้งานด้านสารสนเทศโดยเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพ่ือความมีประสิทธิภาพของการใช้สารสนเทศในการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาดังนี้ 
  1) ศึกษาและมีการด าเนินการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากบริษัท ซึ่งวิทยาลัยฯเลือกใช้ 
บริการบริษัท ทริปเปิลทีอินเทอร์เน็ต จ ากัด เพ่ือความสะดวกและความมีประสิทธิภาพในการใช้งานด้าน
สารสนเทศ 
  2) มีการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ ให้สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาได้  
  ๓) มีการด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายในสถานศึกษา มีการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพงานและบริการ มีการด าเนินกิจกรรมท าสัญญา
ใช้บริการอินเตอร์เน็ตทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด ภายใต้โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยมีอ้างอิงข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาจากการส ารวจความพึงพอใจ
จากครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานในทุกพ้ืนที่ 
และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน รวดเร็ว ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ   
  ๔) ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูล 
สารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชนคุมคา โดย
มีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด สัญญาณให้บริการเชื่อมต่อ 3 แบบ 
ได้แก่ 1) ระบบ Leased Line วงจรภายใน 5 Mbps และตัวแปรขนาด 1 Mbps 2) ระบบ FTTX 500 
Mbps จ านวน 1 ระบบ 3) ระบบ FTTX 200 Mbps จ านวน 1 ระบบ เพ่ือเชื่อมต่อ Wifi ในส่วนของ
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อาคารเรียนและลานกิจกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี FTTX 200 Mbps. จ านวน 1 ระบบ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจุดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ ได้จัดเก็บเป็นระบบขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใหผู้บริหารใชในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ซึ่งปรากฏผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้ 
  เชิงปริมาณ 
   ความเร็วของสัญญานอินเทอร์เน็ตและครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานและสถานศึกษา ผ่านวงจร
เช่า Internet Leased Line 5 Mbps (International Bandwidth Mbps) คลอบคลุมทุกพ้ืนที่การใช้งาน 
  เชิงคุณภาพ  
  วิทยาลัยฯ มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน สะดวก
ในการเข้าถึงขอมูล ระบบ ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานภายใน
สถานศึกษา สมารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษากับข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์
การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั นเรียน     
 การด าเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา ให้ 
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
  1) มีจุดปล่อยสัญญาณไปยังทุกอาคาร ท าให้ครูสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในการจัดการ
เรียนการสอนได้สะดวก มีข้อมูลที่ทันสมัย ส่งเสริมทักษะและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  2) ได้สงเสริมสนับสนุนใหครูใชระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว สูงในการจัดการเรียนการสอน 
โดยได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร ไวประจ าหองเรียนเพ่ือความสะดวกในการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
  3) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึง
ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
 
 เชิงปริมาณ  
  วิทยาลัยฯ มีห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทั้งหมด ๕๙ ห้อง มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอนจ านวน  ๕๙ ห้อง จากจ านวนห้องเรียนทั้งหมด   
 เชิงคุณภาพ  
  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน ร้อยละ 100  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
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 5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
          สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6  
 ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน  

ที ่ ด้านการประเมิน 
ค่า 

น  าหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได้ 
จากการ
ประเมิน 

แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ของด้าน X น  าหนักคะแนนของด้าน) 

/ คะแนนรวมของด้าน 
1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 225 (225 x 50) / 250 = 45.00 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 
3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00 
4 การมีส่วนร่วม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 
5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม 475 95.00 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
        ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)            ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  

        ดี  (รอยละ 60.00 – 69.99)           ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)   

        ก าลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 

 

 

 

 

 



 

163 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปกีารศึกษา 2561  

ส่วนที่ 6  
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

    ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
    ข้อที่  1.3 ผู้ เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ  
    การประเมิน ร้อยละของผู้ เรียนที่ประสบ
ความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจ านวนผู้ เรียน
กลุ่ ม เ ป้ า หม ายที่ ผ่ า นก าร พัฒนากา ร เป็ น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือ
มีผลการประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาก าหนด  

    สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาผู้ เรียน
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
    1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้
เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจและการเขียนแผน
ธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ในการวางแผนเป็นผู้ประกอบการต่อไป  
    2. กิจกรรมศึกษาดูงาน สถานศึกษาสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ศึกษาดูงานเพ่ือให้เกิดแรง
บันดาลใจ และสามารถน ามาปรับใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ  
    3. กิจกรรมส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณให้กับผู้เรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกในการท าธุรกิจในสถานศึกษา ผู้เรียนมี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระได้ 

     ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
     ข้อที่  1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
     การประเมิน ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้ เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดย
พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  

    สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาผู้ เรียน
ภายใต้โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มี
สมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
กิจกรรม เตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาเพ่ือ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-Net)  
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บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
……………………………. 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน 10  สาขาวิชา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน  10 สาขาวิชา โดยใน ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีจํานวนผูเรียนทั้งสิ้น ๑,๑๙๔ คน 
มีผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 108 คน มีงบประมาณในภาคเรียนที่ ๑ ป
การศึกษา ๒๕๖๑ รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 33,632,496.87 บาท 
 

๒. ผลการประเมินตนเอง 
 2.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม มาตรฐานการ อาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พบวา ในภาพรวมของสถานศึกษา มีคุณภาพในระดับยอดเยี่ยมคะแนนเฉลี่ยรวม  
๙๕.๒๘ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เมื่อพิจารณาระดับมาตรฐานพบว่า มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 3 มาตรฐาน จากจํานวนมาตรฐานทั้งหมด 3 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100  
และเมื่อพิจารณาระดับประเด็นการประเมินพบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 9 
ประเด็นการประเมิน จากจํานวนประเด็นการประเมินทั้งหมด 9 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 100 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 พบว่า ในภาพรวมของสถานศึกษามีคุณภาพในระดับ       
ยอดเยี่ยมเฉลี่ยรวม 94.60 จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เมื่อพิจารณาระดับรายด้าน พบว่า มี
คุณภาพในระดับยอดเยี่ยม จํานวน ๕ ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจํานวนด้านที่ประเมินทั้งหมด 5 
ด้าน และเมื่อพิจารณาระดับรายข้อการประเมินพบว่า มีคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม 19 ขอการ
ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 76.00 คือ ข้อที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ข้อที่ 1.8 การมีงาน
ทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา ข้อที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
ข้อที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  ข้อที่  2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ข้อที่ 2.2.2 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  ข้อที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน ข้อที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน ข้อที่  
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  ข้อที่  3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ข้อ
ที่  3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ข้อที ่4.1 การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ข้อที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  ข้อที่  
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม  ข้อที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ข้อที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ   
ข้อที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  และข้อที่  
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  มีคุณภาพใน
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ระดับดีเลิศ 4 ขอการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 16 คือ ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ข้อที่ 
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ข้อที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย และข้อที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพในระดับดี 1 ขอการ
ประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๔ คือ ข้อที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ  มีคุณภาพในระดับก าลังพัฒนา  1 ขอการประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๔  คือ ข้อที่ 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ไดทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของขอการประเมินที่มีผลการ
ประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยมทุกขอการประเมินแลว วิทยาลัยฯ จึงไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 - กิจกรรม เตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ภายใต ้

2. โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 - กิจกรรม ธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการวางแผนเป็น

ผู้ประกอบการต่อไป  
 - กิจกรรมศึกษาดูงาน สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาดูงานเพ่ือให้

เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถนํามาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 - กิจกรรม ส่งเสริมการทําธุรกิจในสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณให้กับ

ผู้เรียนที่ผ่านการคัดเลือกในการทําธุรกิจในสถานศึกษา ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระได้ 

 
2.2 .หลักฐานสนับสนุน 
 - ตามท่ีแนบในระบบ - 
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 2.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 โครงการ ส่งเสริมการปฏิรูป

อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ผู้ เ รี ย น ด้ ว ย
คุณภาพและมาตรฐานให้มี
สมรรถนะและความพร้อม
เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน    
- กิ จกรรม  เต รี ยมความ
พร้อมนักเรียน นักศึกษาเพ่ือ
ท ด ส อ บ ท า งก ารศึ ก ษ า
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-Net) ภายใต ้

1) เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 
มี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ ใน
รายวิชาที่ จะสอบ V-NET 
มากขึ้น 
2) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการสอบ V-NET ให้ผ่าน
เกรฑ์เฉลี่ยระดับชาติ 
3) เพ่ือนําผลการสอบ V-
NET ไปใช้ในการปรับปรุง
คุ ณ ภ า พ ก า ร ส อ น ข อ ง
สถานศึกษา 

นักเรียน นักเรียนที่จะ
จบปีการศึกษา 2561 
เข้ าท ด ส อบ ร้ อ ยล ะ 
100 
 

1) นักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้นปวช.3 และ
ปวช.2 ทดสอบผ่ าน
เกณฑ์เฉลี่ยระดับชาติ 
2) นําผลการสอบ V-
NET ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
ปรับปรุงคุณภาพการ
สอนของสถานศึกษา 
 

2 โค ร งก า ร  ส่ ง เส ริ ม ก า ร
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
- กิจกรรม ธุรกิจ เพ่ือส่งเสริม
แ ล ะ พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ให้ มี
สมรรถนะในการวางแผนเป็น
ผู้ประกอบการต่อไป  
- กิ จ ก ร ร ม ศึ ก ษ า ดู ง า น 
ส ถ า น ศึ ก ษ า ส นั บ ส นุ น 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาดู
งานเพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจ 
และสามารถนํามาปรับใช้ใน
การประกอบธุรกิจ 
- กิจกรรม ส่งเสริมการทํา
ธุรกิจในสถานศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน งบประมาณให้กับ
ผู้เรียนที่ผ่านการคัดเลือกใน
การทําธุรกิจในสถานศึกษา 
ผู้ เรียนมีสมรรถนะในการ
เป็ น ผู้ ป ระกอบ การห รื อ
ประกอบอาชีพอิสระได้ 

1) เพ่ือสร้างความตระหนัก 
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
2) เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในการเขียนแผน
ธุรกิจให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และครู ทุกแผนก
วิชา 
3) เพื่อส่งเสริมการทําธุรกิจ
ในสถานศึกษา 
4) เพ่ือเปิดโลกทัศน์ และจุด
ประกายแนวคิดในด้านการ
ประกอบธุรกิจอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

นักเรียน  นักศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย
อาชีวศึกษาปัตตานี 

1) นักเรียน นักศึกษา 
และครู มีองค์ความรู้
ทางด้านการเขียนแผน
ธุรกิจ 
2) นักเรียน นักศึกษา 
ได้มองเห็นแนวทางใน
การศึกษาสายอาชีพ
อย่างเป็นรูปธรรม 
3) นักเรียน  นักศึกษา
มีแรงจูงใจในการเรียน
ทางด้านวิชาชีพ เพ่ิม
มากขึ้น 
4) จุดประกายในด้าน
การประกอบธุรกิจ /
การเป็นผู้ประกอบใหม่
อ ย่ า ง เป็ น รู ป ธ ร ร ม
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3. รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผูเรียนไดรับ 
โล่และเกียรติบัตรวิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี ระดับชาติ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
โล่ รางวัล 

 

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 
ผลงาน ละแซพร้อมน  ายากึ่งส าเร็จรูป 

 

 

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 
ผลงาน ข้าวพองปรุงรส 
 (Rice Crispy Treats) 

 

 

รางวัล ขวัญใจมหาชน(Horner Awards) 
ผลงาน ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ 
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3. รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผูเรียนไดรับ (ต่อ) 
 

โล่ รางวัล 

 

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 
ผลงาน ซอสลูกหยีส าเร็จรูป 

 

 

รางวัล ชนะเลิศ 
ผลงาน ผักแผ่นฮาลาล 

 

 

รางวัล ผลงานยอดเยี่ยม คนสร้างชาติ  
ผลงาน คุณค่า 
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3. รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผูเรียนไดรับ (ต่อ) 
 

โล่ รางวัล 

 

รางวัล ล าดับภาพยอดเยี่ยม 
ผลงาน คุณค่า 

 

 

รางวัล ล าดับภาพยอดเยี่ยม 
ผลงาน ความส าเร็จ 
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